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Recomendação  

 

Escolha não fazer citologia cérvico-vaginal (teste de Papanicolau) ou rastreio para HPV em mulheres já 

submetidas a histerectomia (ou a remoção do colo uterino - traquelectomia), por outras razões que não 

sejam lesão pavimentosa intraepitelial de alto grau (HSIL, CIN 2 ou 3) ou carcinoma.   

Justificação  

 

O cancro vaginal após histerectomia é muito raro, mais raro ainda que o cancro da mama no homem, para o qual o rastreio 

não está recomendado. O rastreio nestas mulheres vai mais provavelmente detetar lesões benignas que levam a testes 

invasivos de imediato e não à prevenção do cancro. O seguimento com citologia cérvico-vaginal está recomendado para 

mulheres pós-histerectomia quando esta tenha sido realizada por displasia de alto grau ou cancro, atendendo a que nestes 

casos o risco de cancro vaginal permanece elevado. A citologia vaginal também pode estar indicada na presença de cancro 

vulvar associado ao HPV. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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