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Terminologia colposcópica do colo uterino IFCPC 20111
Avaliação
Geral

Achados
colposcópicos
normais

Achados
colposcópicos
anormais

Suspeita de
invasão
Miscelânea
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• Colposcopia adequada ou inadequada (especificar o motivo
sangramento, inflamação, cicatriz, etc)
• Visibilidade da junção escamocolunar: completamente visível,
parcialmente visível e não visível
• Zona de transformação Tipo 1, 2 ou 3
Epitélio escamoso original
• Maduro
• Atrófico
Epitélio colunar
• Ectopia
Epitélio escamoso metaplásico
• Cistos de Naboth
• Orifícios (glândulas) abertos
Deciduose na gravidez
Princípios
Localização da lesão : Dentro ou fora da ZT e de acordo
gerais
com a posição do relógio
Tamanho da lesão :Número de quadrantes do colo
uterino envolvidos pela lesão e tamanho da lesão em
porcentagem do colo uterino
Grau 1
Epitélio acetobranco tênue,
Mosaico fino,
(Menor)
de borda irregular ou
Pontilhado fino
geográfica
Grau 2
Epitélio acetobranco denso,
Mosaico grosseiro,
(Maior)
Acetobranqueamento
de
Pontilhado grosseiro
aparecimento
rápido,
Margem demarcada,
orifícios
glandulares
Sinal da margem
espessados
interna
Sinal
da
crista
(sobrelevado)
Não
Leucoplasia (queratose, hiperqueratose), erosão,
específico
captação da solução de lugol: positiva (corado) ou
negativa (não corado) (teste de Schiller negativo ou
positivo)
Vasos atípicos
Sinais adicionais: vasos frágeis, superfície irregular, lesão exofítica,
necrose, ulceração (necrótica), neoplasia tumoral/grosseira.
Zona
de
transformação
congênita,
condiloma,
pólipo
(ectocervical/endocervical), inflamação, estenose, anomalia congênita,
sequela pós‐tratamento, endometriose.
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Terminologia colposcópica do colo uterino IFCPC 20111 ‐ Apêndice
Tipos de
tratamento
excisional do
colo uterino

Dimensões do
espécime da
excisão

TIPO DE EXCISÃO 1,2,3

Comprimento: corresponde à distância da margem distal/externa à
margem proximal/interna.
Espessura: distância da margem estromal à superfície do espécime
excisado.
Circunferência (opcional): perímetro do espécime excisado.
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Terminologia colposcópica da vagina IFCPC 20111
Avaliação geral
Achados
colposcópicos
normais

Achados
colposcópicos
anormais

Miscelânea

Colposcopia adequada ou inadequada (especificar o motivo sangramento,
inflamação, cicatriz, etc)
Epitélio escamoso original
• Maduro
• Atrófico
Princípios
gerais

Terço superior/ 2 terços inferiores
Anterior/posterior/lateral (direito ou esquerdo)

Grau 1
(menor)

Epitélio acetobranco tênue
Mosaico fino
Pontilhado fino

Grau 2
(maior)

Epitélio acetobranco denso
Mosaico grosseiro
Pontilhado grosseiro.

Suspeita de
invasão

Vasos atípicos
Sinais adicionais: vasos frágeis, superfície irregular, lesão
exofítica, necrose, ulceração (necrótica), neoplasia
tumoral/grosseira

Não
específico

Epitélio colunar (adenose)
Captação da solução de lugol: positiva (corado) ou
negativa (não corado) (teste de Schiller negativo ou
positivo)

Erosão (traumática), condiloma, pólipo, cisto, endometriose, inflamação,
estenose vaginal, Zona de transformação congênita

A terminologia colposcópica e clínica da IFCPC para a vulva está pendente.
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