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MAGNITUDE

 O câncer do colo do útero é um problema de saúde

pública no Brasil

 Excetuando-se o câncer de pele não melanoma, é o 3º

tumor maligno mais frequente na população

feminina (atrás do CA de mama e colorretal), e a 4ª

causa de morte de mulheres por câncer no Brasil

 Atinge principalmente mulheres com maior

dificuldade de acesso aos serviços de saúde

 É causado pela infecção persistente por alguns tipos do

HPV (oncogênicos), especialmente ao HPV-16 e o

HPV-18, responsáveis por cerca de 70% dos cânceres

cervicais



HPV – PAPILOMAVÍRUS

HUMANO 

 A infecção pelo HPV é muito comum: estima-se que

cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas irão

adquiri-la ao longo de suas vidas | não causa doença na

maioria das vezes

 Na maioria das vezes a infecção cervical pelo HPV é

transitória e regride espontaneamente, entre seis meses

a dois anos após a exposição

 Em alguns casos, ocorrem alterações celulares

precursoras que podem evoluir para o câncer

 Essas alterações são descobertas facilmente no

exame preventivo (conhecido também como

Papanicolaou ou Papanicolau), e são curáveis na quase

totalidade dos casos



QUEM FOI PAPANICOLAOU?

Em 1941, o médico grego George Papanicolaou

observou que nas células retiradas do colo do útero

era possível ver as lesões potencialmente

cancerosas. Essa técnica permitiu identificar a

doença em mulheres sem sintomas



ESTATÍSTICAS

 Estimativas de 

novos casos: 

16.370 (2018 - INCA)

 Número de 

mortes:

6.385 (2017)



FATORES DE RISCO

 Início precoce da atividade sexual e múltiplos

parceiros

 Tabagismo (diretamente relacionada à quantidade)

 Uso prolongado de anticoncepcionais

 Idade (a maioria das infecções por HPV em mulheres

com menos de 30 anos regride espontaneamente, ao

passo que acima dessa idade a persistência é mais

frequente)

 Imunossupressão



SINAIS E 

SINTOMAS

O câncer do colo do útero é 
uma doença de 
desenvolvimento lento, que 
pode não apresentar 
sintomas em fase inicial

Nos casos mais avançados, 
pode evoluir para 
sangramento vaginal 
intermitente ou após a relação 
sexual, secreção vaginal 
anormal e dor abdominal 
associada a queixas urinárias 
ou intestinais



AÇÕES DE CONTROLE

Promoção da 
saúde

Prevenção

Detecção 
Precoce

Tratamento

Cuidados 
paliativos

O controle do câncer do colo do útero 

requer ações articuladas em todos os 

níveis de atenção

https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/acoes-de-controle/promocao-da-saude
https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/acoes-de-controle/prevencao
https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/acoes-de-controle/deteccao-precoce
https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/acoes-de-controle/tratamento
https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/acoes-de-controle/cuidados-paliativos


LEGISLAÇÃO – CONTROLE DO CÂNCER DO 

COLO UTERINO
 GM Portaria nº 16 / 03 de jan 2017: Estabelece a migração de procedimentos financiados pelo Componente Fundo de Ações Estratégicas

e Compensação FAEC para o Componente Limite

Financeiro Anual da Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade - MAC

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

 GM Portaria nº 94 / 21 de jan 2016: Altera a Portaria nº 3.388/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que trata da Qualificação Nacional em

Citopatologia na prevenção do câncer do colo do útero (QualiCito).

 MS/GM Portaria nº 483 / 1º abril 2014: Redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de

Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado.

 MS/GM Portaria nº 1220 / 03 jun 2014: Altera o art. 3º da Portaria nº 876/GM/MS, de 16 de maio de 2013, que dispõe sobre a aplicação da Lei nº

12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do

Sistema Único de Saúde (SUS).

 MS/GM Portaria nº 140 / 27 fev 2014: Redefine os critérios e parâmetros para organização,planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos

estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais,de funcionamento e de recursos

humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

 MS/GM Portaria nº 189 / 31 jan 2014: Institui o Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer do Colo de

Útero (SRC), o Serviço de Referência para Diagnóstico de Câncer de Mama (SDM) e os respectivos incentivos financeiros de custeio e de

investimento para a sua implantação.

 MS/GM Portaria nº 176 / 29 jan 2014: Altera dispositivos à Portaria nº 3.388/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013,que redefine a Qualificação

Nacional em Citopatologia na prevenção do câncer do colo do útero (Qualicito)no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças

Crônicas.

 MS/GM Portaria nº 3388 / 30 dez 2013: Redefine a Qualificação Nacional em Citopatologia na prevenção do câncer do colo do útero (QualiCito),

no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Anexos

 MS/GM Portaria nº 874 / 16 mai 2013: Institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas

com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3011_19_12_2017_rep.html
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/107528860/dou-secao-1-22-01-2016-pg-37
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/107528860/dou-secao-1-22-01-2016-pg-37
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0483_01_04_2014.html
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-no-1220-3-junho-2014
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-no-1220-3-junho-2014
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-no-1220-3-junho-2014
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-140-27-fev-2014
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-140-27-fev-2014
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-140-27-fev-2014
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-189-31-janeiro-2014
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-189-31-janeiro-2014
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-189-31-janeiro-2014
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-176-29-janeiro-2014
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-176-29-janeiro-2014
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-176-29-janeiro-2014
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-3388-30-dezembro-2013
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-874-16-maio-2013
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-874-16-maio-2013
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-874-16-maio-2013


LEGISLAÇÃO – CONTROLE DO CÂNCER DO 

COLO UTERINO

 MS/GM Portaria nº 252 /19 fev 2013: Institui a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS). Revogada pela Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014.

 MS/GM Portaria nº 1504 / 23 jul 2013: Institui a Qualificação Nacional em Citopatologia na prevenção do câncer do
colo do útero, no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas Portadoras de Doenças Crônicas.

 MS/GM Portaria nº 931 / 10 mai 2012: Institui o Plano de Expansão da Radioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS).

 MS/GM Portaria nº 2.012 / 23 ago 2011: Estabelece recursos adicionais para o fortalecimento das ações de
rastreamento e diagnóstico precoce dos cânceres do colo uterino e de mama.

 MS/GM Portaria nº 1.682 / 21 jul 2011: Institui o Grupo Coordenador Nacional da Força-Tarefa para a Avaliação dos
laboratórios de citopatologia no âmbito do SUS.

 MS/MS Portaria nº 558 / 24 mar 2011: Constitui o Comitê Técnico Assessor para acompanhamento da política de
prevenção, diagnóstico e tratamento dos cânceres de colo de útero e de mama.

 GM/MS n° 310 / 2010: Institui Grupo de Trabalho com a finalidade de avaliar o Programa Nacional de Controle do
Câncer do Colo do Útero.

 GM/MS n° 2918 / 2007: Exclui e altera procedimentos da tabela SIA/SUS e SIH/SUS relativos ao controle do câncer de
colo do útero e de mama.

 GM/MS n° 3212/2007: Em vigor desde dezembro de 2007, institui um Comitê Permanente para acompanhar e
monitorar a implementação de ações relativas à vacina contra o HPV.

 SAS/MS n° 287/2006: Estabelece fluxo para envio, avaliação e atualização da base nacional de dados do Siscolo.

 GM/MS n.788/1999:Transfere ao INCA a coordenação do Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino.

 GM/MS n° 3041/1998: Institui, sob a supervisão da Secretaria de Políticas de Saúde, o Comitê Executivo do Programa
Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino.



 Art. 1° No âmbito da equipe de Enfermagem, a coleta de material para colpocitologia oncótica pelo 
método de Papanicolau é privativa do Enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão.

 Considerando que o exame de coleta de material para Colpocitologia deve ser realizado durante a 
Consulta de Enfermagem, e que a Consulta de Enfermagem é privativa do Enfermeiro, o auxiliar e/ou 
técnico de enfermagem não podem realizar tal procedimento.

 O auxiliar e o técnico de enfermagem participam do procedimento desde a orientação e preparo da 
paciente para o exame, quanto no preparo da sala de exames, quanto nos cuidados para o correto 
acondicionamento e transporte desse material biológico até que este seja enviado ao laboratório para 
serem feitas as análises do material.



AÇÕES NA 

ATENÇÃO 

BÁSICA

 Uso de preservativos

 Realização do exame preventivo

 Vacinação contra o HPV (não protegem contra 
todos os tipos oncogênicos)

 Orientações/estilo de vida



VACINA HPV

 Vacina quadrivalente (tipos 6, 11, 16 e 18)

 Indicada para meninas de 9 -14a e meninos de 11-14a

 Esquema composto por duas doses | intervalo de 6 meses

 Para PVHIV, pessoas transplantadas de órgãos sólidos ou
medula óssea e pacientes oncológicos, a faixa etária
indicada para imunização é de 9 a 26 anos, sendo o
esquema de vacinação composto por três doses (0, 2 e 6
meses)

 O exame preventivo de colo uterino segue indicado,
conforme as diretrizes brasileiras para o rastreamento do
CA do colo

 A meta é vacinar pelo menos 80% da população alvo para
reduzir a incidência no país nas próximas décadas



DIAGNÓSTICO

 Exame clínico, Preventivo

(Papanicolau)

 Colposcopia – exame que permite

visualizar a vagina e o colo de

útero com um aparelho chamado

colposcópio, capaz de detectar

lesões anormais nessas regiões

 Biópsia – retirada de pequena

amostra de tecido para análise no

microscópio



COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA - PAPANICOLAOU

Teste que detecta alterações nas 
células do colo do útero

Também chamado de esfregaço 
cervicovaginal e colpocitologia 

oncótica cervical

Realizado em UBS, ambulatórios, 
centros de saúde

Para garantir um resultado 
correto

•Abstinência sexual (mesmo com 
camisinha) nos 2 dias anteriores

•Evitar também o uso de duchas, 
medicamentos vaginais e 
anticoncepcionais locais

•Não estar menstruada

Mulheres grávidas também podem 
se submeter ao exame, sem 

prejuízo para sua saúde ou a do 
bebê



COMO É 

FEITO?

Para a coleta do material, é introduzido 
um instrumento chamado espéculo na 

vagina

É realizada a inspeção visual do interior 
da vagina e do colo do útero

Coletada amostra da superfície externa 
do colo do útero com uma espátula de 
madeira (espátula de Ayres) e interna 

com uma escovinha (escova endocervical)

As células colhidas são colocadas numa 
lâmina para análise laboratorial, 
preservadas com um fixador



COMO E 

QUANDO 

FAZER?

 O intervalo entre os exames deve ser de 3 anos,
após dois exames negativos, com intervalo anual

 O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade
(para quem já iniciou atividade sexual) – a incidência
em adolescentes e mulheres mais jovens é mínimo. O
início mais precoce representaria um significativo
aumento de diagnósticos de lesões de baixo grau, que
têm grande probabilidade de regressão, resultando
num aumento significativo de colposcopias e na
possibilidade de tratamentos desnecessários > maior
risco de morbidade obstétrica em futura gestação >
os riscos do rastreamento indiscriminado em
mulheres até 24 anos superam os possíveis benefícios

 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 > cuidados pós-
menopausa

 A mulher deve retornar ao local onde foi realizado o
exame para saber o resultado e receber instruções



SITUAÇÕES 

ESPECIAIS

Mulheres que realizaram histerectomia parcial têm indicação 

de realizara CP como qualquer outra mulher

Mulheres que realizaram histerectomia total não necessitam fazer mais CP 

de rotina (a não ser que a cirurgia tenha sido realizada para retirada de 

câncer de útero ou de colo do útero)

Mulheres sem história de atividade sexual: considerando os conhecimentos atuais 

em relação ao papel do HPV na carcinogênese e que a infecção viral ocorre por 

transmissão sexual, o risco de desenvolver essa neoplasia é desprezível

Mulheres PVHIV: É consenso que, pelas características mencionadas, as 

mulheres infectadas pelo HIV devem ser submetidas ao rastreio citológico 

de forma mais frequente. Diretrizes americanas recomendam a coleta anual 

da citologia após duas citologias semestrais normais e, em mulheres com 

CD4 abaixo de 200 células/mm3, realizar citologia e encaminhar para 

colposcopia a cada seis meses (ACOG, 2009).



REALIZANDO O EXAME PREVENTIVO



MATERIAIS

Maca
Lençol 

descartável
Lençol Foco de luz

Luvas de 
procedimento

Espéculo 
vaginal

Pinça de 
Cheron

Gaze estéril
Espátula de 

Ayres
Escova 

endocervical

Lâmina
Fixador
celular

Espelho Lápis



ESPÉCULO VAGINA, ESPÁTULA DE 
AYRES, ESCOVA ENDOCERVICAL, 

PINÇA DE CHERON





EXAME 

GINECOLÓGICO 

PASSO A PASSO

Separar materiais e identificar a lâmina

Explicar o procedimento e garantir privacidade

Posicionar a mulher confortavelmente 

• Expor a região genital de forma que apenas você a visualize

• Entreabrir e lateralizar as formações labiais

• Avaliar as condições anatômicas, a distribuição pilosa e a condição da 
pele e mucosa

• Avaliar estruturas: monte de Vênus, lábios externos (grandes lábios), 
lábios internos (pequenos lábios), clitóris, vestíbulo da vagina, de 
Bartholin, meato uretral, carúnculas himenais, fúrcula, região perineal, 
perianal e inguinal

• Anotar presença de lesões e avaliar tipo, número, localização, 
dimensões, cor, mobilidade e sensibilidade

Realizar inspeção estática: 

Realizar inspeção dinâmica/especular



EXAME ESPECULAR E INSPEÇÃO DINÂMICA

 Oferecer à mulher para a introduzir o espéculo, auxiliar com espelho S/N

 “Lubrificar” o espéculo com água, S/N

 Afastar os lábios internos com o polegar e 3º dedo da mão não dominante

 Introduzir o espéculo fechado > apóia-se o espéculo sobre a fúrcula, ligeiramente oblíquo (para evitar lesão

uretral), e faz-se sua introdução lentamente > antes de ser completamente colocado na vagina, quando estiver

em meio caminho, deve ser rodado, ficando as valvas paralelas às paredes anterior e posterior > A extremidade

do aparelho será orientada para baixo e para trás, na direção do cóccix, enquanto é aberto. Na abertura do

espéculo, a mão esquerda segura e firma a valva anterior do mesmo, para que a mão direita possa, girar a

borboleta para o sentido horário, abri-lo e expor o colo uterino > Nem sempre o colo localiza-se na posição

descrita anteriormente; nestes casos deve ser localizado através de movimentação delicada do espéculo

semiaberto > S/N secar excesso de secreções com pinça Cheron e gaze

 Orientar manobra de Valsalva para evidenciar distopias ou prolapsos

 Avaliar o colo em seu tamanho, forma, posição, cor, forma do orifício externo, características do muco

endocervical e presença de lesões

 Realizar coleta da ectocérvice com espátula de Ayres e realizar esfregaço vertical em lâmina

 Realizar coleta da endocérvice com escova e realizar esfregaço horizontal em lâmina

 A retirada do espéculo em manobra inversa à da sua colocação.Avaliar novamente o odor da secreção S/N





CONDILOMA - HPV



POSIÇÕES DO ÚTERO



PASSO A PASSO



COLO DO 

ÚTERO AO

LONGO

DA VIDA E 

DO CICLO





COLETA DE MATERIAL DA ECTOCÉRVICE E 

ENDOCÉRVICE



ESCOVA DE COLETA EM MEIO LÍQUIDO





AUTONOMIA



VÍDEOS

 https://www.youtube.com/watch?v=RuEM_OhJhMk

 https://www.youtube.com/watch?v=v7ckhO4mmhY – citologia em meio líquido

 https://www.youtube.com/watch?v=NNkkRclP5kQ – manobra para visualizar o 

colo uterino

https://www.youtube.com/watch?v=RuEM_OhJhMk
https://www.youtube.com/watch?v=v7ckhO4mmhY
https://www.youtube.com/watch?v=NNkkRclP5kQ










ECTOPIA CERVICAL



 Obstrução dos ductos excretores das glândulas

endocervicais subjacentes

 São projeções da mucosa do canal do colo

uterino







CLASSIFICAÇÕES

 A história natural do câncer do colo do útero geralmente apresenta um longo

período de lesões precursoras, assintomáticas, curáveis na quase totalidade

dos casos quando tratadas adequadamente, conhecidas como NIC II/III (ou

lesões de alto grau) e AIS (adenocarcinoma in situ). Já a NIC I representa a

expressão citomorfológica de uma infecção transitória produzida pelo HPV e

têm alta probabilidade de regredir, de tal forma que atualmente não é

considerada como lesão precursora do câncer do colo do útero



NOMENCLATURA CITOLÓGICA BRASILEIRA



RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES PARA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA



ADEQUABILIDADE DA AMOSTRA

Amostra insatisfatória para avaliação

 Amostra cuja leitura esteja prejudicada (material acelular ou hipocelular (75% do
esfregaço) por presença de sangue, piócitos, artefatos de dessecamento,
contaminantes externos ou intensa superposição celular) > repetir em 6 a 12
semanas com correção do problema que motivou o resultado insatisfatório

Amostra satisfatória para avaliação

 Amostra que apresenta células em quantidade representativa, bem distribuídas de tal
modo que sua observação permita uma conclusão diagnóstica.

 Células presentes na amostra > células representativas dos epitélios do colo do útero

 Células escamosas

 Células colunares

 Células metaplásicas – representativas da junção escamocolunar (JEC) > sua presença na
amostra tem sido considerada como indicador da qualidade da coleta, pelo fato de essa
coleta buscar obter elementos celulares representativos do local onde se situa a quase
totalidade dos cânceres do colo do útero



RESULTADOS CITOLÓGICO 
NORMAL E ALTERAÇÕES 

BENIGNAS

Resultado citológico dentro dos 

limites da normalidade no 

material examinado

Inflamação sem identificação de 

agente > alterações celulares 

epiteliais, geralmente determinadas 

pela ação de agentes físicos 

(radioativos, mecânicos ou térmicos, 

químicos, como medicamentos e 

acidez vaginal sobre o epitélio 

glandular, DIU)



ACHADOS 

MICROBIOLÓGICOS

 Lactobacillus sp. − Cocos. −

Outros Bacilos

 Achados normais

 Paciente com sintomatologia 

(corrimento, prurido ou odor 

genital anormal, na presença de 

agentes patogênicos 

(Gardnerella/mobiluncus sp, 

Trichomonas vaginalis, Candida sp) 

deve ser tratada



FACILITANDO A VIDA...

 Negativo para câncer: se for o primeiro exame, realizar novo preventivo em 1

ano. No caso de resultado negativo no ano anterior, deverá fazer o próximo

preventivo daqui a 3 anos

 Infecção pelo HPV ou lesão de baixo grau (NIC I): repetir o exame em 6 meses

 Lesão de alto grau (NIC II/III): necessidade de exames complementares >

colposcopia

 Amostra insatisfatória: a quantidade de material insuficiente para adequada

análise laboratorial. Repetir o exame o quanto antes

 Não coletar se <25 ou >64 anos, a não ser que haja fator de risco



RETORNO

 Interpretação do resultado do exame e conduta

 Orientação sobre periodicidade de realização do exame

 Comunicação da alteração detectada no exame para a mulher e realização de

apoio emocional e esclarecimento de suas dúvidas. Abordar, a depender do

resultado, sobre a necessidade de acompanhamento por meio de exame

citopatológico, colposcopia ou outros procedimentos. É comum a remissão

espontânea de lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau

 Garantia da continuidade do cuidado em momento oportuno e encaminhamento

para serviços de referência em diagnóstico e/ou tratamento do câncer de colo

do útero, conforme necessidade



ACOMPANHAMENTO

 Realizar encaminhamento dos casos que necessitam de avaliação nos serviços de 

referência de acordo com os critérios estabelecidos 

 Contato contínuo com mulheres com resultado alterado, para estimular a 

adesão ao tratamento e detectar as faltosas

 Realização de busca ativa de mulheres dentro da população-alvo e com exame 

em atraso

 Seguimento de casos alterados





 Conhecimento insuficiente acerca do exame Papanicolau e da
sua finalidade

 Sentimentos negativos diante do exame como vergonha, medo,
constrangimentos

 Falta de atitude

 Aspectos relacionados aos serviços de saúde como acesso
limitado, oferta

 Conclui-se que não basta apenas garantir o acesso ao exame
Papanicolau nos serviços de saúde, tampouco emitir informações
acerca do mesmo. Antes, é necessário garantir que a mulher tenha
acesso a essas informações, e que estas sejam adequadas a
sua realidade histórica, social e de saúde, a fim de que sejam
compreensíveis e factíveis. Dessa forma, acredita-se que as mulheres
resistentes ao exame Papanicolau serão levadas a refletirem acerca
dos seus saberes e se conscientizarão da verdadeira importância
do exame, para que assim, possam efetivamente realizá-lo.



Esse estudo concluiu que é necessária uma atuação diferenciada dos
profissionais da saúde com as mulheres em relação ao exame de prevenção. Uma
atuação com envolvimento, com respeito à sua intimidade, à sua privacidade, ao
seu direito de conhecer e poder conversar sobre o câncer de colo uterino e a
prevenção. Estes dados mostram a importância de ações educativas para a
população feminina sobre a necessidade e o período para iniciar o exame de
prevenção do câncer



ABORDAGEM SINDRÔMICA ÀS 

VULVOVAGINITES E CERVICITES



PAPANICOLAU 
SERVE PARA 
DETECTAR AS IST’S, 
CERVICITES, 
VULVOVAGINITES?

O principal objetivo do exame é a 

detecção do câncer de colo do útero, 

mas o exame também é capaz de 

identificar outras doenças sexualmente 

transmissíveis (como gonorreia, 

tricomoníase, sífilis, clamídia, entre 

outras) ou outras que estejam visíveis 

na avaliação da amostra de descamação 

coletada e no exame genital



SECREÇÃO 

VAGINAL 

ANORMAL
 Vaginose bacteriana 

(VB), a candidíase e a 

tricomoníase são 

responsáveis, em 

conjunto, por 90% das 

secreções vaginais 

anormais

 Causa mais comum 

de corrimento vaginal, 

com prevalência 

variando de 9 a 41,5%



A causa mais frequente de secreção vaginal 

anormal foi VB

C.O Exame clínico

VB 25,5% 34,8%

Candidíase 9,3% 16,6

Trichomonas 2,0% 0,3%





VAGINOSE 

BACTERIANA

1. Corrimento branco (acinzentado ou 

amarelado) e bolhoso (às vezes)

2. Odor fétido (que se acentua após o 

coito ou menstruação)

3. Não há relatos de ardor e prurido

4. Dispaurenia

Quase metade das mulheres com VB são

assintomáticas





VAGINOSE 

BACTERIANA

 Principais agentes: Gardnerella 

vaginalis, Mobiluncus sp, 

Bacteroides sp, Mycoplasma 

hominis, Peptococcus, etc

 Teste das aminas positivo 

(Hidróxido de potássio a 10% 

(KOH)



TRATAMENTO

 Metronidazol, 500 mg, VO, a cada 12 horas, por 7 dias; 
OU 

 Metronidazol gel vaginal, 100mg/g, 1 aplicador (5 g), 
1x/dia, por 5 dias; OU

 Clindamicina creme 2%, 1 aplicador (5 g), 1x/ dia, por 7 
dias

 Clindamicina, 300 mg, VO, a cada 12 horas, por 7 dias; 
OU 

 Clindamicina óvulos, 100 mg, 1x/dia, por 3 dias.

 Gestantes, nutrizes: 

 Metronidazol, 250 mg, VO, a cada 8 horas, por sete 
dias; OU Metronidazol, 500 mg, via oral, a cada 12 
horas, por sete dias; OU Clindamicina, 300 mg, VO, a 
cada 12 horas, por sete dias.

 Via intravaginal: Clindamicina óvulos, 100 mg, 1x/dia, 
por três dias OU Metronidazol gel a 0,75%, 1 
aplicador (5 g), 1x/dia, por cinco dias

 O tratamento das parcerias sexuais não está 
recomendado



CANDIDA

 Candida spp

 Candida albicans (é a 
mais frequente)

 Secreção vaginal branca, 
grumosa aderida à 
parede vaginal e ao colo 
do útero

 Sem odor

 Prurido vaginal intenso

 Edema de vulva

 Hiperemia de mucosa

 Dispareunia de introito

 ¾ das mulheres são 
acometidas



FATOR DE RISCO 

 Gravidez

 Diabetes Mellitus (descompensado)

 Obesidade

 Uso de contraceptivos orais de altas dosagens

 Uso de antibióticos, corticóides ou imunossupressores

 Hábitos de higiene e vestuário inadequados

 Contato com substâncias alérgenas e/ou irritantes (por 

exemplo: talco, perfume, desodorantes)

 Alterações na resposta imunológica (imunodeficiência), 

inclusive a infecção pelo HIV



TRATAMENTO

VIA VAGINAL – 1ª escolha

 Miconazol creme a 2% – um aplicador (5 g) à noite, ao deitar-se, por 7 dias

 Clotrimazol creme a 1% – um aplicador (5 g) à noite, ao deitar-se, por 7 dias; 
ou óvulos 100 mg – um aplicação à noite, ao deitar-se, dose única; OU 

 Tioconazol creme a 6% – um aplicador (5 g) à noite, por 7 dias; ou óvulos 300 
mg – uma aplicação à noite, dose única

 Nistatina 100.000 UI – um aplicador à noite, ao deitar-se, por 14 dias. 

VIA ORAL (candidíase resistente ao tratamento tópico): 

 Fluconazol, 150 mg, VO, dose única; OU

 Itraconazol, 200 mg, VO, a cada 12 horas, por 1 dia. 

 Miconazol creme a 2% – um aplicador (5 g) à noite, ao deitar-se, por 7 dias; 
OU • Nistatina 100.000 UI – um aplicador à noite, ao deitar-se, por 14 dias; 
OU

 A candidíase recorrente (quatro ou mais episódios em um ano) necessita de 
cultura para cândida, visando à identificação de cepas não albicans, que são 
resistentes aos tratamentos habituais – reforçar medidas higiênicas, investigar 
doenças imunossupressoras. • 

Tratar parceiro SOMENTE se for sintomático. Nos demais casos, este 
tratamento não traz benefícios

Orientações



TRICOMONÍASE

 Trichomonas vaginalis

 Secreção vaginal amarelo-

esverdeada, bolhosa e fétida

 Prurido intenso

 Edema de vulva

 Colo com petéquias e em 

“framboesa”

 Dispaurenia

 Disúria



TRICOMONÍASE

2% a 5%



TRICOMONÍASE



TRATAMENTO

 Metronidazol, 2 g, VO, dose única

 Metronidazol, de 400 a 500 mg, VO, a cada 12 horas, por 
sete dias

 Metronidazol, 250 mg, VO, a cada 8 horas, por sete dias

 Secnidazol, 2 g, VO, dose única

Gestantes e Nutrizes:

 Tinidazol, 2 g, VO, dose única Via oral

 Metronidazol, 2 g, VO, dose única

 Metronidazol, 250 mg, VO, a cada 8 horas, por sete dias

 Metronidazol, de 400 a 500 mg, via oral, a cada 12 horas, 
por sete dias

 TODOS os parceiros devem ser tratados com dose 
única

 Atenção: 50% dos casos são assintomáticos



GONORRÉIA

 Neisseria gonorrhoeae

 Disúria

 Dor no baixo ventre

 Corrimento  vaginal

 Cervicite com exsudato cervical purulento 

ou mucopurulento

 Sangramento fora do período menstrual

 Dispareunia e sangramento na relação sexual

 Dor presente a mobilização uterina e à 

palpação anexial

 Infertilidade



TRATAMENTO

 Ciprofloxacina, 500 mg, VO, dose única (não 
recomendado para menores de 18 anos)

 Ceftriaxona, 500 mg IM, dose única

 Cefotaxima 1.000 mg, IM, dose única

 Ofloxacina, 400 mg, dose única

 Cefixima, 400 mg, dose única

 Espectrinomicina, 2 g IM, dose única

 Ampicilina, 2 ou 3 g + Probenecida, 1 g, VO, dose única

 Tianfenicol, 2,5 g, VO, duas doses, a cada 12 horas

Gestantes e Nutrizes

 Primeira escolha: • Ceftriaxona, 500 mg IM, dose única 

 Segunda escolha: • Espectrinomicina, 2 g IM, dose única | 
Ampicilina 2 ou 3 g + Probenecida, 1 g, VO, dose única 
|Cefixima, 400 mg, dose única 



CLAMÍDIA

 Chlamydia trachomatis

 Podem ser assintomáticas em até 70% das 

mulheres e 50% dos homens

 Corrimento vaginal

 Disúria

 Sangramento após as relações sexuais

Pode causar: 

 Cervicite

 Endometrite;

 Doença inflamatória pélvica (DIP)

 Infertilidade



TRATAMENTO

 Azitromicina, 1 g, VO, dose única

 Doxiciclina, 100 mg, VO, 2x/dia, por 7 a 10 dias

 Eritromicina estearato, 500 mg, VO, a cada 6 horas, 
por 7 dias

 Eritromicina estearato, 500 mg, VO, a cada 12 horas, 
por 14 dias

 Ofloxacina, 200 mg, VO, a cada 12 horas, por 7 dias

 Ofloxacina, 400 mg, VO, 1x, por 7 dias

 Tetraciclina, 500 mg, VO, a cada 6 horas, por 7 dias. 

Gestantes e Nutrizes

 Primeira escolha:  Azitromicina, 1 g, VO, dose única

 Segunda escolha: Amoxiciclina, 500 mg, VO, a cada 8 
horas, por 7 dias | Eritromicina estearato, 500 mg, 
VO, a cada seis horas, por 7 dias | Eritromicina 
estearato, 500 mg, VO, a cada 12 horas, por 14 dias.



CERVICITES

 As cervicites são assintomáticas em torno de 
70% a 80% dos casos

 Nos sintomáticos: 

 corrimento vaginal

 sangramento intermenstrual ou pós-coito

 Dispareunia

 Disúria 

 Achados ao exame físico: sangramento ao 
toque da espátula ou swab, material 
mucopurulento no orifício externo do colo e 
dor à mobilização do colo uterino.



ORIENTAÇÕES 

APÓS 

DIAGNÓSTICO 

DE QUALQUER 

IST

 Ofertar testes para HIV, sífilis, hepatite B, 

gonorreia e clamídia (quando disponíveis)

 Ofertar preservativos e gel lubrificante

 Ofertar vacinação contra Hepatite B

 Ofertar profilaxia pós-exposição sexual 

para o HIV, quando indicado

 Convocar e tratar as parcerias sexuais

 Notificação das IST, conforme a Portaria nº 

1.271, de 6 de junho de 2014



AUTOCONHECIMENTO





SE TOCA!!!
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