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RESUMO 
 

O exame citopatológico cérvico-vaginal é garantido pelo Sistema Único de Saúde para mulheres 
entre 25 a 64 anos, com análise através do método de citologia convencional. Em 2019, o Ministério 
da Saúde tornou pública a decisão de incorporar a citologia em meio líquido para rastreamento de 
câncer do colo do útero no âmbito do SUS. O objetivo deste estudo foi comparar o desempenho da 
citologia convencional em relação à citologia em meio líquido para rastreamento de câncer do colo 
uterino, relatando as suas vantagens e desvantagens. Tratou-se de uma revisão bibliográfica 
baseada na Biblioteca Virtual em Saúde, Scientific Eletronic Library Online e Literatura Latino-
americana e do Caribe em Ciências da Saúde. O método convencional apresenta limitações nos seus 
resultados, dessa forma, desenvolveu-se o meio líquido com intuito de diminuir as falhas e reduzir a 
taxa de amostras insatisfatórias. Foi possível concluir que as duas técnicas citopatológicas possuem 
diferenças na coleta, transporte e preparação do material. Quando comparado à citologia 
convencional, o desempenho do teste em meio líquido obteve maior sensibilidade e queda no número 
de esfregaços insatisfatórios, redução dos casos falso-negativos e aumento na detecção de LSIL. 
Todavia, suas especificações elevam os custos financeiros para implementação e realização do 
exame. 
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Linha de Pesquisa: Análises Clínicas, Genéticas e Toxicológicas 

 
 

ABSTRACT 
 

The cervical-vaginal cytopathological examination is guaranteed by the Unified Health System for 
women between 25 and 64 years old, with analysis using the conventional cytology method. In 2019, 
the Ministry of Health made public the decision to incorporate liquid-based cytology for cervical cancer 
screening under the SUS. The aim of this study was to compare the performance of conventional 
cytology in relation to liquid-based cytology for cervical cancer screening, reporting its advantages and 
disadvantages. It was a bibliographic review based on the Virtual Healthy Library, Scientific Eletronic 
Library Online and Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences. The conventional 
method has limitations in its results, thus, the liquid medium was developed with the intention 
decrease failures and reduce the rate of unsatisfactory samples. It was possible to conclude that the 
two cytopathological techniques have differences in the collection, transport and preparation of the 
material. When compared to conventional cytology, the performance of the test in liquid medium 
obtained greater sensitivity and a decrease in the number of unsatisfactory smears, a reduction in 
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false-negative cases and an increase in the detection of LSIL. However, its specifications increase the 
financial costs for implementing and taking the exam. 
 
Keywords: Cytopathology, disadvantages, advantages 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde o câncer do colo do 

útero, também chamado de câncer cervical, é o segundo tipo de carcinoma mais 

frequente em mulheres que vivem em regiões mundiais menos desenvolvidas. Em 

2018, foram 570 mil casos, com aproximadamente 311 mil óbitos (BRASIL, 2019b). 

Em 1949, o patologista George Papanicolaou associou alguns tipos do 

Papilomavírus Humano (HPV) com o câncer do colo uterino (JORGE, 2016). Existem 

mais de 150 subtipos enumerados sequencialmente, capazes de infectar pele ou 

mucosas, tais como vagina, vulva, pênis e colo do útero (BRASIL, 2014). São 

agrupados de acordo com seu potencial oncogênico. Sendo os tipos 16 e 18 os 

maiores causadores de câncer cervical (ABREU, 2016). 

A infecção pelo HPV acomete ambos os sexos. Pode ficar latente durante 

anos ou manifestar-se causando lesão nas formas clínica (macroscópica) e 

subclínica (microscópica) (COSTA, 2012). É caracterizada como uma Infecção 

Sexualmente Transmissível, e também acontece por contato direto com o local 

infectado. Quando não tratada corretamente a infecção persiste, se tornando 

precursora do câncer do colo uterino (CARVALHO; COSTA; FRANÇA, 2019).  

De acordo com o Ministério da Saúde o diagnóstico é realizado através de 

exames clínicos e laboratoriais. As lesões clínicas são avaliadas por meio de teste 

urológico, ginecológico e dermatológico. Lesões subclínicas são diagnosticadas com 

exames laboratoriais de citopatologia oncótica cérvico-vaginal, colposcopia, 

peniscopia, anuscopia, captura hibrida e estudo anatomopatológico (BRASIL, 

2019c).  
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O rastreamento do câncer cervical por meio do exame de citopatologia se 

baseia na esfoliação de células do colo uterino para análise morfológica e detecção 

de lesões pré-malignas. A metodologia utilizada é através da citologia convencional 

(CC) e citologia em meio líquido (CML) (REIS, 2017).  

A CC foi introduzida por George Papanicolau e Aureli Babes no ano de 1928. 

Porém, a partir de 1943, com a ajuda de Herbert Traut, o método foi amplamente 

utilizado, por ser rápido, indolor, e fácil de executar (SANTOS; SILVÉRIO; 

MESSORA, 2014). Permite avaliar e acompanhar a evolução da inflamação, 

diagnóstico de algumas infecções cérvico-vaginais e, rastreamento de câncer do 

colo uterino e lesões precursoras (HEISE; LIMA, 2016). 

Na citologia convencional, os materiais são coletados, distribuídos em lâmina 

de vidro e fixados (COLONELLI, 2014). Entretanto, na busca por maior sensibilidade 

para o método, redução dos resultados falso-negativos, nova técnica de coleta e 

preparo do material, foi desenvolvida a citologia em meio líquido (EVANGELISTA, 

2011). 

O exame citopatológico de Papanicolaou é garantido pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) para mulheres de 25 a 64 anos, com análise através do método de 

citologia convencional (MINAS GERAIS, 2017). Contudo, conforme a Portaria nº 63, 

de 12 de dezembro de 2019, o Ministério da Saúde tornou pública a decisão de 

incorporar a citologia em meio líquido para rastreamento de câncer do colo do útero 

e lesões precursoras, no âmbito do SUS (BRASIL, 2019a). 

Estima-se que 50% da população será infectada pelo HPV durante a vida; 

portanto, essa infecção tem alta prevalência mundial (XAVIER JÚNIOR, 2015). 

Ressalvando-se o câncer de pele não melanoma, é o terceiro tumor maligno mais 

frequente no sexo feminino, e a quarta causa de morte em mulheres por câncer no 

Brasil, estimando para 2020 mais de 16 mil novos casos no país, com magnitude de 

12,6 a cada 100 mil (BRASIL, 2020). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), 

com uma cobertura do público-alvo, garantia de diagnóstico e tratamento adequados 

dos casos, é possível reduzir cerca de 60% a 90% a incidência do câncer cervical 

(BRASIL, 2016a). 
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Dessa forma, devido às limitações da técnica de Papanicolaou e a 

incorporação do novo método na saúde pública, o objetivo deste estudo foi comparar 

o desempenho da citologia convencional em relação à citologia em meio líquido para 

rastreamento de câncer do colo do útero e lesões precursoras, relatando suas 

vantagens e desvantagens. 

Tratou-se de uma revisão bibliográfica, que baseou pesquisas referentes ao 

exame citopatológico para prevenção e rastreamento de câncer do colo do útero. 

Utilizou-se como ferramentas de busca a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). O estudo foi 

elaborado no período entre 13 de julho de 2019 e 15 de maio de 2020, empregando 

41 referências para sua realização, selecionando artigos entre 2002 e 2020. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

 

O útero é um órgão do aparelho reprodutor feminino responsável por abrigar o 

óvulo para nutri-lo e protegê-lo em suas etapas de desenvolvimento (BRASIL, 2006). 

O colo do útero apresenta um canal chamado endocérvice, localizado na sua parte 

interna, que é revestido por células mucossecretoras, denominadas de epitélio 

glandular ou colunar simples. A parte externa ou ectocérvice, é envolvida por células 

planas, designadas de epitélio escamoso estratificado não queratinizado. A ligação 

entre os dois epitélios é denominada de junção escamo-colunar (BRASIL, 2002). A 

representação anatômica fica de acordo com a Figura 1. 
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Figura 1 - Anatomia do colo uterino. 

 
Fonte: Adaptado de Brasil (2012b). 

 

O câncer do colo uterino apresenta alto índice de prevenção e cura, chegando 

aproximadamente a 100%, quando diagnosticado precocemente. Todavia, estima-se 

que cerca de 40% das mulheres nunca fizeram o teste citopatológico para 

prevenção e rastreamento. Este exame consiste na análise das células derivadas da 

ectocérvice e da endocérvice, como observados na Figura 1, que são extraídas por 

raspagem do colo do útero (CASARIN; PICCOLI, 2009). 

As pesquisas de George Papanicolaou e Herbert Traut em 1943, 

possibilitaram detectar células neoplásicas por meio de esfregaço vaginal 

citopatológico. Outrossim, este método passou a ser utilizado por diversos países 

para o rastreamento populacional, na detecção precoce do câncer cervical. (HEISE; 

LIMA, 2016). 

Pernambuco (2017) descreve a técnica de citologia convencional nas 

seguintes etapas: coleta da ectocérvice com espátula de Ayre e coleta endocervical 

com auxílio de escova própria descartável, como observamos na Figura 2. A 

amostras são dispostas em lâmina de vidro para microscopia e, posteriormente 

fixadas com álcool etílico 95% ou polietilenoglicol. De acordo com Martins et al. 

(2007) a lâmina é corada pelo método de Papanicolaou e montada com verniz e 

lamínula para obtenção da laminoteca permanente. 
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Figura 2 - Representação esquemática da coleta na citologia convencional, realizada com espátula de 
Ayre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Proni (2019). 
 

A Nomenclatura Brasileira para Laudos Citopatológicos Cervicais designa que 

uma amostra satisfatória deve apresentar células em quantidade suficiente, bem 

distribuídas, fixadas e coradas, para que sua visualização permita uma conclusão 

diagnóstica. Todavia, deve ser considerada insatisfatória se caso a leitura for 

prejudicada por material acelular, hipocelular ou o esfregaço conter mais de 75% de 

sangue, artefatos de dessecamento, piócitos, entre outros (BRASIL, 2012a). 

A citologia em meio líquido foi proposta em 1991 por Hutchinson e aprovada 

em 1996 pela agência Food and Drug Administration, com intuito em diminuir as 

falhas da citologia convencional e reduzir a taxa de exames insatisfatórios (ROCHA, 

2006). 

Nota-se na Figura 3 a técnica de coleta na CML, onde observa-se que 

praticamente 100% das células colhidas do colo uterino são processadas e 

preservadas. 

  
Figura 3 - Representação esquemática da coleta na citologia em meio líquido. 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Maio, 2020. 

 

 

 
 
Fonte: Adaptado de ThinPrep ([S.I.]). 

 

Conforme Lucena et al. (2011) a coleta e o transporte da amostra são 

realizados através de uma escova cônica de cerdas macias, que logo após, é 

mergulhada em um líquido preservador à base de metanol contido em frasco 

totalmente fechado, como observamos na Figura 3. O líquido é homogeneizado e 

filtrado, o material residual de células epiteliais é colocado em contato com a lâmina 

para ser analisado. 

No Quadro 1 observamos as nomenclaturas utilizadas na classificação dos 

achados nos exames de citopatologia oncótica cérvico-vaginal e histopatologia. 

 
Quadro 1 - Nomenclaturas citopatológicas e histopatológicas utilizadas para o diagnóstico das lesões 
cervicais e suas equivalências. 
 
Papanicolaou 
(1941) 

OMS (1952) Richart (1967) Sistema 
Bethesda (2001) 

Nomenclatura 
Brasileira (2006) 

Classe I - - - - 
Classe II - - Alterações 

benignas 
Alterações 
benignas 

- - - Atipias de 
significado 
indeterminado 

Atipias de 
significado 
indeterminado 

Classe III Displasia leve NIC I LSIL LSIL 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Maio, 2020. 

 

- Displasia 
moderada e 
acentuada 

NIC II e III HSIL HSIL 

Classe IV Carcinoma in situ NIC III HSIL HSIL 

- - - Adenocarcinoma 
in situ 

Adenocarcinoma 
in situ 

Classe V Carcinoma 
invasor 

Carcinoma 
invasor 

Carcinoma 
invasor 

Carcinoma 
invasor 

 
Fonte: Adaptado de Brasil (2016b). 

 

Hodiernamente, o Sistema de Bethesda e a Nomenclatura Brasileira de 

Laudos de Exames Citopatológicos, classificam as células anormais em lesões 

intraepiteliais de baixo grau (LSIL), lesões intraepiteliais de alto grau (HSIL), 

carcinoma epidermóide invasor, células glandulares atípicas (AGC) e 

adenocarcinoma (BRASIL, 2011; CAVAGNOLLI; FEIJÓ, 2018). Outrossim, podem 

haver alterações celulares insuficientes para o diagnóstico de lesão intraepitelial 

(ASC), as quais são subdivididas em células escamosas atípicas de significado 

indeterminado, possivelmente não neoplásicas (ASC-US), e em células escamosas 

atípicas, não podendo excluir lesão de alto grau (ASC-H) (FIGUEIREDO, 2015). 

Contudo, um diagnóstico final da paciente e seu plano terapêutico constituem 

não somente o resultado da citologia cervical, mas também a história, os achados 

clínicos e outros resultados laboratoriais (BRASIL, 2009). 

Colonelli (2014) avaliou 31.500 amostras através da técnica de citologia 

convencional e 9.764 pela técnica de citologia em meio líquido. Descreveu que 

houve aumento significativo na detecção das lesões precursoras com o meio líquido, 

proporcionado pelas LSIL, sendo que nas HSIL, ASC-H e adenocarcinoma in situ 

não houve diferença significativa entre os dois métodos. 

Carmo (2004) relatou em sua dissertação que a concordância entre os dois 

métodos citológicos foi de 89,7%, entretanto, a CML detectou 39% a mais de HSIL e 

112% a mais de carcinomas. Guedes (2002) notou que houve semelhança no 

diagnóstico de ASC-US, com evidência de que a anuência entre exames citológicos 

e histológicos foi maior na citologia em meio líquido. 
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Estudos comparativos demonstraram que a CML possuiu maior sensibilidade 

e menor especificidade em relação à CC (EVANGELISTA, 2011; SANTOS; 

SILVÉRIO; MESSORA, 2014). Rocha (2016) e Campagnol (2011) explicaram que o 

aumento da sensibilidade na CML pode estar relacionado com a coleta do material, 

pois essa técnica consegue aderir uma imensa quantidade de células que são 

liberadas no meio líquido, além de, reduzir o número de artefatos como debris e 

hemácias. 

Na Figura 4 observamos uma comparação entre os métodos de citologia 

convencional e citologia em meio líquido, onde nota-se nas amostras de CC uma 

quantidade maior de leucócitos e muco em relação a CML. 

 

Figura 4 - Representação comparativa entre os métodos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Palhares (2016). 

Citologia convencional Citologia em meio líquido 
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No estudo analítico e transversal de Silva et al. (2018) foi descrito que os 

agentes microbiológicos mais encontrados foram Gardnerella vaginalis (24,6%), 

seguido por Candida spp. (6,3%) e Trichomonas vaginalis (2,4%). Observou-se que 

houve concordância entre as duas técnicas de citopatologia na identificação dos 

agentes Candida spp. e Gardnerella vaginalis, sendo possível concluir que ambos os 

métodos se mostraram efetivos na identificação de agentes microbiológicos. 

Entretanto, a CC possuiu melhor desempenho para a identificação de Trichomonas 

vaginalis. 

No quadro 2 são descritas as vantagens, desvantagens e custo sob a 

perspectiva do SUS com os métodos citopatológicos para rastreamento de câncer 

do colo do útero e lesões percursoras. 

 

Quadro 2 - Vantagens, desvantagens e custo dos métodos citopatológicos. 
 

Estudo Citologia convencional Citologia em meio líquido 
Vantagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Confortável em sua execução;  
O material fica pronto para 
corar assim que é recebido no 
laboratório; 
Menor custo. 
 
 
 
 
 

Melhor preservação celular;  
Melhor disposição das células;  
Maior facilidade de 
interpretação, com redução do 
tempo de leitura;  
Eliminação de muco e 
hemácias; 
Redução dos casos falso-
negativos;  
Diminuição de amostras 
insatisfatórias; 
Aplicabilidade para exames 
adicionais. 

Desvantagens Aproximadamente 80% do 
material permanecem aderidos 
à escova, sendo descartados 
após a coleta;  
Distribuição irregular das 
células;  
Resultados falso-negativos; 
Lâminas com material 
insuficiente. 

Necessidade de adaptação 
profissional à nova técnica;  
Necessidade de equipamentos 
específicos;  
Aumento da carga de trabalho 
da equipe técnica;  
Elevação dos custos. 

Custo do exame citopatológico 
no SUS 

R$ 10,89 
 

R$ 15,64 

 
Fonte: Adaptado de Heise e Lima (2016); Brasil (2019d); Costa (2015). 
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A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) 

relatou que o impacto orçamentário sob a perspectiva do Sistema Único de Saúde, 

com horizonte temporal de cinco anos, é estimado em custo incremental de R$ 

6.019.410,37 no primeiro ano de implementação da técnica de citologia em meio 

líquido e R$ 52,7 milhões em cinco anos de uso. Outras considerações feitas foram 

a respeito de uma maior precocidade no diagnóstico com o exame CML, o que 

poderia melhorar as chances de cura, com consequente custo menor de tratamento 

(BRASIL, 2019d). 

 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Perante os estudos revisados foi possível concluir que as duas técnicas 

citopatológicas possuem diferenças na coleta, transporte e preparação do material. 

Outrossim, quando comparado à citologia convencional, o desempenho do método 

em meio líquido obteve maior sensibilidade e menor especificidade; considerável 

queda nos valores de esfregaços insatisfatórios; redução dos casos falso-negativos; 

aumento significativo na detecção de lesões precursoras, como o LSIL, e inferior 

atividade na identificação de Trichomonas vaginalis. Nas lesões escamosas de alto 

grau, ASC-H e adenocarcinoma in situ não houve diferença significativa entre os 

dois métodos. Todavia, a citologia de meio líquido necessita de equipamentos 

específicos e treinamento profissional, elevando assim os custos financeiros para 

implementação e realização do exame.  

Entendeu-se que a decisão de incorporar a citologia em meio líquido para o 

rastreamento de câncer de colo de útero e lesões precursoras, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, possibilita uma elevação na qualidade dos métodos 

diagnósticos, pois essa técnica facilita o acesso das mulheres aos exames com 

resultados mais precisos,  sendo um avanço importante na prevenção da doença.   
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