
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O EXAME CITOLÓGICO CERVICOVAGINAL EM MEIO
CONVENCIONAL (CC) E O CITOLÓGICO EM BASE LÍQUIDA (CBL) MODIFICADA PARA ANÁLISE DE
MORFOLOGIA E MICROBIOLOGIA.

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BiomedicinaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): CENTRO UNIVERSITÁRIO AMPARENSE - UNIFIAINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): LARISSA APARECIDA MOREIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ALINE GRITTI RODRIGUES, JOYCE BEIRA MIRANDA DA SILVA, DANIELA
VASCONCELOS DINI DA CRUZ PIRES
ORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): SÍLVIA CAROLINE BATISTACOLABORADOR(ES): 



1. Resumo: A detecção precoce do câncer de colo de útero é possível através do 

exame preventivo de papanicolaou, onde a amostra proveniente do colo do útero 

através de descamação artificial é depositada em uma lâmina, no caso da citologia 

convencional (CC), ou acondicionada em líquido conservador, como na citologia em 

base líquida (CBL). A CBL tem como principal objetivo diminuir os interferentes que 

a CC possa apresentar, bem como aumentar a acurácia e veracidade do exame 

citopatológico cervicovaginal. No Brasil o câncer de colo de útero é a terceira 

neoplasia que mais acomete indivíduos do sexo feminino, sendo estimados 16.370 

novos casos para o ano de 2018. Diante deste contexto, busca-se cada vez mais 

aprimorar os métodos de rastreamento assim como a conscientização das mulheres 

para a realização deste exame. Neste estudo, a CBL será aplicada com técnica de 

preparo da amostra modificada e comparada com os resultados de CC. Desta 

maneira, buscaremos evidenciar a adaptação deste método em laboratórios de 

pequeno porte e a sua eficiência na identificação de lesões precursoras do câncer 

cervical. 2. Introdução: A citologia convencional (CC) criada por Papanicolaou 

baseia-se na retirada de uma amostragem celular do colo do útero através de 

descamação artificial, utilizando a escova endocervical e a espátula de Ayre, sendo 

assim obtidas células da endocérvice e ectocérvice, respectivamente. (1) 

Conceituada como padrão ouro na detecção precoce do câncer cervical, a CC 

possui inúmeros interferentes no que se refere à qualidade amostral, entre eles: a 

coleta ineficaz, preparo de lâminas incorreto, desperdício de aproximadamente 80% 

do material colhido em escova endocervical, entre outros. Dentre a porcentagem de 

falso-negativo em CC a coleta inadequada representa 62% defronte a 38% de erros 

técnicos em relação ao escrutínio e interpretação de laudos. (2,3) Visando melhorar 

a qualidade do exame, bem como aumentar sua sensibilidade e especificidade, em 

1996, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou a utilização da CBL nas 

especialidades citológicas. Essa técnica permite lâminas com fundo limpo, com 

pouca ou até mesmo nenhuma sobreposição celular, diminuição de interferentes de 

leitura como hemácias e leucócitos, redução do tempo de escrutínio e material 

excedente para realização de exames moleculares e captura hibrida. (3,4,5) É 

preconizado pelo ministério da saúde a realização do exame preventivo uma vez ao 

ano, em mulheres de 25 a 60 anos de idade, e após dois exames negativos 

consecutivos, o exame passa a ser realizado a cada três anos. (6) 3. Objetivos: 

Realizar a análise dos esfregaços cervicovaginais em microscopia óptica 



comparando os resultados obtidos pelas técnicas de CBL modificada e CC. 4. 

Metodologia: A coleta das amostras será realizada em local apropriado, com a 

utilização de espéculo descartável, escova endocervical, espátula de Ayre e com 

escova endocervical proveniente do kit GynoPrep® para citologia em base liquida, 

sendo seguido os procedimentos padrões para coleta do exame, tanto em CC como 

em CBL. A fixação será realizada com álcool à 95%. O material oriundo de CBL será 

processado em centrífuga de tubos, por 5 minutos à 2000 rpm, sendo então 

desprezado o sobrenadante e ressuspendido o sedimento em meio conservador 

GynoPrep® estéril. As lâminas confeccionadas tanto em CC e CBL serão coradas 

por bateria de coloração de papanicolaou e visualizadas em microscópio óptico. As 

amostras referentes a microbiologia cervical serão colhidas por swab estéril e 

coradas pelo método de Gram e avaliadas quanto aos critérios de Amsel. 5. 

Desenvolvimento: O sistema Bethesda foi desenhado e desenvolvido em 1988 com 

a finalidade de padronizar os laudos de citopatologia para que então fosse criada 

uma linguagem global, que abrangesse os conhecimentos mais atualizados sobre o 

carcinoma cervical e que possuísse dados clinicamente relevantes. (7,8,9) Em 

estudo realizado por STABILE et al., 2012 quando comparado os dois tipos de 

citologia, não se obteve discrepâncias significativas em relação a adequabilidade da 

amostra, observando-se também maior quantidade de celularidade da junção 

escamo colunar (JEC) em CC do que em CBL, fato que os autores designam devido 

a coleta de CC antes de CBL, porém este dado não se mostrou com alta 

significância. Em relação à detecção de atipias celulares, a CBL destacou-se com 

um índice de sensibilidade de 67%. COSTA et al., 2015 obteve em seu estudo 

superioridade de detecção de células alteradas em CBL apresentando ainda uma 

diminuição dos exames insatisfatórios, evidenciando que 5% das mulheres 

diagnosticadas com CC não receberiam um resultado fidedigno de sua real situação. 

Entre a literatura pesquisada encontra-se uma controvérsia entre as aplicações de 

CBL, uma vez que não foi possível verificar uma discrepância alta em relação a 

comparação das técnicas. Na maioria dos estudos, a CBL mostra-se mais efetiva na 

detecção de lesões, diminuição de interferentes e amostras insatisfatórias, além de 

um tempo de escrutínio menor. (11) 6. Resultados preliminares: Com o estudo 

espera - se comprovar a melhora no diagnóstico citopatológico quando realizado por 

CBL modificada, uma vez que a comparação desta em relação a CC mostra 

resultados significadamente mais eficazes.                             
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