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Fonte:/https://www.asccp.org/

Devido a atual pandemia da COVID-19,  em setores da saúde onde as 
visitas ao consultório médico não essenciais e procedimentos eletivos foram 
suspensos, a American Society for Colposcopy and Cervical Pathology
(ASCCP) recomenda:

https://www.asccp.org/


• Mulheres com testes de rastreamento do câncer de colo do
útero de lesão intraepitelial baixo grau podem adiar as
avaliações por até 6 a 12 meses.

• Mulheres com testes de rastreamento do câncer de colo do
útero de lesão intraepitelial alto grau devem ser avisadas e
deve haver registro cuidadoso com documentação em
prontuário dessa comunicação. Agendar colposcopia e biópsia
dentro de 3 meses.
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• Mulheres com doença cervical de alto grau sem suspeita de
doença invasiva devem ser avisadas e deve haver registro
cuidadoso com documentação em prontuário dessa
comunicação. Os procedimentos devem ser agendados dentro
de 3 meses.

• Mulheres com suspeita de doença invasiva devem ser
contatadas dentro de 2 semanas e avaliadas em mais 2
desde o contato. Total de 4 semanas a partir do diagnóstico
ou encaminhamento inicial.
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• Essas recomendações não devem ser consideradas diretrizes
de manejo definitivo.

• Muitos casos merecerão avaliação e condutas
individualizadas.

• O julgamento clínico sempre deve ser usado ao aplicar uma
recomendação a uma paciente individual.

• Essas diretrizes estão sujeitas a modificações devido à fluidez
do cenário da saúde.

• Uma vez contido o surto de COVID-19, as pacientes deverão
novamente receber condução clínica de acordo com os
protocolos atuais vigentes.
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Este documento foi elaborado com base nas notas técnicas divulgadas até o momento de  sua publicação.
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