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PROBLEMA ENFRENTADO OU OPORTUNIDADE PERCEBIDA 

O câncer de colo de útero é um sério problema de Saúde Pública, considerado o tipo de 

câncer mais comum em áreas menos desenvolvidas e anualmente no Brasil é responsável 

pela morte de milhares de mulheres. A história natural da doença é bem conhecida, sendo 

que o principal fator de risco para o desenvolvimento de lesões precursoras e carcinoma 

invasor do colo do útero é a infecção pelo Papilomavírus humano (HPV) identificado em 

até 99,7% dos amostras de câncer cervical. Estima-se que 70% da população mundial, em 

algum momento após o inicio da vida sexual, terá contato com o HPV. Além da infecção 

persistente pelos HPVs do tipo oncogênico, fatores como tabagismo, baixo nível 

socioeconômico e escolar, imunossupressão e comportamento sexual de risco são 

necessários para a evolução para neoplasia. 

Apesar da alta morbidade e mortalidade, sua evolução é lenta, sendo uma das poucas 

neoplasias que tem disponível um teste de detecção precoce eficaz, barato, seguro e de 

fácil realização. O teste de Papanicolaou é o método preconizado mundialmente para 



detecção precoce do câncer de colo uterino. Em países desenvolvidos, o rastreamento da 

população feminina através do exame colpocitológico reduziu consideravelmente a 

incidência de câncer de colo uterino. No período entre 1986 e 1999, o programa de 

rastreamento do Reino Unido conseguiu uma queda na taxa de carcinomas invasores de 

16/100.000 para 8,9/100.000 mulheres. 

No Brasil, as primeiras iniciativas para o controle do câncer do colo uterino e de mama 

surgiram na década de 50. Em 1968, iniciou-se o programa de controle do câncer do colo 

uterino em Campinas e região (UNICAMP) e a partir de 1970 iniciativas semelhantes 

atingiram outros municípios do Estado de São Paulo.  

O Programa Nacional de Controle do Câncer, criado no inicio da década de 70, foi a 

primeira ação nacional destinada à prevenção do câncer, com destaque ao rastreamento 

do câncer de colo uterino. A partir daí, a prevenção da saúde da mulher vem ganhando 

espaço no âmbito da saúde pública, com desenvolvimento de diversas iniciativas para a 

ampliação da cobertura e melhoria da qualidade dos serviços destinados à prevenção, 

tendo grande conquista em 1984, com a introdução do exame citopatológico como rotina 

ginecológica.  

A partir de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde 

(MS) assumiu a coordenação nacional da política de saúde e o Instituto Nacional de 

Câncer (INCA) tornou-se o órgão responsável pela formulação da política nacional do 

câncer. Em 1996, implantou-se o projeto “Viva Mulher”, direcionado às mulheres entre 35 e 

49 anos de idade, com o objetivo de padronizar protocolos de colheita do material cérvico-

vaginal, condutas de tratamento e acompanhamento das pacientes com alteração 

citológica. A partir dos resultados obtidos, as ações foram expandidas a todo o país, sendo 

instituído o Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo do Útero (Portaria GM/MS 

n° 3.040/98). O SUS tem como meta tornar-se um importante mecanismo de promoção da 

eqüidade no atendimento das necessidades de saúde da população, ofertando serviços 

com qualidade adequados à demanda, independente do poder aquisitivo do cidadão.  

Em 2006, o câncer de colo de útero foi assumido no Pacto pela Saúde como prioridade 

nacional no conjunto de ações de controle propostas em defesa da vida. A inclusão desta 

temática na agenda pública da saúde já estava presente na Política Nacional de Atenção 

Básica, na Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher (2004), desde seu lançamento 



em 1984, e na Política Nacional de DST/AIDS em 1999. Em 2011, a atual presidente do 

Brasil, Dilma Rousseff, determinou como meta o fortalecimento das ações de prevenção, 

diagnóstico e tratamento do câncer de colo uterino, o que ilustra a necessidade de ações.  

O exame preventivo consiste na análise das características morfológicas de células obtidas 

do colo uterino. As células são coletadas e transferidas para uma lâmina de vidro, fixadas 

(para manter as características morfológicas), coradas (para permitir a observação ao 

microscópio) e analisadas no laboratório por profissionais habilitados. Este método permite 

a identificação de um conjunto de alterações celulares classificadas de acordo com a 

presença e o grau de atipias que levam a uma conduta clinica adequada e aumento das 

chances de cura da mulher. A eficácia do exame citológico é bastante variável e está 

sujeita a múltiplos fatores como a técnica e os instrumentos utilizados na coleta da amostra 

(tipo de espátula e escova), a qualidade da fixação e coloração das células, além do nível 

de treinamento dos profissionais. 

O exame é vulnerável a erros de coleta, preparo de lâminas e a subjetividade na 

interpretação dos resultados que geram elevada variabilidade de sensibilidade e 

especificidade do exame. Quando as lesões pré-malignas ou malignas do colo uterino 

deixam de ser detectadas (resultados falso-negativos), o retardo do diagnóstico pode 

acompanhar-se de progressão da doença e necessidade de tratamento mais agressivo, 

além das consequências físicas e emocionais na mulher. Atualmente, as mulheres 

atendidas pelo SUS realizam o exame de Papanicolaou nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), o qual é analisado em laboratórios credenciados.  

O Instituto Adolfo Lutz (IAL) é considerado o principal laboratório de saúde pública do 

Estado de São Paulo, referência macrorregional e nacional. A missão institucional é inovar 

e desenvolver metodologias para otimização diagnóstica e difundir junto aos laboratórios 

públicos e conveniados ao SUS ferramentas para a melhoria contínua dos serviços 

prestados à população.  

O Laboratório de Citologia Oncótica do IAL (LCO-IAL) realiza exames de citologia 

ginecológica há mais de 40 anos para o SUS. O LCO-IAL recebe e analisa, em média, 

20.000 amostras anualmente, de UBS do Vale do Ribeira/SP. Essa é a região mais pobre 

do Estado de São Paulo, com parte da população vivendo abaixo da linha de pobreza, 

entregue a atividades profissionais pouco remuneradas relacionadas ao cultivo de banana 



e altamente dependentes do sistema público de saúde. A população rural frequentemente 

reside afastada das UBS, com acesso difícil às mesmas, sendo, portanto, de extrema 

importância o investimento em ações preventivas nessa região. A região conta com um 

único hospital para procedimentos complexos, o Hospital Regional do Vale do Ribeira. 

Historicamente, a análise dos resultados dos laudos citológicos emitidos às mulheres da 

região do Vale do Ribeira evidencia altas taxas de amostras insatisfatórias por uma ou 

mais das seguintes causas: confecção do esfregaço fora do padrão estabelecido, material 

escasso (menos que 10% do esfregaço), intensa superposição celular, presença de 

hemácias, dessecamento que compromete a preservação morfológica, presença de 

leucócitos e/ou contaminação que impedem a interpretação de mais de 75% das células 

epiteliais. Reduções nas taxas de insatisfatoriedade são alcançadas apenas com 

treinamento, e são transitórias, não perdurando mais que um ano, como ocorreu em 2005, 

quando se alcançou taxa de 0,56% após uma intervenção. Entretanto, a partir de 2006, já 

ocorreu novo aumento no número de exames insatisfatórios, que passou para 2,65%, 

chegando a 4,55% na primeira metade de 2010. 

Equipes da Secretaria de Estado da Saúde na Rede Pública observaram que um dos 

pontos críticos nos exames preventivos e detecção precoce de neoplasias de colo uterino 

tem sido a falta de padronização e treinamento nos procedimentos de rotina, coleta e 

orientação aos profissionais envolvidos. Outro fator importante para a garantia do exame 

de Papanicolaou é a qualidade de fixação das amostras, que representa um dos grandes 

problemas para o diagnóstico laboratorial e também está relacionada ao procedimento 

adequado de coleta.  

Considerando que o IAL atende cerca de 80 UBS, seria necessário treinar, anualmente, 

mais de 200 profissionais que realizariam a coleta do material, tendo em vista a 

rotatividade e heterogeneidade dos mesmos. Entretanto, essa estratégia é praticamente 

inviável, não sendo realizada com a freqüência necessária, devido à dimensão da região, 

com grandes distâncias entre as UBS e dificuldade em reunir a equipe.  

Segundo as recomendações do rastreamento para o câncer do colo uterino, a conduta 

para o exame classificado como amostra insatisfatória é uma nova coleta de material que 

pode gerar transtornos para a mulher e custo maior para o SUS, além da perda da 



oportunidade de rastrear uma possível lesão maligna, visto que algumas das pacientes não 

voltam para repetir a citologia. 

Diante do panorama anteriormente descrito, uma medida tornava-se urgente para melhorar 

a acurácia diagnóstica e garantir o mínimo de insatisfatoriedade dos exames, aprimorando 

o serviço oferecido à população feminina da região do Vale do Ribeira. Assim, os 

pesquisadores científicos do Instituto decidiram delinear um projeto que poderia aprimorar, 

inovar e garantir acesso a uma tecnologia de ponta para os exames citológicos dessa 

população.  

 

SOLUÇÃO ADOTADA 

Para a rotina de triagem nos países desenvolvidos, é aplicada uma técnica que possibilita 

redução significativa no número de amostras insatisfatórias e limitadas para avaliação, 

resultando no aumento da detecção de lesões pré-neoplásicas/neoplásicas e permitindo a 

utilização do material residual em meio conservante para exames moleculares adicionais, 

sem a necessidade de nova coleta. Trata-se da citologia em meio líquido (CML), 

amplamente utilizada como técnica para o rastreamento populacional; relatos de literatura 

descrevem como sendo vantajosa para a redução das amostras insatisfatórias e/ou 

limitadas para avaliação, com aumento da sensibilidade do teste de 51% para 87% e 

especificidade de 86% a 100%. 

A CML é uma inovação tecnológica em que as células cervicais colhidas são imersas em 

um meio conservante e a confecção, fixação e coloração das amostras são realizadas no 

laboratório. O método evita o possível dessecamento provocado pelo ar que pode 

comprometer a preservação morfológica, com redução na quantidade de artefatos pela 

remoção de sangue, células inflamatórias e muco que obscurecem a leitura, produzindo 

percentuais menores de exames insatisfatórios. A melhor qualidade técnica da CML 

promove uma sensibilidade potencialmente maior que a técnica de citologia convencional 

(CC) para a detecção da doença pré-invasiva e câncer cervical.  

Outras vantagens são: menor tempo entre a recepção do exame e a liberação do 

resultado, possibilidade de utilizar o material residual da CML para confeccionar mais 



lâminas sem a necessidade do retorno da paciente e para realização de exames 

biomoleculares para diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis como Chlamydia 

tracomatis, Neisseria gonorrhoeae e HPV e obtenção de amostras que permitem a leitura 

automatizada. 

A diferença mais importante entre as duas técnicas está na coleta e fixação celular. Pela 

técnica de CC, a amostra é colhida com espátula e escova endocervical, devendo ser 

distribuída de forma homogênea, em lâmina de vidro, e fixada imediatamente após a 

coleta. A obtenção de uma amostra adequada será dependente da habilidade e 

treinamento do profissional, qualidade do fixador utilizado, armazenamento e transporte 

adequado das lâminas e processamento da amostra no laboratório. Vale ressaltar que, 

dados da literatura relatam que cerca de 66% das limitações relacionadas ao exame 

ocorrem na etapa de colheita, distribuição na lâmina e fixação das células (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Etapas da coleta 

pela técnica de citologia 

convencional 

1 – Obtenção das amostras com 

a escova endocervical. As 

células ficam aderidas às cerdas 

da escova. 

2 – Confecção dos esfregaços. 

As células devem ser 

transferidas para uma lâmina de 

vidro de forma homogênea.  

3 – Estudos relatam que cerca 

de 80% do material colhido não 

é transferido para a lâmina, 

sendo descartado, juntamente 

com a escova. 

4 – A fixação do material deve 

ser realizada imediatamente 

após a distribuição na lâmina.   

5 – Exemplos de amostras que 

apresentam artefatos técnicos 

de coleta e confecção. 



Pela técnica de CML, a coleta é realizada apenas com uma escova endocervical 

modificada para promover maior descamação e representatividade celular. Imediatamente 

após a coleta, a ponta da escova é transferida para o frasco com solução fixadora (com a 

finalidade de preservação celular), sendo encaminhado ao laboratório, dispensando o 

preparo imediato das lâminas e reduzindo substancialmente os interferentes dessa fase. 

As lâminas são confeccionadas de modo automatizado e padronizado, produzindo 

amostras homogêneas, que podem ser diagnosticadas com maior rapidez e qualidade, 

devido à ausência de artefatos técnicos (Figura 2).  

 

 

 

Figura 2. Etapas da coleta 

pela técnica de citologia em 

meio líquido 

1 – Obtenção das amostras com a 

escova endocervical. As células 

ficam aderidas às cerdas da 

escova. 

2 – A ponta da escova é 

depositada em um frasco contendo 

líquido preservativo, não havendo 

descarte de células colhidas. O 

frasco é encaminhado ao 

laboratório 

 3 – Todo o processo de confecção 

e coloração das amostras é 

realizado de forma automatizada. 

4 – Comparação entre uma lâmina 

confeccionada pela CC (acima) e 

pela CML (abaixo).   

5 – Amostra de células pela técnica 

de CML. 

 

Porém, no Brasil, o método de CML não está disponível na rotina no SUS devido, 

principalmente, ao custo em relação à citologia convencional. No decorrer das décadas de 

experiência do LCO-IAL com a mesma população e enfrentando problemas recorrentes 

(altos percentuais de amostras insatisfatórias, elevada quantidade de análises limitadas 



por fixação, preparo inadequado das lâminas e dificuldade no treinamento dos 

profissionais), os pesquisadores científicos do LCO-IAL identificaram o problema como 

oportunidade para delineamento de uma pesquisa, a qual visaria comparar o método 

convencional estabelecido com a citologia em meio líquido, e através dos resultados, obter 

argumentos para implantação dessa metodologia no SUS.  

A equipe desenvolveu um projeto que obteve financiamento pelo PPSUS-FAPESP 

(Programa de Pesquisa para o SUS – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo), com o objetivo de avaliar o desempenho da CML aplicado à nossa rotina. Foi 

proposta a realização de 10.000 exames pela CML e a comparação com dados históricos 

dos percentuais de amostras insatisfatórias, alterações pré-neoplásicas e neoplásicas de 

2009 e 2010, bem como as vantagens e desvantagens operacionais da CML em relação à 

técnica convencional. O projeto foi realizado entre junho/2010 e junho/2012, e durante o 

período, todas as amostras das UBS foram coletadas pela técnica de CML.  

Os resultados da pesquisa evidenciaram os benefícios que a implantação da CML trouxe à 

rotina de rastreamento, transformando o IAL na primeira instituição a realizar CML como 

prestação de serviço para as pacientes da região do Vale do Ribeira/SP, apesar desta 

tecnologia não estar presente nas tabelas de reembolso do SUS. Portanto, a partir de 

2013, todas as mulheres atendidas nessas UBS, terão à sua disposição os exames 

realizados pela técnica de CML, recebendo seus diagnósticos com mais rapidez e 

qualidade. 

 

CARACTERÍSTICAS DA INICIATIVA 

Inovação 

A CML é realidade em diversos países desenvolvidos, porém, no Brasil, bem como em 

outros países em desenvolvimento, ainda está longe de ser implantada na rotina pública de 

rastreamento para câncer cervical. A saúde pública custeada pelo SUS elabora as 

diretrizes de saúde coletiva, levando em consideração o custo-benefício ao sistema e à 

população, com dificuldades para implementar tecnologias de ponta em exames de rotina 

em larga escala.   



A iniciativa foi inovadora no sentido de testar e avaliar a aplicabilidade da CML na 

realidade brasileira do SUS. Poucos trabalhos na literatura relatam a viabilidade deste 

método em populações carentes, e apenas em caráter experimental. Assim, o IAL foi 

pioneiro a disponibilizar a metodologia para a população do SUS, concretizando a 

implantação da CML na rotina. Os bons resultados obtidos com essa experiência poderão 

servir como exemplo a outros laboratórios credenciados ao SUS e abrir precedentes para 

obtenção de parcerias similares com instituições privadas, que possibilitariam a realização 

do exame por preço acessível. 

Assim, esse projeto pode tornar-se um divisor de águas na implantação de uma tecnologia 

de qualidade, semelhante ao aplicado em países desenvolvidos, garantindo o que há de 

melhor em citologia oncótica em condições acessíveis a populações, muitas vezes 

carentes, como a do Vale do Ribeira.  

Futuramente, o material preservado em meio líquido poderá ser aplicado em novas 

pesquisas utilizando métodos biomoleculares. Uma das possibilidades seria a utilização do 

teste para detecção dos HPVs de alto risco em casos de atipias de significado 

indeterminado, cujo resultado negativo poderá permitir um espaçamento no rastreamento 

para um intervalo de cinco anos. Também poderão ser estudados marcadores indicativos 

de prognóstico, os quais auxiliariam na conduta clínica tomada.  

 

Replicabilidade 

Antes da implantação da CML, foi realizado treinamento com os responsáveis pela coleta 

nas UBS, que foram encarregados de multiplicar e treinar outros profissionais das 

unidades. Observamos que a realização de um único treinamento foi suficiente para que as 

amostras apresentassem qualidade técnica, devido à maior facilidade na obtenção e 

preservação celular. 

A técnica de meio líquido pode ser automatizada ou semi-automatizada, possível de ser 

implantada em outros laboratórios, de modo que todas as lâminas preparadas ganham 

homogeneidade independentemente da coleta. É importante o treinamento dos 

profissionais envolvidos na leitura das lâminas, entretanto a adaptação é simples, e em 



pouco tempo observa-se aumento da sensibilidade na leitura, como visto no decorrer do 

projeto. 

A equipe do IAL vem divulgando os resultados obtidos no projeto em eventos científicos e 

reuniões de discussão de casos. Uma das pesquisadoras, inclusive, irá utilizar os 

resultados alcançados como tema para sua dissertação de mestrado, garantindo assim 

maior visibilidade para o assunto.  

O LCO-IAL oferece, anualmente, duas vagas para bolsistas no Programa de 

Aprimoramento Profissional da FUNDAP para formação de citologistas com ensino 

superior na área. Esses profissionais serão capacitados, a partir da implementação em 

2013, para leitura das lâminas processadas pelo método de CML para ingressarem 

posteriormente no mercado de trabalho, fornecendo a eles um diferencial em relação aos 

demais citologistas. 

O IAL é reconhecido nacionalmente pela qualidade de seu laboratório de citologia, assim 

os resultados gerados ultrapassam a dimensão regional, com um alcance macrorregional a 

nacional no campo. Desde o ano 2000, é considerado laboratório de referência para o 

Programa de Controle de Qualidade e atua como coordenador do Programa de 

Monitoramento Externo de Qualidade em exames colpocitológicos (MEQ) no Estado de 

São Paulo. Executa os exames citológicos e avalia o desempenho de 120 laboratórios 

prestadores de serviço ao SUS, em qualidade diagnóstica. 

 

Relevância 

A utilização da CML para a realização do exame de Papanicolaou teve reflexo positivo em 

todo o processo de diagnóstico e prevenção do câncer de colo do útero. O percentual de 

amostras insatisfatórias passou de 3,5% para 0,25%, sendo esta redução significativa 

possível devido à metodologia de coleta e conservação das células. O material residual 

armazenado no frasco com a solução preservativa permite a realização de nova lâmina a 

partir da mesma coleta, na tentativa de otimizar a qualidade técnica e fornecer diagnóstico 

conclusivo, sem a necessidade de convocar a paciente novamente para realização de 

nova coleta de material.  



Além disso, observou-se aumento de 1,82% para 3,48% do percentual de lesões pré-

neoplásicas de baixo grau e de 4,52% para 6,98% de atipias de significado indeterminado. 

Acredita-se que este aumento seja reflexo da melhoria na preservação celular, visto que 

essas lesões, por serem menos extensas que as lesões pré-neoplásicas de alto grau, 

podem ter suas células camufladas por artefatos técnicos (dessecamento, sobreposição) 

provenientes da confecção das amostras pela técnica convencional. 

Observou-se que a transferência das células para um frasco com solução preservativa 

eliminou todos os artefatos de dessecamento celular, que, por muitas vezes, 

impossibilitava a clara observação das características morfológicas das células, 

dificultando a adequada classificação diagnóstica e podendo levar a atraso na conduta 

clínica adotada para a paciente.  

No laboratório, os técnicos envolvidos nas etapas de preparo e coloração das amostras 

passaram a realizá-la de maneira automatizada, resultando em esfregaços uniformes. Para 

os citologistas responsáveis pelo diagnóstico das amostras, a leitura do material ao 

microscópio tornou-se mais rápida, eficaz e homogênea, devido à eliminação de artefatos 

de confecção e coloração (Figura 3).  

 



Figura 3. Comparação entre amostras preparadas pela técnica de CC e CML. Observar a 

diferença na qualidade de confecção e coloração das amostras. 

Para a população, houve redução do número de repetições de exames, e mulheres que 

precisariam despender tempo e esforços para retornar às UBS, receberam seu diagnóstico 

adequadamente, além do aumento da detecção de lesões pré-neoplásicas, com impacto 

positivo na prevenção do câncer de colo de útero na região. 

 

Excelência no uso de recursos públicos 

Durante o período de 2010 a 2012, o projeto “Avaliação da citologia em meio líquido versus 

citologia convencional aplicada ao Sistema Único de Saúde” obteve financiamento pelo 

PPSUS-FAPESP (nº 2009/53133-2). No total foram realizadas 9.764 amostras, a um custo 

de R$ 10,00 cada teste. Este custo compreendia, além do frasco com o meio líquido e 

escova endocervical para coleta, todos os insumos para o processamento da amostra no 

laboratório, desde a confecção até a coloração das amostras. Por se tratar de um teste 

automatizado, o equipamento foi disponibilizado em comodato durante o período de 

realização do projeto.  

Como os resultados obtidos foram positivos, a Diretoria do IAL, Diretoria do Núcleo de 

Anatomia Patológica e a empresa Becton Dickinson – BD entraram em negociação e 

chegaram ao valor de R$ 6,64 (cada teste), quantia repassada pelo SUS para o exame de 

citologia. O acordo foi firmado em 2013 e a partir disso, a rotina do LCO-IAL foi substituída, 

na sua totalidade, pela nova tecnologia. Todos os equipamentos necessários para a 

confecção das amostras foram disponibilizados em comodato até o final do contrato. 

Na experiência vivenciada no projeto, a parceria entre instituições públicas e empresas 

privadas foi benéfica e vantajosa para ambas as partes: para a empresa que garantiu o 

fornecimento de uma cota anual pré-determinada de kits e insumos, e para o setor público 

(LCO-IAL, UBS do Vale do Ribeira), que poderá realizar diagnósticos com maior qualidade, 

rapidez e segurança.  

A partir de 2013, as mulheres da Região do Vale do Ribeira terão, à sua disposição, a 

oportunidade de realizar seus exames preventivos pela técnica de CML. Como resultado, 

http://www.bv.fapesp.br/pt/projetos-politicas-publicas/7327/avaliacao-citologia-meio-liquido-versus/


elas terão acesso a um programa de rastreamento mais eficaz, rápido e seguro. Espera-se 

que com a redução da taxa de insatisfatórios e diagnósticos falso-negativos ocorra impacto 

positivo nos custos públicos, possibilitando o aumento do intervalo entre os exames de 

Papanicolaou realizados nas mulheres. 

 

Efetividade dos resultados 

Sensibilidade: Segundo a história natural da doença, uma lesão pré-neoplásica detectável 

ao exame de Papanicolaou demora, em média, de 10 a 15 anos para atingir o estágio 

invasivo, tempo que é dependente da associação a fatores de risco, como, por exemplo, 

resposta imune, tabagismo, outras doenças sexualmente transmissíveis. O programa de 

rastreamento do Ministério da Saúde preconiza que o exame preventivo seja realizado a 

cada três anos, após dois resultados negativos. O elevado percentual de diagnósticos 

falso-negativos acaba refletindo na realização anual, devido à possibilidade de perda de 

uma lesão de alto grau por limitações técnicas do exame. A utilização da citologia em meio 

líquido mostrou-se eficaz na eliminação destas limitações, levando ao aumento da 

sensibilidade do teste, sendo possível aumentar o intervalo entre os exames, impactando 

em redução dos custos totais dos programas de rastreamento do câncer de colo do útero. 

Percentual de amostras insatisfatórias: Houve diferença estatisticamente significativa dos 

percentuais de amostras classificadas como insatisfatórias, de 3,5% (2009 e 2010) para 

0,25% (2011 e 1012). As etapas de confecção e fixação passaram a ser realizadas no 

laboratório e não mais nas UBS, como era realizado com a técnica de citologia 

convencional. Por conta disso, quando observada uma sequência de amostras que 

apresentavam artefatos técnicos, a intervenção e correção do problema tornou-se muito 

mais rápida e eficaz, visto que puderam ser realizadas no próprio laboratório. Soma-se a 

possibilidade de corrigir erros com o material residual do frasco, sem a necessidade de 

convocar a paciente para nova coleta, como ocorreu diversas vezes.  

Percentual de atipias (ASC) e lesões de baixo grau (LSIL): A freqüência de diagnósticos de 

atipia e lesões de baixo grau foi estatisticamente maior em comparação aos dados 

históricos. Concluiu-se que este aumento é decorrente da maior facilidade para a avaliação 

dos esfregaços devido à concentração das células em uma área menor da lâmina e à 



ausência de artefatos de dessecamento. Estas lesões, na maioria das vezes, são pouco 

extensas, com representatividade celular menor do que nas lesões de alto grau, fato que 

pode também justificar o aumento da frequência pela CML, uma vez que na citologia 

convencional estas poucas células podem aparecer camufladas e prejudicadas para 

avaliação devido às limitações técnicas. 

 

Desenvolvimento de Parcerias 

Durante a realização e implantação da iniciativa, algumas parcerias foram estabelecidas, 

as quais auxiliaram a atingir o objetivo da proposta. 

Parceria pública x privado: Houve contribuição da iniciativa privada, representada pela 

empresa Becton Dickinson – BD, que possibilitou a aquisição do teste (kit de coleta e 

processamento das amostras) pelo valor repassado pelo SUS (R$ 6,64) para o 

procedimento de citologia convencional. Ou seja, houve melhora da qualidade técnica do 

serviço oferecido, sem impacto negativo no custo.  

Gestores municipais: Na fase de desenvolvimento do projeto contou-se com a contribuição 

dos gestores dos municípios da Região do Vale do Ribeira/ SP, que aceitaram, 

colaboraram e trabalharam junto com a equipe do LCO-IAL para toda a logística de 

implantação tornar-se vitoriosa e atingir os resultados esperados. 

Profissionais das UBS: Antes da utilização da metodologia proposta, foi realizado 

treinamento com representantes das UBS em cada um dos municípios para demonstrar a 

prática e todo o fluxo operacional para a concretização do projeto. Os profissionais 

tornaram-se multiplicadores do conhecimento e da metodologia aos demais colegas 

envolvidos na coleta e acompanhamento à paciente, propagando conhecimento e 

enriquecendo o trabalho. 

Financiamento: Agradecimento ao PPSUS- FAPESP, através do qual foi possível obter 

fomentos para o desenvolvimento e implantação do projeto. 

 



Agradecimentos ao Camilo, Rosemeire (biologistas), Fabíola, Emerson, Júlia (técnicos),  e 

aprimorandos do LCO-IAL, Tereza, Geni e demais profissionais da DRS XII Regitro/SP do 

LCO-IAL e todos aqueles que contribuíram para a implantação da tecnologia. 

RESUMO DA INICIATIVA  

 

Com intuito de testar a aplicabilidade da citologia em meio líquido (CML) no SUS, o IAL 

comparou a utilização da CML com a citologia convencional, em amostras de mulheres do 

Vale do Ribeira/SP. Observou-se redução nos exames insatisfatórios, melhoria na 

qualidade das amostras e redução do tempo de escrutínio e liberação do exame. Os 

resultados forneceram subsídios para promover a utilização da CML automatizada na 

rotina do SUS, ampliando a detecção de lesões, com impacto direto na prevenção do 

câncer de colo uterino, além de incentivar a utilização da tecnologia em outros laboratórios 

do SUS. 

 


