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RESUMO 

 

O câncer de colo do útero é o terceiro câncer mais comum e a quarta principal causa 
de morte em mulheres no mundo. A incidência diminuiu consideravelmente nos 
países ocidentais através de programas de triagem organizados geralmente 
baseados em testes de triagem que devem proporcionar uma boa precisão 
diagnóstica. A eficácia desses programas pode ser comprovada pela redução da 
taxa de mortalidade causada pelo câncer cervical. objetivo deste estudo foi avaliar a 
fase pré analítica que envolve as informações necessárias realizada por coletadores 
de material citológico para prevenção do câncer de colo uterino. Tais informações 
fornece subsídios que vem auxiliar no diagnóstico citológico do material coletado e 
analisar as principais causas que favorece o comprometimento da qualidade do 
material a ser analisado que muitas vezes o torna insatisfatório. De 4913 esfregaços 
analisados, 4252 (86,55%) foram classificados como satisfatórios, mas 
apresentavam algum fator limitante para análise, 555 (11,29%) como insatisfatórios, 
e 206 (4,19%) com adequabilidade satisfatória. Foi observado que entre os 4252 
esfregaços caracterizado como satisfatório, mas limitado, 2955 (69,49%), tinha como 
limitações a presença somente das células da ectocérvice, 894 (21,02%), por 
extensas áreas purulentas, 203 (4,77%) por sobreposição celular e 200 (4,70%) por 
extensas áreas hemorrágicas. Concluímos com esse estudo que um fator a ser 
considerado é a constante capacitação que os escrutinadores precisam ser 
submetidos diariamente, que contribui para uma melhor experiência podendo ser 
estendida para os demais profissionais que contribui com a atenção básica de saúde 
em nosso país. 
 

Palavras-chave: Câncer de colo Uterino, Citologia, Sensibilidade.  
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ABSTRACT 
 
Cervical cancer is the third most common cancer and the fourth leading cause of 
death in women worldwide. The incidence has declined considerably in Western 
countries through organized screening programs usually based on screening tests 
that should provide good diagnostic accuracy. The effectiveness of these programs 
can be demonstrated by the reduction in the mortality rate caused by cervical cancer. 
The objective of this study was to evaluate the preanalytic phase involving the 
necessary information performed by collectors of cytological material for the 
prevention of cervical cancer. Such information provides subsidies that aid in the 
cytological diagnosis of the material collected and analyze the main causes that 
favors the compromise of the quality of the material to be analyzed, which often 
makes it unsatisfactory. Of 4913 smears analyzed, 4252 (86.55%) were classified as 
satisfactory, but presented some limiting factor for analysis, 555 (11.29%) as 
unsatisfactory, and 206 (4.19%) with satisfactory suitability. It was observed that 
among the 4252 smears characterized as satisfactory, but limited, 2955 (69.49%), 
had as limitations the presence of only ectocervix cells, 894 (21.02%), by extensive 
purulent areas, 203 (4, 77%) by cellular overlap and 200 (4.70%) by extensive 
hemorrhagic areas. We conclude with this study that a factor to be considered is the 
constant training that tellers need to be submitted daily, which contributes to a better 
experience and can be extended to other professionals who contribute to basic 
health care in our country. 
 
Keywords: Uterine Cervix, Cytology, Sensitivity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O carcinoma de colo uterino apresenta-se como a segunda neoplasia mais 

prevalente dentre a população feminina mundial e é responsável por cerca de 

250.000 mortes a cada ano ao redor do mundo (TERMINI; VILLA et al., 2008). 

 No Brasil, essa neoplasia é considerada a terceira mais comum entre a 

população feminina, apenas suplantada pelo câncer de pele não melanoma e o 

câncer de mama, sendo a quarta causa de morte feminina por câncer (INCA., 2017). 

O número de novos casos de câncer do colo do útero relatados no Brasil em 

2016 foi de 16.340 para cada 100.000 mulheres, sendo o segundo tipo de câncer 

mais incidente na região nordeste (INCA, 2017).  

O exame citopatológico possui alta sensibilidade e especificidade, sendo um 

exame usado mundialmente como forma de detecção das lesões precursoras do 

câncer do colo do útero, que quando diagnosticado precocemente, há grande 

possibilidade de cura, chegando perto de 100% e podendo ser tratado a nível 

ambulatorial em cerca de 80% dos casos (QUEIROZ FILHO et al., 2017). 

Um dos maiores problemas que os laboratórios de citopatologia enfrentam em 

sua rotina são as altas taxas de resultados falso-negativos. Diversos estudos têm 

demonstrado que os resultados falso-negativos variam de 6% a 56%, e as principais 

causas de erros estão relacionadas a erros de coleta, erros de escrutínio e de 

interpretação dos diagnósticos (AMARAL et al., 2006). 

 As consequências decorrentes destes erros são bastante relevantes para os 

pacientes, pois implicam em falsa segurança e atraso no diagnóstico, podendo levar 

a graves complicações de saúde. O sistema Bethesda inovou ao introduzir a análise 

da adequação do esfregaço nos relatórios de Papanicolau, destacando a presença 

de sangue, inflamação e reparação de fatores relacionados à qualidade das 

amostras (AMARAL et al., 2006; QUEIROZ FILHO et al., 2017). 

Uma característica do exame citopatológico é que predomina claramente o 

trabalho manual, desde a coleta do material até a emissão e liberação do resultado 

pelo laboratório, e, para reduzir as elevadas taxas de falso-negativos, todos os 

profissionais envolvidos na realização dos exames citopatológicos devem somar 

esforços, focando em todos os possíveis motivos que levam ao erro.  

Na fase pré-analítica, o preenchimento correto da ficha de requisição, dados 

completos da mulher, informações clínicas relevantes e identificação correta do 



9 

 

material são de fundamental importância para melhorar a qualidade dos exames. A 

coleta deve ser realizada corretamente da ectocérvice e do canal endocervical e a 

fixação deve ser imediata. A fase laboratorial deve possuir critérios padronizados de 

controle interno da qualidade, desde a recepção, técnica de coloração, análise, até 

emissão de laudos. 

Tendo em vista que a taxa de erros pode estar diretamente relacionada à 

qualidade dos recursos humanos envolvidos, é possível concluir o quanto a 

participação dos profissionais em programas de educação continuada e de 

aprimoramento individual é importante. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o preenchimento da ficha de requisição em 

relação a informações clínicas e identificar as principais causas que tornam as 

amostras limitadas ou insatisfatórias para análise do exame, fatores esses que 

podem comprometer a qualidade dos diagnósticos citopatológicos. 

De acordo com World Cancer Report (2014) da International Ageny for 

Research on Cancer (IARC), da Organização Mundial da Saúde (OMS), é 

inquestionável que o câncer é um problema de saúde pública, especialmente entre 

os países em transição de desenvolvimento econômico, onde é esperado que, nas 

próximas décadas, o impacto do câncer na população corresponda a 80% dos mais 

de 20 milhões de novos casos (INCA, 2006).  

 Aproximadamente 70% dos casos diagnosticados ocorrem em regiões menos 

desenvolvidas, sendo que nas últimas três décadas a taxa de incidência vem 

diminuindo na maioria dos países em processo de transição sócio econômica. Tal 

fato reflete principalmente, graças a implementação dos programas de prevenção 

(INCA, 2006).  

 O desafio do Brasil é reduzir ainda mais, usando como referências Ásia 

Ocidental, com incidência de 4,4 casos por 100.000 mulheres, bem como Australia e 

Nova Zelândia que juntamente com a Europa Ocidental, tem taxas de mortalidade 

inferior a 2 para 100.000 mulheres (QUEIROZ FILHO et al., 2017).  

 Além dos fatores socioeconômicos, outro ponto fundamental para a redução 

do câncer cervical é o acesso a programas de rastreamento do câncer cervical (LI et 

al., 2011). Globalmente, o rastreio do câncer cervical enfrenta muitas barreiras. 

Muitos estudos demonstram a superioridade dos programas organizados em 

comparação com o rastreio esporádico (INCA, 2006). 
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Para o sucesso do rastreio, a OMS recomenda que pelo menos 80% das 

mulheres com idade entre 25 e 64 anos, que já iniciaram a atividade sexual devem 

realizar o exame de Papanicolaou a cada três anos, após dois exames seguidos 

com resultados negativos (MURILO et al, 2008). Rastreio nessa faixa etária é 

justificado pelo aumento da ocorrência de lesões de alto grau, que podem ser 

eliminadas com tratamento, impedindo a sua evolução para o câncer (INCA, 2006). 

Outro ponto fundamental para o sucesso do rastreamento é a adequabilidade 

da amostra. A qualidade das amostras cervicais pode ser avaliada pela presença de 

células da região ectocervical e endocervical e da junção escamo-colunar, onde se 

localiza a maioria dos carcinomas cervicais e lesões precursoras (AMARAL et al., 

2006; INCA, 2006). 

Outros fatores também podem explicar o sucesso parcial dos programas de 

rastreamento, como baixa cobertura populacional da estratégia preventiva, falhas no 

acompanhamento das mulheres com anormalidades citológicas, adoção de 

condutas terapêuticas inadequadas, entre outros. Porém fator decisivo é a 

vulnerabilidade da técnica do exame de Papanicolaou a erros de coleta e 

subjetividade da leitura das lâminas (BANO et al., 2013; LI et al., 2011; TAVARES et 

al., 2007).  

A citologia oncótica é uma das estratégias mais efetivas, seguras e de baixo 

custo para detecção precoce desta patologia, desde que executado com qualidade 

(BANO et al., 2013). 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Este estudo transversal, foi realizado no Laboratório Potengi,  sendo 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Humanos (79098417.2.0000.5537). 

 Os esfregaços cervicais foram obtidos por coleta convencional e doados 

pelo laboratórios Potengi, sendo o mesmo credenciado de pelo Programa de 

Prevenção do Ministério da Saúde do Brasil (SISCAN). As amostras cervicais foram 

coletados por enfermeiros que fazem parte da equipe de estratégia de sáude da 

família de diversos municípios do Rio Grande do Norte de Janeiro a outubro ano de 

2017. Foram incluidos nesse estudo, laudos de pacientes que tivesem vida sexual 

ativa com idade entre 18 e 50 anos. 
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 Neste estudo, esfregaços foram considerados negativos, quando o mesmo 

não possuia nenhum fator obscurecedor, e as demais limitações possíveis foram 

cadastradas e em seguida separadas as fichas das requisições onde continham as 

informações clínicas e dados da leitura das lâminas, sendo as mesmas tabuladas e 

armazenadas em planilha. Os dados foram Inseridos no software estatístico SAS, e 

os resultados foram testados usando a estatística κ ponderada. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De 4913 esfregaços analisados, 4252 (86,55%) foram classificados como 

satisfatórios, mas apresentavam algum fator limitante para análise, 555 (11,29%) 

como insatisfatórios, e 206 (4,19%) com adequabilidade satisfatória. Foi observado 

que entre os 4252 esfregaços caracterizado como satisfatório, mas limitado, 2955 

(69,49%), tinha como limitações a presença somente das células da ectocérvice, 

894 (21,02%), por extensas áreas purulentas, 203 (4,77%) por sobreposição celular 

e 200 (4,70%) por extensas áreas hemorrágicas.  

 Com esses dados, observamos que a adequabilidade da amostra é uma 

importante ferramenta para detecção de alterações citopatológicas e importante 

ferramenta para promover uma redução dos resultados falso-negativos garantindo a 

acurácia e confiabilidade do diagnóstico nesse exame tão difundido mundilamente. 
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Gráfico 1 - Classificação dos esfregaços. 

 

Gráfico 2 - Fator limitante do esfregaço satisfatório 
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 A alta porcentagem de resultados insatisfatórios ou satisfatórios mas com 

limitações é atribuída a fatores obscuros tais como; inflamação, sobreposição 

celular, citólise, sangue, ausencia de células endocervicais e dessecação. Essão 

fatores quando não avaliados anteriormente a coleta justificam o alto o índice de 

insatisfatório a erros pré-analíticos, como os citados (RONCO et al., 2014).    

 Estudos usando citologia convencional e líquida demonstram que os fatores 

pré-analíticos são primordiais na adequação das amostras. O uso de gel lubrificante, 

sangue e fatores associados a um Coleta inadequada como sobreposição celular, 

inflamação, ausencia de células da endocervice e baixa celularidade favorece 

insatisfatóriedade ou limitaçoes nas análises (ROSA et al., 2013; WHO, 2012).  

 Embora possa haver limitações e insatisfatóriedades, a citologia ainda é um 

método bastante usado na prática, reduzindo assim a incidência e a mortalidade por 

câncer. Infelizmente aida existe uma alta porcentagem de fatores limitantes nas 

análisescervicos vaginais, entre os fatores envolvidos no contexto do programa 

brasileiro de triagem, como econômico, social, político e cultural. 

 O desenvolvimento do programa siscolo deve ser observado, o que sugere 

a necessidade de identificar as falhas na coleta e fatores determinantes para a 

otimização dos exames (RONCO et al., 2014).  

 Citologia como método de triagem para lesões cervicais pode mostrar 

sensibilidade moderada e depende da interpretação do avaliador, esta metodologia 

permite expor os coletores para treinamento constante, elevando a qualidade dos 

programas de prevenção do colo do útero. O que diminui o risco de mulheres com 

lesões não serem rastreadas, aumentando a sensibilidade da citologia como método 

de seleção para câncer cervical.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Concluímos com esse estudo que um fator a ser considerado é a constante 

capacitação que os escrutinadores precisam ser submetidos diariamente, que 

contribui para uma melhor experiência podendo ser estendida para os demais 

profissionais que contribui com a atenção básica de saúde em nosso país. 

  A citopatologia é um método eficiente, porém sofre interferências de várias 

maneiras. O que pode ser minimizado com medidas simples, porém eficazes sendo 

realizadas nos laboratórios brasileiros. 
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 Este procedimento é um método de baixo custo, de fácil implantação e que 

as pesquisas demonstram eficácia nos estudos realizados, o que só colabora com a 

redução dos falsos resultados, fortalecendo o sucesso do Programa de rastreio e 

prevenção de câncer ginecológico em nosso país.  
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