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1. RESUMO 

O câncer de colo uterino é uma doença de evolução lenta e previsível, por isso pode 

ser prevenido, porém esta neoplasia é responsável por apresentar elevado índice de 

mortalidade no mundo todo. O método de Papanicolaou, utilizado para rastreamento 

da doença, vem recebendo críticas nos últimos anos, por apresentar variável grau 

de falso negativo. Com a finalidade de melhorar a representatividade e aumentar a 

sensibilidade, surgiu o método em base líquida, resultado de muitos anos de 

pesquisas. O objetivo deste trabalho é comparar o método convencional com o meio 

líquido. Na nova tecnologia, a coleta é realizada de forma semelhante ao método 

convencional, porém a amostra é transferida para um meio líquido e levada ao 

laboratório para preparo da lâmina. Métodos em base líquida apresentam uma série 

de vantagens em relação ao convencional. 

2. INTRODUÇÃO 

O câncer de colo uterino é uma doença de evolução lenta, portanto pode ser 

prevenido. Entre os cânceres ginecológicos, esta é a neoplasia que determina o 

maior número de óbitos em todo o mundo. Um marco histórico fundamental no 

conhecimento do câncer de colo uterino foi o estudo de Papanicolaou & Traut 

(1943), em que foi possível a detecção de alterações pré- neoplásicas e neoplásicas 

mediante o esfregaço vaginal (BRENNA et al, 2001). 

 

Diferentes estudos mostraram correlação entre a prática do Papanicolaou e a 

diminuição da mortalidade (GAMARRA; PAZ; GRIEP, 2005). No entanto, este 

método vem recebendo críticas nos últimos anos, por apresentar variável grau de 

casos falso negativos. Com a finalidade de melhorar a representatividade e 

aumentar a sensibilidade, surgiu o método em base líquida (PEREIRA et al, 2003). 

 
3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é comparar o método convencional utilizado em 

citologia cérvico-vaginal com citologia em meio liquido, descrevendo as vantagens e 

desvantagens. 

 

 



4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, sendo utilizados artigos obtidos em 

bancos de dados como Scielo, Biblioteca Regional de Medicina (Bireme) e Google 

acadêmico. Os descritores utilizados estão sendo “Base Líquida”, “Papanicolaou”, 

“Meio Líquido” e “Citologia Cérvico-Vaginal”. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Na coleta de citologia convencional, a lâmina é preparada, imediatamente 

fixada e enviada ao laboratório, onde é corada, analisada, e o laudo é emitido 

(AMARAL et al, 2006). A citologia em base líquida é o resultado de muitos anos de 

pesquisas. Vários métodos foram utilizados sendo que o ThinPep (Cytyc, 

Boxborough, MA) e o AutocytePrep (atualmente sure patch; TriPath Imaging, 

Burlington, NC) são os únicos aprovados pelo Food and Drug Administration (FDA) e 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A coleta é realizada de 

forma semelhante ao método convencional, porém a amostra é transferida para um 

meio líquido e levada ao laboratório para preparo da lâmina (KLINKHAMER et al, 

2003).  

Os problemas de inclusão de elementos perturbadores que dificultavam a 

correta visualização e a má qualidade do exame representada por amostras grossas 

foram resolvidos de duas maneiras diferentes, por AutoCyte Prep (Sure Patch) e 

ThinPrep. A primeira submete a amostra a um homogeneizado, para logo separar 

em camadas gradientes. A separação de células epiteliais é feita com uma pipeta 

automatizada, deixando a amostra livre de elementos perturbadores. Já, a segunda 

homogeneíza a amostra em um cilindro que tem uma membrana acoplada a uma 

lâmina. Ambos obtiveram amostras finas com 50.000 a 70.000 células, em zonas 

circulares (RICCI et al, 2004). Métodos em base líquida apresentam uma série de 

vantagens em relação ao convencional, como a redução do número de hemácias, 

exsudado inflamatório e muco, quase a totalidade de células coletadas são 

transferidas ao meio, apresentam uma melhor disposição celular, facilitando a 

interpretação,  e parte do material é utilizado para testes moleculares e identificação 

do HPV, além de detectar maior número de lesões e apresentar um menor índice de 

amostras inadequadas ou limitadas por alguma razão. A única desvantagem citada 

na literatura pesquisada é o alto custo (PEREIRA et al, 2003). 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados parciais da revisão de literatura revelam que o método de 

citologia em base líquida contribui para solucionar os problemas causados na 

citologia convencional, aumentando a sensibilidade, diminuindo a presença de 

artefatos e dando maior representatividade, o que facilita a interpretação para um 

melhor diagnóstico. 
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