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1.RESUMO 

O câncer do colo uterino é a quarta causa de morte entre as mulheres no Brasil. De 

acordo com as Diretrizes Brasileiras para o Controle do Câncer Cervical, a citologia 

oncótica é o método de rastreio da doença, sendo capaz de identificar lesões pré-

malignas ou malignas em fases iniciais. Há diversas recomendações oriundas dos 

órgãos oficiais de saúde para controlar a ocorrência de casos falsos-negativos nos 

serviços que atendem a população, dentre elas encontra-se a comparação da 

ocorrência de casos positivos com dados oficiais e da literatura. Este trabalho tem 

como objetivo verificar a ocorrência de casos positivos no Instituto Fleming de 

Análises Clínicas e Biológicas, localizado na região do ABC Paulista, no período de 

01/06/2015 à 31/12/2015. Para obtenção dos dados foram consultadas planilhas de 

controle de casos positivos elaboradas no setor técnico e banco de dados do 

laboratório. Os critérios para diagnóstico obedeceram ao Sistema de Bethesda 2001. 

Os resultados foram expressos como percentual de casos positivos em relação ao 

total de exames realizados no período. Em seguida foi determinado o percentual por 

grupo de diagnóstico em relação ao total de casos positivos. No período avaliado 

foram realizados 2546 exames, sendo que 92 (3,61%) foram positivos, entre eles 2 

(2,17) eram HSIL, 27 (29,35%) LSIL, 4 (4,35%) ASC-H, 55 (59,78%) ASC-US e 4 

(4,35%) AGC. Nenhum caso de carcinoma foi diagnosticado no período avaliado. 

2.INTRODUÇÃO 

O câncer de colo de útero é caracterizado pela replicação desordenada do 

epitélio de revestimento do órgão e se apresenta como a quarta causa de 

mortalidade em mulheres no Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional de 

Câncer (INCA, 2011). 

 De acordo com as Diretrizes brasileiras para controle do câncer do colo 

uterino, a citologia oncótica é o método de rastreio da doença, sendo capaz de 

identificar lesões pré-malignas ou malignas em fases iniciais permitindo tratamento 

com chances de cura próximas a 100% dos casos (INCA, 2011). Diversas medidas 

podem e devem ser tomadas como método de controle de qualidade do serviço 

citopatológico, dentre elas encontram-se a comparação da positividade do serviço 

com os dados oficiais e os dados da literatura (INCA, 2016). 

O Instituto Fleming de Análises Clínicas e Biológicas está localizado na região 

do ABC Paulista há 30 anos com unidades de atendimento nos municípios de Santo 

André e São Bernardo do Campo e realiza o exame de citologia cervicovaginal. 



3. OBJETIVO 

 O objetivo deste trabalho foi verificar a positividade da citologia cervicovaginal 

no serviço de Citologia Oncótica do Instituto Fleming de Análises Clínicas e 

Biológicas S/C Ltda.  

4.METODOLOGIA  

Foi realizado um estudo retrospectivo das amostras positivas analisadas no 

setor de Citologia Oncótica do Instituto Fleming de Análises Clínicas e Biológicas 

S/C Ltda no período de 01 de junho de 2015 à 31 de dezembro de 2015. Todas as 

amostras analisadas neste período foram colhidas pelo método convencional e 

coradas pelo método de Papanicolaou. Os dados foram obtidos a partir de planilhas 

de registros de casos positivos que são elaborados no setor técnico. As informações 

contidas nas planilhas são: registro da paciente, data de coleta, idade, data da última 

menstruação e diagnóstico. Os resultados positivos foram expressos como 

percentual do total de exames realizados. Em seguida, estes resultados foram 

separados por categoria e foi calculado o percentual de cada diagnóstico em relação 

ao total de positivos. 

5.DESENVOLVIMENTO 

 O câncer do colo uterino é caracterizado pela replicação desordenada do 

epitélio de revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente e podendo 

invadir estruturas e órgãos contíguos ou à distância. A doença é causada pela 

infecção persistente de alguns tipos do Papiloma Vírus Humano (HPV) e 

participação de fatores associados. (INCA, 2011) 

Desde 1988, o diagnóstico colpocitológico é padronizado pelo sistema de 

Bethesda (SOLOMON, 2005), que classifica como casos positivos para epitélio 

escamoso: lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau (LSIL), lesão intra-epitelial 

escamosa de alto grau (HSIL), células escamosas atípicas não sendo possível 

excluir HSIL (ASC-H), células escamosas atípicas de significado indeterminado, 

possivelmente não neoplásico (ASC-US) e carcinoma de células escamosas. Para 

epitélio glandular serão considerados positivos os casos que apresentarem 

diagnóstico de células glandulares atípicas (AGC), adenocarcinoma in situ (AIS) e 

adenocarcinoma. 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Durante o período avaliado, de junho a dezembro de 2015, foram realizados 

2.546 exames, sendo que 92 (3,61%) amostras cervicovaginais foram positivas. 



Nenhum caso de carcinoma foi encontrado nas amostras analisadas. Entre as 

lesões intra-epiteliais ocorreram 2 (2,17%) HSIL, 27 (29,35%) LSIL, 4 (4,35%) ASC-

H, 55 (59,78%) ASC-US e 4 (4,35%) AGC, conforme pode ser observado na tabela 

01. 

Tabela 1. Distribuição dos diagnósticos de alterações epiteliais no período de junho 

de 2015 a dezembro de 2015. 

Diagnóstico % n 

ASC-US 59,78% 55 

LSIL 29,35% 27 

ASC-H  4,35% 4 

AGC  4,35% 4 

HSIL  2,17% 2 

TOTAL 100% 92 

n=número absoluto; %=percentual; LSIL=lesões intra-epiteliais escamosas de baixo grau; HSIL= 

lesões intra-epiteliais escamosas de alto grau; ASC-US=células escamosas atípicas de significado 

indeterminado; ASC-H=células escamosas atípicas não sendo possível excluir uma HSIL; 

AGC=células glandulares atípicas de significado indeterminado. 
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