PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - FLORIANÓPOLIS/ ENFERMAGEM
Título: Exame citopatológico do colo do útero
Conceito: É uma coleta de amostra de células epiteliais do colo uterino para um estudo sob
seus diferentes aspectos morfológicos, bioquímicos (MS, 2013).
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1. Objetivos
2. Aplicação
Rastrear precocemente o
câncer do colo do útero e de
Centros de Saúde e
suas lesões precursoras.
Policlínicas

3. Executante
Enfermeiros e Médicos

4. Material
● Consultório apropriado para coleta;
● Maca Ginecológica;
● Camisola aberta;
● Luvas de Procedimento;
● Lâmina com extremidade fosca;
● Gaze não estéril;
● Álcool 70%;
● Lápis preto;
● Espéculo (descartável ou inox) de acordo com critério ginecológico do usuário;
● Pinça Cheron;
● Torunda de gaze;
● Espátula de Ayres;
● Lençol (tecido ou descartável);
● Escova endocervical;

●
●
●
●

Foco de luz;
Frasco porta-lâmina com álcool a 96%;
Recipiente para acondicionamento dos frascos, porta- lâminas ou tubetes;
Balde com água e detergente enzimático com diluição conforme o fabricante.

5. Descrição do Procedimento/Técnica
1. Explicar para a usuária sobre o procedimento que será realizado e esclarecer as dúvidas
do mesmo.
2. Iniciar preenchimento da requisição de exame preventivo no sistema SISCANhttp://siscan.saude.gov.br/login.jsf (Vide POP 007).
3. Separar o material que será utilizado.
4. Identificar a lâmina com as iniciais do nome completo, data de nascimento e o número
do Cartão Nacional do SUS (Vide Passo a Passo para preenchimento da lâmina).
5. Realizar desinfecção com gaze e álcool 70% na parte lisa da lâmina.
6. Identificar tubete com o nome do Centro de Saúde.
7. Higienizar as mãos conforme técnica asséptica.
8. Fornecer e solicitar que coloque a camisola e certificar que esteja com a bexiga vazia
9. Posicionar a mulher na maca, em posição ginecológica.
10. Calçar luvas de procedimentos.
11. Realizar inspeção visual da vulva.
12. Introduzir o espéculo suavemente desviando do meato urinário em posição
levemente inclinada a 75° até posicionar o colo uterino centralizado no espéculo.
13. Realizar inspeção visual da vagina e do colo de útero e retirar excesso de secreção com
pinça Cheron se necessário.
14. Colher material de ectocérvice com espátula de Ayres ponta bifurcada, encaixando
parte mais longa do equipamento no orifício externo do colo, girando 360°, e fazer
esfregaço único transversal na extremidade ao lado da parte fosca da lâmina de vidro
identificada. (Figura 1).
15. Colher material endocervical com escovinha cervical, girando 360°, e fazer rotação da
escova sobre a lâmina em esfregaço único em sentido longitudinal, ao lado do
esfregaço de ectocérvice. (Figura 2)
16. Coloque a lâmina imediatamente em frasco com fixador (álcool 96%), feche
adequadamente e certifique-se de que não há vazamento.
17. Tracionar espéculo para evitar pinçamento do colo retirando o espéculo com as lâminas
previamente fechadas.
18. Informar a usuária que o exame acabou.
19. Higienizar as mãos conforme técnica asséptica.
20. Colocar o espéculo em solução de água e sabão se for de inox, para ser higienizado e
após encaminhado para esterilização ou desprezar se for descartável.
21. Orientar usuária quanto a retirada do resultado do exame.
22. Terminar de preencher a requisição de exame preventivo no sistema SISCAN e
imprimir.
23. Evoluir no prontuário da paciente conforme o Processo de Enfermagem.

Figura 1
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo. Coleta Laboratorial Cap.3

Figura 2
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo. Coleta Laboratorial Cap.3

Passo a passo para preenchimento da lâmina:
1- Identificar o lado fosco e áspero da lâmina;

2- Realizar a identificação da lâmina com lápis preto;

3-Identificar a lâmina com as iniciais do nome completo, DN e o número do Cartão Nacional
do SUS;

4-Realizar desinfecção da lâmina com gaze e álcool 70% apenas na parte lisa da lâmina;

5- Após coletar o material da ectocérvice, deve-se preencher a lâmina em sentido único e
transversal;

6- Após coletar material da endocérvice, deve-se preencher a lâmina em sentido longitudinal;

a)

b)

7- Identificar o tubete para depositar a lâmina;

8- Preencher o tubete com álcool 96%, antes de introduzir a lâmina;

9- Armazenar a lâmina no tubete para encaminhar ao laboratório.

6. Orientações Gerais
●
●
●
●

●

Para que o rastreamento seja eficaz, é importante levar em conta a utilização
correta da técnica de coleta, o transporte e conservação adequados da amostra.
Maiores recomendações sobre o procedimento estão descritas no Protocolo de
Enfermagem Vol.03.
Atentar para o uso de álcool 70% apenas para desinfecção da lâmina.
As lâminas e as requisições deverão ser entregues juntamente com uma listagem
em duas vias contendo o nome das mulheres. O profissional que pegar as lâminas
para transporte até o laboratório deve conferir, datar e assinar as vias de listagem e
devolver uma das vias para ser arquivada no Centro de Saúde ou através de
protocolo de correspondência próprio.
Cada tubete deverá conter apenas uma lâmina.
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