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Com o objetivo de ordenar o encaminhamento de nossos pacientes e também 
propiciar um fluxo de atendimento, a Coordenadoria de Saúde Norte tem se 
mobilizado para readequar o atendimento à mulher nos diversos níveis de 
complexidade. 
 
O atendimento primário tem como função primordial o atendimento médico 
ginecológico e preventivo de nossas pacientes realizado pela equipe da UBS com 
a garantia de encaminhamento adequado aos postos especializados e hospitais 
do nosso município (Estaduais e Municipais). 
 
Na região da Zona Norte existem cinco Supervisões de Área, responsáveis por 81 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), e 7 hospitais SUS. A nossa meta é integrar 
cada conjunto de UBS’s a um Hospital em relação à Saúde da Mulher de forma a 
garantir a referência e a contra-referência das patologias ginecológicas mais 
prevalentes, entendendo que, com isso, estaremos melhorando a qualidade da 
assistência prestada à mulher – nosso objetivo principal – e que a existência de 
protocolos técnicos pactuados entre os vários níveis de assistência é uma das 
estratégias importantes para o seu alcance. 
 
Instâncias responsáveis pela elaboração dos protocolos: 
 
- Planejamento da Coordenadoria de Saúde Norte (SMS) - Dra Magnólia Gripp 

Bastos (Coordenação do grupo) 
- Saúde da Mulher - Pirituba/ Perus - Heloísa F. de A. Caldeira 
                               -  FÓ/ Brasilândia -  Gláucia M.Negrão Moreno 
                               - Casa Verde/ Cachoeirinha - Dr. Mauro Aparecido Marinho 
                               - Santana/ Tucuruvi/ Jaçanã/ Tremembé - Dra. Cristina 

Rama e Dra Elizabeth H. Matsumoto 
                               - V. Maria/ V.Guilherme (SMS) - Dra. Rosemary R. Ribeiro 
- Hospital Escola Maternidade V. Nova Cachoeirinha (SMS) – Dr. Paulo 

Fernando de Souza, Dr. José Eduardo Nestarez  e Dra. Valéria Rondineli 
- Hospital Municipal José Soares Hungria (SMS) – Dra. Leonice C. Pompeu 
- Hospital São Luiz Gonzaga (SMS) - Dr. André Ramos Neto 
- Hospital Vereador José Strópoli (SMS) - Dra. Marair Sartori 
- Complexo Hospitalar do Mandaqui (SES) – Dr. Otavio Madi 
- Hospital Geral Estadual de Taipas (SES) - Dra Gislaine Mendes Miceli 
- Hospital Geral Estadual de V. Nova Cachoeirinha (SES) – Dr. Juvenal Mottola  

Júnior  
- Hospital Geral Estadual de Vila Penteado – Dr. Antonio Julio Barbosa 
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INTRODUÇÃO 
 
Com o objetivo de ordenar o encaminhamento de nossos pacientes e também 
propiciar um fluxo de atendimento, a Coordenadoria de Saúde Norte tem-se 
mobilizado para readequar o atendimento ginecológico e de mastologia nos 
diversos níveis de complexidade. 
 
O atendimento primário tem como função primordial o atendimento médico 
ginecológico e preventivo de nossas pacientes realizado pela equipe da UBS com 
a garantia de encaminhamento adequado aos postos especializados e hospitais 
do nosso município (Estaduais e Municipais). 
 
Na região da Zona Norte nós temos cinco supervisões de área, responsáveis por 
81 Unidades Básicas de Saúde (UBS), com sete hospitais. O nosso principal 
objetivo é integrar cada UBS a um Hospital em relação às patologias 
ginecológicas de forma a garantir a referência e a contra-referência dos 
casos, entendendo que, com isso, estaremos melhorando a qualidade da 
assistência prestada – nosso objetivo principal. 
 
Para que possamos atingir esta integração, a sua participação e contribuição 
serão de extrema importância nos auxiliando com o seu encaminhamento de 
forma clara e objetiva, relatando os dados positivos de sua paciente, o 
motivo de seu encaminhamento e os exames que subsidiaram o seu 
diagnóstico. 
 
A contrapartida dos colegas das unidades hospitalares será o re-
encaminhamento da paciente para seu seguimento após ser efetivado o 
tratamento clínico - cirúrgico, com dados claros e objetivos. 
 
 
 

ANAMNESE E EXAME FÍSICO 
 
É de fundamental importância a sua atenção em relação ao atendimento à 
paciente ginecológica, procurando observar uma comunicação clara e objetiva. A 
anamnese e a conquista da confiança da sua paciente são exercícios diários de 
nossa profissão. 
 
Toda consulta deverá contar de uma anamnese, procurando efetivar dados 
pontuais como a queixa, duração e características de sua(s) queixa(s). 
Em sua primeira consulta a investigação dos antecedentes familiares e 
pessoais, com a anotação das possíveis alterações em consultas posteriores, é 
extremamente importante. 
O ideal é que a paciente seja examinada anualmente.  
 
 
O exame deve contemplar os seguintes aspectos: 
 
Físico antropométrico  - Pulso, Pressão arterial e Temperatura; 
 
Clínico  - Ausculta pulmonar, Cardíaca e Propedêutica 

abdominal; 
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Ginecológico  - Inspeção (estática e dinâmica), palpação; expressão 
                                           mamária e palpação axilar; 
    - Inspeção vulvar 

- Especular para observação de conteúdo vaginal e 
observação de colo uterino 
- Toque para observação dos órgãos internos, útero, e 
ovários, observando consistência, volume e sintomas 
associados (dor a mobilização, aumento de 
temperatura). 

 
 
Em relação aos exames subsidiários: 
Citologia Oncótica  - O intervalo entre as coletas de citologia, no entanto, 

deve variar entre um e três anos baseado na presença 
de fatores de risco tais como início precoce da 
atividade sexual, história de múltiplos parceiros, nível 
socioeconômico baixo e antecedentes de HPV genital. 
Deve ser anual se algum destes fatores estiver 
presente. Após dois resultados normais consecutivos, 
o controle de Papanicolaou deverá ser feito a cada 3 
anos (Norma do Ministério da Saúde); 
- Todas as mulheres sexualmente ativas 
independentemente da idade; 
- A coleta de citologia pode ser interrompida aos 65 
anos, se há exames anteriores normais. 
(PROJETO DIRETRIZES FEBRASGO, 2001). 
 

 
 
Mamografia   - Rastreamento (mulheres assintomáticas)  

• Baixo risco: > 50 anos pelo menos a cada 2 
anos 

• Alto risco: anual a partir dos 35 anos 
- Pacientes sintomáticas com tumores palpáveis, acima 
de 35 anos. 

 
Ultra-sonografia mama - Sempre que necessário como complementação no  

intuito de esclarecer a sua hipótese diagnóstica, a 
qual deverá estar clara em sua solicitação. 
- Estará indicada em pacientes jovens (menos de 40 
anos) sintomáticas com tumor palpável maior ou igual a 
dois centímetros. 

 
Exames bioquímicos - Mulheres assintomáticas acima dos 40 anos é 

recomendável a solicitação dos exames abaixo 
relacionados a cada 3 anos: Hemograma completo, 
Colesterol Total e HDL, Triglicérides, Glicemia de 
jejum, Hormônio Tireoidiano, Urina I e sedimentos. 
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Densitometria óssea - Pacientes sem fatores de risco ou antecedentes 
familiares para osteoporose ou sem antecedentes de 
fratura espontânea: 

 - Solicitar o primeiro exame após 2 anos de menopausa 
instalada. 

 
Os exames solicitados devem ser claros devendo constar da identificação 
do paciente: 

nome, idade e hipótese diagnóstica, o que em muito contribuirá com o 
profissional que realizará o exame. 

 
 

Os protocolos aqui encontrados têm por finalidade dar diretrizes 
ao seu encaminhamento sem, contudo, impedir qualquer 
solicitação de outros esclarecimentos diagnósticos desde que 
estejam justificados em sua folha de encaminhamento. Os textos 
descritivos dos tópicos a serem abordados destinam-se, 
também, a um processo de atualização/ educação continuada 
para o dia a dia dos profissionais que atuam na Unidade Básica 
de Saúde (nível primário da assistência médica). Por vezes, a 
realização de alguns métodos diagnósticos e tratamentos não 
estão disponíveis no SUS e, conseqüentemente, se indicam 
orientações que permitem aos profissionais a execução de seu 
trabalho dentro de critérios adequados à realidade existente.   
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PROTOCOLO PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA 
(COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA – CO Gest) 

 
 

O CÂNCER DE MAMA REPERESENTA DENTRE AS NEOPLASIAS DO SEXO 
FEMININO A DE MAIOR IMPORTÂNCIA DEVIDO A ALTA INCIDÊNCIA E 
ELEVADA TAXA DE MORTALIDADE. O MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTIMA QUE 
NO ANO DE 2003 OCORRERAM CERCA DE 41.000 CASOS NOVOS NO 
BRASIL COM 9.000 MORTES PELA DOENÇA. A PREVALÊNCIA DESTES 
CASOS ENCONTRA-SE NA REGIÃO SUL E SUDESTE DO PAÍS SENDO QUE 
O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO RESPONDE POR PRATICAMENTE 10% DE 
TODAS AS MORTES DA FEDERAÇÃO. SEGUNDO O PRO-AIM NO ANO DE 
2003 OCORRERAM 1.045 MORTES POR CÂNCER DE MAMA NA CIDADE. 
 
ACREDITAMOS QUE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO SECUNDÁRIA, 
ESTIMULANDO O DIAGNÓSTICO PRECOCE, SEJA A MELHOR E A MAIS 
PRÁTICA FORMA DE ENFRENTARMOS ESTA SITUAÇÃO.  
 

 
DETECÇÃO PRECOCE 
 
SÃO RECOMENDADAS AS SEGUINTES ESTRATÉGIAS PARA O 
RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA EM MULHERES 
ASSINTOMÁTICAS: 
 
 
1- EXAME CLÍNICO DAS MAMAS 
 

• O EXAME CLÍNICO DAS MAMAS DEVE FAZER PARTE DO 
ATENDIMENTO INTEGRAL À MULHER EM TODAS AS FAIXAS 
ETÁRIAS; INCLUSIVE NO PERÍODO GESTACIONAL. 

• O EXAME CLÍNICO DAS MAMAS  É CONDIÇÃO NECESSÁRIA 
PARA A SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA.  

2- MAMOGRAFIA 
 

• RECOMENDA-SE A MAMOGRAFIA EM MULHERES A PARTIR DOS 50 
ANOS DE IDADE, PELO MENOS, A CADA DOIS ANOS; 

• MULHERES COM RISCO ELEVADO PARA O CÂNCER DE MAMA 
DEVEM SER SUBMETIDAS AO EXAME CLÍNICO DAS MAMAS E A 
MAMOGRAFIA A PARTIR DOS 35 ANOS DE IDADE;* 

• AS MULHERES SUBMETIDAS AO RASTREAMENTO DEVEM TER 
GARANTIDO O ACESSO AOS EXAMES DE DIAGNÓSTICO, AO 
TRATAMENTO E AO SEGUIMENTO DAS ALTERAÇÕES 
ENCONTRADAS. 

• SÃO CONSIDERADAS MULHERES DE RISCO ELEVADO AQUELAS     
  
COM: 
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• UM OU MAIS PARENTES DE PRIMEIRO GRAU (MÃE, IRMÃ OU FILHA) 
COM CÂNCER DE MAMA ANTES DOS 50 ANOS; 

• UM OU MAIS PARENTES DE PRIMEIRO GRAU (MÃE, IRMÃ OU FILHA) 
COM CÂNCER DE MAMA BILATERAL OU CÂNCER DE OVÁRIO; 

• HISTÓRIA FAMILIAR DE CÂNCER DE MAMA MASCULINA; 
• LESÃO MAMÁRIA PROLIFERATIVA COM ATIPIA COMPROVADA EM 

BIÓPSIA. 
 

 
3- RECOMENDAÇÕES PARA O AUTO-EXAME DAS MAMAS 
 

• DEVEM SER DESENVOLVIDAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA A 
SAÚDE QUE CONTEMPLEM O CONHECIMENTO DO CORPO, 
INCLUINDO O AUTO-EXAME REALIZADO PERIODICAMENTE PELA 
PRÓPRIA MULHER; 

• DEVE-SE DESTACAR QUE O EXAME DAS MAMAS REALIZADO PELA 
PRÓPRIA MULHER NÃO SUBSTITUI O EXAME FÍSICO REALIZADO 
POR PROFISSIONAL DE SAÚDE TREINADO PARA ESTA ATIVIDADE. 
O AUTO-EXAME NÃO DEVE SER PRECONIZADO COMO MEDIDA 
ISOLADA DE DIAGNÓSTICO PRECOCE. 

 
4- OBSERVAÇÕES 
 

• RECOMENDAMOS QUE AS MULHERES EM PERÍODO DE 
CLIMATÉRIO QUE ESTÃO NA VIGÊNCIA DE TRATAMENTO DE 
REPOSIÇÃO HORMONAL DEVAM SER SUBMETIDAS A 
RASTREAMENTO MAMOGRÁFICO ANUAL COMO AS MULHERES 
COM RISCO ELEVADO PARA CÂNCER DE MAMA. 

• A ULTRASONOGRAFIA MAMÁRIA NÃO É MÉTODO DE IMAGEM PARA 
RASTREAMENTO, DENTRO DAS EVIDÊNCIAS ATUAIS. ESTE 
MÉTODO PODE SER UTILIZADO COMO COADJUVANTE E 
COMPLEMENTAR À MAMOGRAFIA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS. 
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Dor mamária 

Não Ciclica Ciclica 

Sem 
alterações 
clinicas 

Com alterações 
clinicas (Nódulos, 
Hiperemia). 

Mionevralgia intercostal 
Cicatriz 

Seguimento UBS 
primária com: 
Orientação  
Analgésicos 
AINH 

Seguimento UBS 
primária, com 
orientação quanto a 
normalidade. 
Medicações AINH, 
Anticoncepcionais 

Encaminhar para UBS 
secundária 
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Derrame papilar 

Múltiplo ductos, 
Bilateral,  
Coloração branca, 
amarealada, esverdeada 

Espontânea 
Único ducto 
Hemorrágico ou não 
Acima de 40 anos

Seguimento UBS Encaminhar para UBS 
secundária 

Orientar quanto a 
normalidade, evitar 
manipulação e 
medicamentos  
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Tumor mamário 

Mulheres acima de 40 
anos 

Tumor 
maior 
que 2 

Tumores de qualquer 
tamanho e cistos maiores 
que 2 cm 

Seguimento UBS 
(AFBM, CISTOS 
ou Fibroadenoma) 

Mulheres com menos 
de 40 anos 

Tumores 
menor 
que 2 cm 

Encaminhamento para 
avaliação no nível 
secundário  
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PROTOCOLO DE CONDUTAS E ENCAMINHAMENTO DAS 
PATOLOGIAS DO TRATO GENITAL INFERIOR E COLPOSCOPIA 

 
 “A única estratégia capaz de reduzir a mortalidade por Câncer do Colo 
Uterino é a prevenção e o diagnóstico precoce”. 
 
A citologia oncológica vaginal (CO), Papanicolaou, é recomendada para todas as 

mulheres sexualmente ativas, independente da idade. A coleta pode ser interrompida aos 
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No decorrer de uma consulta ginecológica, toda mulher que não estiver com a CO
atualizada, deve ter o exame colhido pelo médico que a está atendendo.  
5 anos, se há exames anteriores normais. 

oleta em grávidas – Pode ser feita em qualquer período da gestação, 

referentemente até o 7º mês, não usar escova de coleta endocervical. 

ondições ideais para a realização do exame de CO: 
• Não estar menstruada; 
• Ausência de relações sexuais nos dois dias anteriores ao exame; 
• Não ter realizado duchas vaginais nos dois dias anteriores ao 

exame; 
• Não ter usado cremes vaginais nos dois dias anteriores ao exame. 
 

ONDUTA DE ACORDO COM O RESULTADO DO EXAME 

 Resultado do exame: material insatisfatório > Repetir o exame 
imediatamente 

 Citologia negativa (classe I ou II) – repetir com intervalo de um ano e 
após dois exames consecutivos negativos, repetir o exame a cada 3 
anos; 
Obs: O controle deve ser anual se ocorrer a presença de um dos 
fatores de risco tais como, inicio precoce da atividade sexual, história de 
múltiplos parceiros e baixo nível sócio-econômico. 
 

itologia alterada: lesões de baixo grau  (NIC I – ASCUS – ASGUS – HPV) > 
ratamento específico das infecções genitais – Repetir o exame no máximo em 6 
eses – Na persistência das alterações realizar colposcopia US transvaginal é 

ecomendável (projeto diretrizes Febrasgo 2001). 

 Citologia alterada: lesões de alto grau (NIC II – NIC III), Ca in situ – 
Ca invasivo  colposcopia imediata. 

UANDO ENCAMINHAR PARA REFERENCIA DE COLPOSCOPIA: 
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Term
(pela 

I. Ach

II. Ach

III. Alt

IV. Co

V. Mis

 

Exame ginecológico com lesão suspeita macroscópica no colo, 
vagina ou vulva; 
 
Citologia oncológica vaginal classe III, IV, V ou ASCUS E AGUS,
NIC I, II, III ou Ca in situ; 
inologia Colposcópica 
Federação Internacional de Patologia Cervical, Barcelona/2002). 

ados Colposcópicos Normais 

al 
Epitélio Colunar 

ados Colposcópicos Anormais 

ranco plano 
denso * 

eiro * 
 positivo 

Iodo Negativo * 

lares extremamente 
bizarras falam a favor de invasão tecidual. Estas lesões geralmente são 

ento de contato freqüente. 

nar não visível 
Inflamação severa, atrofia severa, trauma,  

o visível. 

a 

Deciduose 
Pólipo 

Epitélio Escamoso Origin

Zona de Transformação 

Epitélio acetob
Epitélio acetobranco 
Mosaico fino 
Mosaico grosseiro * 
Pontilhado fino 
Pontilhado gross
Iodo parcialmente

Vasos atípicos * 

erações Colposcópicas Sugestivas de Câncer Invasivo 

A presença de uma superfície irregular como cadeia de montanhas em 
áreas de acetobranco denso e alterações vascu

elevadas sendo o sangram

lposcopia Insatisfatória 

Junção Escamocolu

Cérvix nã

celânea 

Condilom
Queratose 
Erosão 
Inflamação 
Atrofia 
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* Alterações Maiores (são alterações altamente significativas de lesão de 
alto grau ou invasivas). 

A maior novidade desta terminologia entretanto, foi introduzir um guia 
referencial que facilita a caracterização e a diferenciação entre metaplasia, 
lesão de baixo e alto grau e suspeita de câncer invasivo.  

 
 

Características colposcópicas sugestivas de alterações metaplásicas 
 
A) superfície lisa com vasos de calibre uniforme  
B) alterações acetobrancas moderadas  
C) Iodo negativo ou parcialmente positivo 
 
 
Características colposcópicas sugestivas de alterações de baixo grau 
(alterações menores)  
 
A) superfície lisa com uma borda externa irregular  
B) alteração acetobranca leve, que aparece tardiamente e desaparece 
rapidamente  
C) Iodo negatividade moderada, freqüentemente iodo malhado com 
positividade parcial  
D) pontilhado fino e mosaico regular 
 
 
Características colposcópicas sugestivas de alterações de alto grau 
(alterações maiores) 
 
A) superfície geralmente lisa com borda externa aguda e bem marcada.  
B) alteração acetobranca densa, que aparece precocemente e desaparece 
lentamente; podendo apresentar um branco nacarado que lembra o de ostra.  
C) negatividade ao Iodo, coloração amarelo-mostarda em epitélio 
densamente branco previamente existente  
D) pontilhado grosseiro e mosaico de campos irregulares e de tamanhos 
discrepantes.  
E) acetobranqueamento denso no epitélio colunar pode indicar doença 
glandular. 
 
 
Características colposcópicas sugestivas de câncer invasivo 
 
A) superfície irregular, erosão, ou ulceração  
B) acetobranqueamento denso  
C) pontilhado irregular extenso e mosaico grosseiro  
D) vasos atípicos 
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CONDUTAS 
 
Conização diagnóstica: A conização diagnóstica é procedimento a ser realizada 
no serviço de referência, nas seguintes situações: 
 

• Na discordância de resultados citológicos, colposcópicos e 
histopatológicos; 

• Quando houver suspeita de microinvasão; 
• Nas lesões localizadas no canal cervical quando não foi possível a 

realização da biopsia dirigida. 
 
 
Nas infecções pelo Papilomavirus Humano ( HPV/ Condilomas): 
 

1. Diagnóstico: O diagnóstico do condiloma é basicamente clinico, 
recomenda-se biopsia das lesões nas seguintes situações: 

a. Existe dúvida diagnóstico ou suspeita de neoplasia intraepitelial 
(lesões pigmentadas, endurecidas, fixas ou ulceradas) 

b. As lesões não respondem ao tratamento convencional 
c. As lesões aumentam de tamanho ou número durante ou após o 

tratamento 
d. A paciente é imunodeprimida. 

 
2. Tratamento: Espera-se que a remoção das lesões resulte em diminuição 

do risco de transmissão do HPV e que possa influenciar o risco de 
transformação neoplásica do colo uterino. Os métodos de tratamento 
utilizados na remoção das lesões apresentam taxas de sucesso 
semelhantes. Os fatores que podem influenciar na conduta terapêutica são 
o tamanho, número e localização das lesões, risco de transformação 
neoplásica, tabagismo, Imunodepressão, gestação e desejo da paciente. 
As pacientes devem ser orientadas quanto às possibilidades de 
transmissão, utilização de métodos de barreira, exames dos parceiros, etc. 

 
Tratamento prévio de infecções vaginais – Pode haver regressão 

espontânea dos condilomas acuminados e das lesões subclínicas de 
baixo grau de malignidade do colo uterino após o tratamento das 
infecções vaginais concomitantes. 

 
Tratamento local – Vulva, Períneo, Região Perianal -  

 
- Ácido tricloroacético a 80% - Aplicar pequena quantidade, somente 

nas lesões, até que as mesmas adquiram aspecto branco e seco. 
Repetir uma vez por semana, se necessário. Caso não ocorra remissão 
após seis aplicações, recomenda-se utilizar outro método de 
tratamento. Tratamento é doloroso recomendado a aplicação de 
vaselina em torno da lesão, de forma a proteger os tecidos sadios 
em volta. 

 
- Podofilina a 25% em solução oleosa ou tintura de benjoim - Aplicar 
pequena quantidade somente nas lesões e deixar secar. Lavar toda 
a área após quatro horas da aplicação. Repetir semanalmente, se 
necessário. Não deve ser utilizada na gestação. 
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- Diatermocoagulação - Repetir cada duas semanas se necessário 
 
- Remoção cirúrgica - Exérese das lesões com tesoura, bisturi, 
cureta ou eletrocirurgia. Poderá ser necessário anestesia local, com 
xilocaína à 1%, sem vasoconstrictor e hemostasia com 
eletrocoagulação ou sutura com fio absorvível. 

 
Podemos citar, também outras formas de tratamento não disponíveis no SUS: 
 

- Podofilotoxina a 0,5% solução ou gel - A paciente pode fazer 
as aplicações somente nas lesões, duas vezes ao dia, por 
três dias. Após intervalo de quatro dias repetir novo ciclo de 
aplicações. Esse ciclo pode ser repetido de forma sucessiva 
até um total de quatro ciclos. Não deve ser utilizada na 
gestação. 

 
-  Imiquimod à 5% em creme - A paciente deve aplicar o creme 

ao deitar, três vezes por semana, até o máximo de 16 
semanas. A área deve ser lavada 6 –10 horas após a 
aplicação.Não deve ser utilizado na gestação. 

 
Os tratamentos abaixo e os casos para remoção cirúrgica devem ser 
realizados no nível secundário: 
 

Meato uretral -Ácido tricloroacético a 30% - Aplicar pequena 
quantidade, somente na lesão até que essa fique branca e seca. Não 
aplicar sobre área extensa em uma única sessão para evitar estenose. 
Pode ser aplicado semanalmente, se necessário . 
- Remoção cirúrgica 

Lesões anais- - Ácido tricloroacético a 50% - Aplicar pequena 
quantidade, somente sobre as lesões e deixar secar. Não aplicar sobre 
extensa área em uma única aplicação para evitar estenose.      
Remoção cirúrgica 

 
Vagina e Colo Uterino- Ácido tricloroacético a 80% - Aplicar pequena 
quantidade, somente nas lesões, até que as mesmas fiquem brancas e 
secas. 
Repetir semanalmente, se necessário, até no máximo de seis 
aplicações. 
Remoção cirúrgica - Exérese das lesões com cirurgia de alta freqüência 
(CAF), tesoura, bisturi, cureta ou eletrocirurgia. 

 
3. Recomendações: Quando a primeira opção terapêutica for a utilização de 

substâncias cáusticas e o resultado não for satisfatório, recomenda-se 
remoção cirúrgica das lesões. Deve se evitar relações sexuais durante o 
tratamento. Oferecer sorologia para sífilis, HIV, Hepatite B e C. 

 
4. Seguimento: Informar a paciente quanto à possibilidade de recorrências. 

Agendar consulta após 3, 6 e 12 meses do tratamento. Aconselhar a 
paciente a realizar citologia cérvico-vaginal periodicamente. 

 
 
Casos de NIC I, NIVA I, NIV I (lesão de baixo grau): 
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• A conduta será determinada de acordo com a localização e extensão das 
lesões, estado clínico e historia da paciente, podendo ser utilizado o Ácido 
meta-cresol-sulfônico (Albocresil), cauterizações. 

• O seguimento é semestral com realização de exames citológicos e, na 
persistência da lesão, exame colposcópico e biopsia se necessário. 

• Não havendo regressão da lesão encaminhar para o nível secundário. 
 
Lesões intra-epiteliais de alto grau – Encaminhar ao Serviço de referência: 

NIC II, NIVA II, NIV II  
  NICIII, NIVA III, NIV III  

• Nas lesões de vulva e vagina dá-se preferência à ressecção cirúrgica, de 
acordo com as características da lesão, o que permite um adequado estudo 
anátomo-patológico. 

• Nas lesões do colo uterino a recomendação é a ressecção com a utilização do 
bisturi de alta freqüência (alças) que é diagnóstica e terapêutica. Tal 
procedimento também pode ser realizado por bisturi lâmina fria (conização 
clássica).  

• O procedimento de cirurgia de alta freqüência para o colo uterino é realizado 
geralmente com anestesia local. 

• O seguimento será realizado com controles trimestrais no 1º ano, semestrais 
do 2º ao 5º anos e anual a partir do 5º ano. Nos exames de controle deverão  

• ser realizados a Citologia Oncótica e a Colposcopia com biopsia se 
necessário. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Quand
 

 

 

Quando encaminhar para referência de colposcopia: 
 

• Exame ginecológico com lesão suspeita no colo, vagina ou 
vulva 

• Citologia oncótica: classe III, IV, V ou ASCUS e ASGUS após
tratamento, NIC I, NICII, NIC III ou Ca in situ 
A eficácia terapêutica é maior quando é conhecida a localização e a 
extensão da lesão. 
Quando encaminhar para referência de ginecologia 
 
• Casos de HPV com indicação de remoção cirúrgica

 

o encaminhar patologia do trato genital inferior/ colposcopia:

Lesões intra-epiteliais de alto grau: 
NIC II, NIVA II, NIV II  

NICIII, NIVA III, NIV III  
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FLUXOGRAMA PARA RASTREAMENTO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAME 
GINECOLÓGICO 

CITOLOGIA ONCÓTICA 
(CO) E

SUSPEITO NORMAL NORMAL 
INFLAMATÓRIA 

NIC I, II, III
Ca in situ 

SEGUIMENTO 

COLPOSCOPIA  

RASTREAMENTO DA NEOPLASIA DE COLO 
UTERINO 

 
 
 
 

 

NIC II, III  
  Ca in situ 

 

 

ANORMAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIC I 

CAUTERIZAÇÃO 

B
C

 
 
 
 

NORMAL
CO  NORMAL
BIOPSIA
 CO 
ALTERADA
SEGUIMENTO 
ANUAL
PROSSEGUIR 
INVESTIGAÇÃO
IÓPSIA/
ANAL C
CONIZAÇÃO 
CAF 
CONIZAÇÃO 
CAF 
 ESTUDO DO 
ERVICAL 
 

 

CO – 
COLHEITA 
TRÍPLICE
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MIOMATOSE UTERINA 
 
Também conhecido como fibromioma ou leiomioma, são os tumores mais 
comuns do trato genital, acometendo até 50% das mulheres dependendo de 
idade, paridade, índice de massa corpórea, raça e método empregado para o 
seu diagnóstico. 

 
Etiopatogenia: 
 
 Fatores predisponentes: Alterações cromossômicas, ação estrogênica, 

obesidade. 
 Fatores protetores: anticoncepcional oral. 

 
Quadro clínico: 
 

Grande parte das pacientes se apresenta assintomática, porém, quando temos 
sinais e sintomas, podem ser: 

 
 Sangramentos uterinos anormais; 
 Dismenorréia secundária; 
 Dor ou sensação de peso no baixo ventre; 
 Aumento do volume abdominal; 
 Tumor palpável; 
 Alterações urinárias ou gastrintestinais; 
 Infertilidade; 
 Abortamento habitual. 

 
Diagnóstico: 
Nível primário 
 Exame físico; 
 Ultra-sonografia quando necessário; 

Nível terciário 
 Histerosalpingografia: Quando à permeabilidade das tubas; 
 Histeroscopia: Observar topografia, vascularização e outras 

características de nódulos submucosos. 
 
Tratamento: 
 

O tratamento depende da: 
 Idade; 
 Tipo e intensidade dos sintomas; 
 Desejo de gestação; 
 Tamanho e localização dos nódulos. 

 
O tratamento pode ser: 
1. Clinico: Expectante ou medicamentoso; 
2. Cirúrgico: conservador ou radical. 
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Indicações de tratamento: 
 
 Sangramento importante; 
 Infertilidade; 
 Comprometimento de órgãos adjacentes. 
 Aumento de 30% do volume em 6 meses a 1 ano no controle ultra-

sonográfico. 
 

a) Conduta expectante: 
 
 Mulheres assintomáticas com volume uterino < 200 cc; 
 Poucos sintomas principalmente em mulheres perimenopausa ou em jovens 

desejosas de filhos. 
 
b) Conduta medicamentosa: 
 
 Antiinflamatório não hormonal (AINH): Diminuem o sangramento por inibir a 

produção de prostaglandinas. O sangramento diminui, em média, 30%. 
 Progesterona: Acetato de medroxiprogesterona 150 mg lM a cada 3 meses. 

Pode ocorrer aumento do sangramento em alguns casos nos meses iniciais. É 
o tratamento mais adequado por estar disponível nas Unidades Básicas de 
Saúde. 

 
Efeitos indesejáveis durante o tratamento: 
 
 Sangramento intenso; 
 Dor. 

 
c) Conduta cirúrgica: 
 
1) Terapêutica cirúrgica 

 Miomectomia 
 Histerectomia 

 
OBS: No caso da miomectomia deve se atentar para recidivas (27 % dos casos 
em 10 anos). 

d) Embolização das artérias uterinas: NÃO DISPONÍVEL NO SUS 
Opção terapêutica quando há contra indicação clínica ou cirúrgica para 
realização de terapêutica cirúrgica radical ou conservadora. 
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ESPESSAMENTO ENDOMETRIAL 

Com o advento da ultra-sonografia transvaginal e a evolução tecnológica destes 
aparelhos, bem como a terapêutica hormonal em mulheres na pós-menopausa a 
observância de alterações de eco endometrial tem sido um fator de preocupação 
no seguimento das mulheres.  Apesar da evolução tecnológica, o valor preditivo 
positivo do achado de endométrio maior do que 5 mm é menor do que 10% em 
qualquer patologia endometrial (benignas e malignas) e inferior a 4% para as 
patologias malignas (carcinomas e hiperplasias) (GOLDSTEIN SR, 2004). 
 
Os fatores de risco para as patologias endometriais como obesidade e 
Terapêutica Hormonal (TH) faz com que fiquemos alerta às patologias 
endometriais. 
 
O endométrio sofre modificações em decorrência do estimulo hormonal que sofre 
durante o ciclo menstrual podendo ser proliferativo (primeira fase do ciclo) ou 
secretor (segunda fase do ciclo). 
 
O termo hiperplasia implica na proliferação mais acentuada do tecido endometrial 
na primeira fase do ciclo, com alterações glandulares, arquiteturais e citológicas 
(Típicas ou atípicas). 
 
É de conhecimento que o estimulo estrogênico sem a contra-posição da 
progesterona pode levar a hiperplasia e conseqüentemente ao carcinoma 
endometrial. 
 
A hiperplasia é observada mais freqüentes nas mulheres na menacme com 
anovulação crônica, obesas e hiperprolactinêmicas e nas mulheres na pós-
menopausa em uso de TH estrogênica sem contra-posição de progesterona, ou 
paciente obesa. 
 
Pacientes no menacme, que realizem US até o 7º dia do ciclo e que 
apresentem um eco endometrial ao US > 10 mm ou irregularidade do mesmo 
deverão ter o endométrio investigado (AMIU, Curetagem semiótica e/ou 
histeroscopia). 
 
Pacientes na pós-menopausa sem TH, com ou sem queixas de sangramento 
cujo eco endometrial seja maior que 5 mm deverão prosseguir na 
investigação.  
Pacientes em amenorréia poderão realizar o teste do progestogênio (10mg de 
medroxiprogesterona por 5 dias) e repetir o US após período de sangramento, 
até o 7º dia do ciclo. A persistência do eco endometrial maior que 5 mm, obrigará 
no prosseguimento investigativo. 
 
As pacientes em uso de TH combinado continuo ou seqüencial com eco superior 
a 10 mm, deverão suspender o uso da medicação e repetir o US. A persistência 
da alteração US, com eco superior a 10mm na ausência do sangramento ou 
superior a 5mm em US realizado até o 7º dia obrigara prosseguimento na 
investigação. 
A hiperplasia sem atipias deve ser tratada com progestogênios: 

* Via intramuscular – Acetato de medroxiprogestrona 150mg 3/3 meses 
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* Via oral – medroxiprogestrona 10mg/dia ou Desogestrel 75mcg/dia 3 
meses. Em caso de sangramento a associação de Estrogênio conjugado eqüino 
0,625mg por 10 a 15 dias. 
 

* Via local – uso de Sistema Intra-uterino, liberador de levonorgestrel NÃO 
DISPONÍVEL NO SUS. 
 
As pacientes com hiperplasias atípicas e prole constituída o tratamento 
cirúrgico é a melhor opção.  
 
 
Pólipo 
 
Crescimento de tecido que se apresenta com eixo conjuntivo vascular coberto por um 

epitélio. Pode ser endocervical ou endometrial. 

 
Pólipo endocervical, em geral assintomáticos ou a queixa de sangramento ao 
coito associados a leucorréia e odor fétido – encaminhar para colposcopia. 
 
Conduta é a exérese por torção e encaminhamento à anatomia patológica. 
Quando o resultado for células atípicas, as pacientes serão encaminhadas ao 
nível secundário. 
 
Pólipo endometrial 
Os sintomas mais comuns são hipermenorragia ou metrorragia, podendo ser 
assintomáticos (80%) descobertos em exames de US habituais. 
Quando assintomático o teste de progesterona pode ser útil para observância da 
modificação do eco endometrial. Não sangrando e eco inalterado a chance de 
pólipo é maior. 
Os pólipos têm uma chance baixa de malignização, principalmente aqueles com 
hiperplasia atípica. Ao extirpá-los de rotina previnem 1 a 3% de adenocarcinomas, 
mas não impedem que o restante de endométrio surja outros focos. 
O estudo anatomo-patológico é preconizado, devendo estas pacientes ser 
encaminhada ao nível secundário. 
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el 

Alteração do eco 
endometrial (EE) 

Menacme Pós-menopausa 

Com  
TH ou uso de 
tamoxifeno 

Ultra-sonografia realizada até o 
7º dia do ciclo com: 

- Conteúdo ou alteração 
do endométrio compatív
com pólipo ou mioma 

Sem 
TH 

Com ou sem 
sangramento 
irregular e  
ao US: 

-EE> 10mm 
ou conteúdo

Com ou sem 
sangramento, ao US:
 -EE> 5mm ou 
conteúdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSSEGUIR INVESTIGAÇÃO EM NIVEL SECUNDÁRIO  
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TUMORES OVARIANOS 

 
 
Sua classificação é bastante complexa, em decorrência da grande diversidade de 
lesões que podem se originar neste órgão. 
Na grande maioria os tumores apresentam sua origem no epitélio de 
revestimento ovariano podendo ter comportamento: Benigno, limítrofe ou 
maligno. 
O segundo grupo são originários de células germinativas, seguido dos 
tumores de cordões sexuais e estroma. 
 
Tumores epiteliais 
Benignos 
 
Cistoadenomas Serosos e mucinosos 
 
Geralmente assintomáticos. 
Quando persistentes e/ou maiores de 5 cm, devem ser operados, para evitar 
torção e ruptura do tumor. São sintomas menos característicos as irregularidades 
menstruais e compressão vesical e retal. 
Os serosos são menores que os mucinosos podendo apresentar papilas em seu 
interior. Apenas em 10% deles podem ser bilaterais. 
Os mucinosos tendem a ser maior, com cápsulas lisas e translúcidas, com 
formato ovóide e interior dividido em septos, com conteúdo amarelado e sem 
septos. 
 
O diagnóstico diferencial deve ser feito com os cistos funcionais de ovário, 
presentes principalmente no meio do ciclo e na fase lútea. Daí a importância da 
realização da ultra-sonografia antes do 7º dia do ciclo. É de suma importância 
saber em que dia do ciclo o exame foi realizado. Os cistos funcionais geralmente 
são de paredes finas lisas, menores que 5 cm, com septos finos geralmente 
ausentes com conteúdo homogêneo devendo ser tratado conservadoramente. 
 
Malignos 
 
Carcinoma Seroso, Mucinoso, Endometrióide e de Células claras (DiSaia e 
Creasman, 1999). 
Estes tumores geralmente incidem em mulheres após os 50 anos de idade, de 
difícil diagnóstico, geralmente evoluem de forma assintomática até que comecem 
a dar sinais da disseminação da doença. 
Os tumores malignos têm como características serem bilaterais, multiloculados, 
com septos espessos ou estruturas em seu interior (vegetações). Em estádio 
mais avançados estão associados a ascite e disseminação peritoneal. 
O exame ginecológico minucioso com toque bi-manual pode identificar o aumento 
do anexo bem como implantes em região do fundo de saco, sendo o exame ultra-
sonográfico de suma importância na caracterização morfológica da lesão. 
Marcadores tumorais podem estar elevados nas pacientes com tumores mais 
avançados, sendo o CA 125 mais elevado nos tumores serosos e o CEA nos 
tumores mucinosos. A solicitação destes exames não devem ser solicitado para o 
rastreamento de tumores, pois tem baixa especificidade. 
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Tumores Boderline 
 
Correspondem a 15% dos cânceres epiteliais ovarianos, acometendo mulheres 
em torno da quarta década de vida. 
 
Tumores de células germinativa 
 
Acometem mulheres jovens e correspondem a 20% dos tumores ovarianos. 
O seu diagnóstico geralmente se dá após notar a tumoração ao exame 
ginecológico podendo estar associado à irregularidade da paciente. 
Podem ser Benignos (Teratoma Cístico Adulto) ou malignos (Disgeminoma, tumor 
de saco vitelínico, Teratoma imaturo). 
 
Tumores de cordões sexuais e estroma 
 
Os principais tumores deste grupo são provenientes de células da granulosa, da 
teça ou células de Sertoly e Leydig. Geralmente de baixa malignidade podem ser 
funcionantes, produtores de estrogênio ou androgênio. 
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volume, em seguimento US 

Tumores ovarianos 

Queixas Exame físico Ultra-sonografia 

e/ou e/ou

Mulheres menacme 
- Até 7º dia do ciclo >5 
cm 

 - Conteúdo heterogêneo 
 Mulheres na menopausa 
 - Tumores anexiais com 
conteúdo, septos e/ou  debris 
 - Tumores císticos > 5 
cm 
ou com sinais de aumento de

Dor abdominal 
Alteração de ritmo intestinal 
e urinário 
Alterações menstruais 

Tumor abdominal 
Tumoração anexial 

Encaminhamento para o nível secundário 

 
 

OS TUMORES ABDOMINAIS VERDADEIRAMENTE PALPÁVEIS AO TOQUE 
BIMANUAL DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA O NÍVEL SECUNDÁRIO 
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ENDOMETRIOSE 

 
 Processo benigno caracterizado pela presença de glândulas endometriais 

e estroma fora da musculatura e da cavidade uterina. 
 Freqüência aumentada em mulheres com irmãs e mãe com endometriose, 

sendo raro em mulheres na menopausa. 
 
Sintomatologia 
 

 30% das vezes assintomática 
 Dores pélvicas, cíclicas que aumenta no período menstrual, com 

irradiação para os membros inferiores ou região lombar; 
 Dispareunia; 
 Menorragia; 
 Spotting pré-menstrual; 
 Infertilidade; 
 Ritmo intestinal alterado no período menstrual 

Diagnóstico 
- Anamnese e exame físico: 

o História familiar; 
o Fórmula menstrual; 
o Avaliação dos anexos, em busca de endometriomas; 
o Observar a mobilidade uterina; 
o Pesquisar nódulos ligamentos útero sacros, fundo de saco e septo 

endovaginal. 
 

- Ultrassonografia pélvica por via transvaginal 
- Marcador de tumor ovariano de origem epitelial 

o CA 125, mais encontrado nos estádios mais avançados, podendo 
ser útil no seguimento. 

 
Diagnóstico definitivo é realizado através da laparoscopia, sendo esta o 
padrão ouro em termos de diagnóstico, devendo ser indicado quando houver 
dúvidas diagnóstica ou quando não houver boa resposta ao tratamento 
hormonal. 

o Locais mais freqüentemente afetados pela endometriose são: 
 Ovários, 
 Ligamento útero sacro, 
 Fundo de saco posterior 
 Folheto posterior do ligamento largo, 
 Fundo de saco anterior. 

 
Tratamento 
 

- Hormonal 
o Intuito de criar um ambiente desfavorável aos implantes ectópicos, 

produzindo um estado de menopausa ou pseudogestação. 
 Pílulas anticoncepcionais combinados por 6 meses; 
 Acetato de medroxiprogesterona – 150mg IM mensal; 
 Danazol – 600 a 800 mg; dia em 4 doses; 
 Gestrinona – 5 a 7,5 mg por semana, divididos em 2 a3 

doses; 
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 Análogos de GNRH, leva a hipogonadismo hipogonadotrófico 
– 1 aplicação por mês. 

- Cirúrgico 
o Radical 

 Histerectomia total com anexectomia bilateral e retirada de 
lesões visíveis. 

 Indicada para as pacientes com prole constituída e quando 
resistente ao tratamento hormonal. 

o Conservador 
 Lise de aderência, endometriomas e cauterização de 

implantes. 
 

- Pacientes com infertilidade 
o Endometriose grave está indicado fertilização in vitro 

 
 
 

 

 

Sinais e sintomas sugestivos de Endometriose 

Anamnese e exame clínico ginecológico 

Dismenorréia 
Alteração de ritmo intestinal 
e/ou dor em fundo de saco, 
no período menstrual 

Ultra-sonografia 
realizado até 7º dia do ciclo 

Tumor anexial com conteúdo 
heterogêneo maior que 5 cm 
US  

Negativo

Anticoncepcional 
Medroxiprogesterona

Encaminhamento 
ao Hospital 

AINH

Com Melhora Sem Melhora

Acompanhamento UBS 
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DISMENORRÉIA 

 
PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO E CONDUTA 

 
 

 

DISMENORRÉIA 

Introduzir anticoncepcional Sem anticoncepcional 

Dor 
controlada, 
manter 
conduta

Inalterado 
AINH 

Sem 
melhora 

Associar 
Antiinflamatório 
não hormonal 
(AINH)

Melhora 

Sem 
melhora Avaliação do nível 

secundário 

 
VALORIZAR A DISMENORRÉIA EM QUALQUER FAIXA ETÁRIA, POIS, 
PODE SER UM VALOR PREDITIVO PARA ENDOMETRIOSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29



 
SANGRAMENTO UTERINO NO MENACME E PÓS-MENOPAUSA 

 
 

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO E CONDUTA 
 
 
  

 
 
 

NO 
MENACME 

 
 
 
 
 

 SEM FATORES DE 
RISCO CA  DE 
ENDOMÉTRIO 

Avaliar ciclo 
menstrual 
Avaliar 
sangramento 
Corrigir 
Hormônios 
Exames (US) 

COM FATORES
DE RISCO CA D
ENDOMÉTRIO 

Referenciar para 
exames de US, 
biopsia de 
endométrio e 
histeroscopia s/n

Fatores de Risco Ca 
Endométrio: 
 
 Obesidade RR 2 - 10 
 Nuliparidade RR 2 – 3 
 Menopausa tardia, > 52 

anos – RR 2 – 3 
 Diabetes – RR 1 – 3 
 Estrogenoterapia sem 

oposição – RR 1,6 – 12 
 Hiperestrogenismo (SOP) 

 

SANGRAMENTO
 
 
 
 

 
 
 
 

 
E 

Estrógeno   e 
Progesterona 

Só Estrógeno

Referencia
r para 
exames de 
US, 
biopsia de 
endométri
o, ctg de 
prova e 
histerosco
pia s/n 

Referenciar 
para exames 
de US, biopsia 
de 
endométrio, 
ctg de prova e
hist

 
eroscopia 

s/n 

APÓS A 
MENOPAUSA 

COM TH SEM TH 
 
 
 
 ento 

 
 
 

Avaliar esquema de 
TH e corrigir 
esquema 
 
Avaliar 
S
 
Referenciar para
exames de 
biopsia de 
endométrio, ctg de 

angram

 
US, 
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

 

A incontinência urinária feminina pode ser classificada em: 

 1. Incontinência urinária de esforço (IUE) 

  Por hipermobilidade do colo vesical 

  Por defeito esfincteriano intrínseco (tipo III) 

2. Hiperatividade vesical  

3. Incontinência urinária mista: associação entre IUE e bexiga 

hiperativa 

 Outras: fístulas, perdas por transbordamento 

 

QUADRO CLÍNICO 
 IUE por 

hipermobilidade 
IUE por defeito 
esfincteriano 

Bexiga hiperativa 

Perda de urina sincrônica ao esforço aos mínimos esforços não relacionada ao 

esforço 

Quantidade de 

perda de urina 

pequena ou 

moderada  

grande  Grande, incontrolável 

Habilidade em 

chegar ao 

banheiro a tempo 

consegue adiar a 

micção antes de 

perder 

consegue adiar a micção 

antes de perder 

não consegue adiar a 

micção 

Enurese noturna raro Presente (perde durante 

pequenos esforços à noite)

Presente 

Noctúria raro Raro Freqüente (2 ou mais 

vezes por noite) 

Urgência 

miccional 

raro Raro Freqüente 

Aumento da 

freqüência 

miccional 

raro Presente (paciente tenta 

evitar que a bexiga fique 

cheia para não perder 

urina) 

Presente 8 ou mais ao 

dia (por incapacidade de 

segurar por muito tempo) 

 

 

 

 

 

 

 31



 

ANAMNESE: ANTECEDENTES 
 IUE por 

hipermobilidade 
IUE por defeito 
esfincteriano 

Bexiga 
hiperativa 

Cirurgias prévias para 

IUE 

Raro Freqüente  Freqüente 

Enurese na infância não não  Comum 

Tabagismo Não Não Freqüente  

Doenças neurológicas não Às vezes Freqüente 

 

EXAME FÍSICO 
 IUE por 

hipermobilidade 
IUE por defeito 
esfincteriano 

Bexiga 
hiperativa 

Perda ao esforço Sim sim  Não 

Perda em grande quantidade 

ao esforço 

Não Sim Não 

Prolapso genital Comum Raro Indiferente 

Reflexos e sensibilidade 

perineais 

Normais Podem estar alterados Podem estar 

alterados 

 

DIAGNÓSTICO 

Bexiga hiperativa: diagnóstico é basicamente clínico 

IUE: diagnóstico clínico e urodinâmico. 

 

TRATAMENTO 

Clínico: 

 -Oxibutinina: 2,5 a 5 mg de 2 a 4 vezes ao dia. Ajustar a dose de 

acordo com resultados e efeitos adversos (principalmente boca seca) 

         - Tolterodina 1 a 2 mg 2 vezes ao dia. Menos efeitos adversos, mas 

maior custo. 

 - Eletroestimulação do nervo pudendo. 

           - e outras técnicas fisioterápicas 

- ATÉ O MOMENTO, OS TRATAMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO 

DISPONÍVEIS NO SUS. 

 

EXAMES SUBSIDIÁRIOS: 

 32



1. Urina I e Urocultura. Todos os casos de perda de urina podem ser 

decorrentes de infecção urinária. Além disso, a presença de prolapso 

genital pode predispor a infecção urinária. 

 

 ESTUDO URODINÂMICO SERÁ SOLICITADO PELAS UNIDADES 
SECUNDÁRIAS E TERCIÁRIAS. 

 

 É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA QUE O 
ENCAMINHAMENTO DESTAS PACIENTES ÀS UNIDADES 
SECUNDÁRIAS E TERCIÁRIA SEJA DAS PACIENTES QUE 
QUEIRAM SER OPERADAS. 

 

- Estudo urodinâmico: 

o Indicação precisa no pré-operatório dos seguintes casos: 

-incontinência urinária recidivada após cirurgia prévia 

-pacientes com sintomas mistos 

-pacientes com doenças neurológicas: esclerose múltipla, 

doença 

 de Parkinson, etc. 

o Indicação ideal: sempre antes de qualquer procedimento 

cirúrgico 

o Não está indicado nos casos de diagnóstico clínico de bexiga 

hiperativa 

 

Após avaliação clínica dos sinais e sintomas, e excluídas as patologias a 

seguir: infecção do trato urinário, obesidade, tabagismo, patologias pulmonares 

com tosse crônica e alterações neurológicas, cabe o encaminhamento para o 
nível secundário. 
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DIAGNÓSTICO URODINÂMICO 
 IUE por 

hipermobilidade 
IUE por defeito 
esfincteriano 

Bexiga hiperativa 

Volume vesical no 

primeiro desejo 

miccional 

> 150 ml > 150 ml Em geral < 150 ml 

Capacidade vesical 

máxima 

> 400 ml > 400 ml < 400 ml 

Perda na cistometria ao esforço ao esforço Não há 

Volume vesical no 

momento da perda 

>100 ml < 100 ml Não há 

Pressão abdominal 

na perda (VLPP) 

>90 cmH2O <60 cm H2O 

(entre 60 e 90, tendência 

a considerar como tipo 

III) 

Não há 

Contrações não 

inibidas do detrusor 

não Não Freqüentes (porém não é 

obrigatório a presença para 

diagnóstico) 

 

 

TRATAMENTO 
IUE por hipermobilidade: 

- Pacientes com perda leve a moderada, sem grandes distopias: 

fisioterapia para o assoalho pélvico (exercícios perineais, cones, etc). 

- As demais: tratamento cirúrgico: Burch (via abdominal); Sling (via vaginal) 

ou nos casos com prolapso uterino associado. 

 

IUE por defeito esfincteriano intrínseco: cirurgia de sling vaginal, 

aponeurose ou sintético. 

 

Bexiga hiperativa: tratamento clínico: 

 -Oxibutinina: 2,5 a 5 mg de 2 a 4 vezes ao dia. Ajustar a dose de 

acordo com resultados e efeitos adversos (principalmente boca seca) - NÃO 

DISPONÍVEL NO SUS 

 -Tolterodina 1 a 2 mg 2 vezes ao dia. Menos efeitos adversos, mas 

maior custo. 

 -Eletroestimulação do nervo pudendo e outras técnicas 

fisioterápicas. 
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DISTOPIAS UTERINAS 
 
Tabela I – classificação das distopias genitais: 
 
 
Cistocele 
Retocele 

I grau Procidência da parede vaginal até o terço inferior, porém 
não alcança o intróito 

 II grau Parede vaginal alcança o intróito ao esforço 
 III grau Parede vaginal ultrapassa o intróito ao esforço 
 
Prolapso 
uterino 

I grau Colo uterino alcança o terço inferior da vaginal 

 II grau Colo uterino e parte do corpo uterino ultrapassam o intróito 
vaginal 

 III grau Corpo uterino ultrapassa totalmente o intróito vaginal 
 
Rotura perineal de 2º grau: afastamento dos músculos elevadores do ânus; a 
vulva encontra-se entreaberta. 
Rotura perineal de 3º grau: lesão do esfíncter anal com perda do períneo e 
incontinência fecal. 
 
 
 ENCAMINHAR  SOMENTE OS CASOS DE DISTOPIAS DE II OU III 

GRAUS COM QUEIXA E DESEJO DE CIRURGIA.  
 
 
 
 
 
 

 35


