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RESUMO

Objetivo: avaliar a frequência de amostras insatisfatórias em serviço público de saúde do Agreste Pernambucano, 
visando identificar as principais causas que comprometem a qualidade do exame citopatológico cervical. Método: 
através do levantamento de dados de amostras cérvico-vaginais insatisfatórias, obtidas no LACIAN- Laboratório 
de Citologia e Anatomopatologia do Município de Caruaru, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011. 
Resultados: foram identificadas 41.609 amostras, dessas 381 foram classificadas de acordo com o tipo de inadequação, 
em insatisfatórias para avaliação. Destas amostras, 34% (127/381) têm como causa das amostras inadequadas a 
presença de material acelular ou hipocelular (em menos de 10% do esfregaço), 21% (81/381) foram de amostras 
rejeitadas por ausência ou erro na identificação da lâmina, frasco ou formulário, 14% (52/381) apresentaram a leitura 
prejudicada em mais de 75% pela presença de artefatos de dessecamento, 9% (33/381) por material acelular ou 
hipocelular e por presença de sangue em mais de 75% do esfregaço, 7% (25/381) leitura prejudicada por presença 
de piócitos em mais de 75% do esfregaço, 3% (13/381) material acelular ou hipocelular e presença de artefatos de 
dessecamento, 3% (11/381) por presença de sangue, 3% (10/381) amostra rejeitada por outras causas. Conclusão: 
Diante da pequena frequência de amostras insatisfatórias verificada, é possível destacar que a unidade de saúde em 
estudo realiza suas atividades laboratoriais de acordo com os parâmetros estabelecidos, garantindo assim resultados 
fidedignos.
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INTRODUÇÃO 

O câncer de colo de útero é o terceiro tumor 
mais frequente na população feminina, sendo a quarta 
causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. As 
estimativas apresentam 15.590 novos casos previstos para 
2014/2015¹. No Brasil, o Ministério da Saúde preconiza a 

realização anual do exame citopatológico em mulheres na 
faixa etária entre 25 e 60 anos ou nas sexualmente ativas, 
e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a 
cada três anos o exame preventivo deve ser repetido².

Os fatores associados aos resultados falso-
negativos têm sido investigados, porém persiste o desafio 
de superá-los ou atenuar seus efeitos. As principais 

1 Trabalho realizado na Faculdade ASCES (Associação Caruaruense de Ensino Superior)
2,3 Graduadas em Biomedicina pela Faculdade ASCES
4,5 Professores da Faculdade ASCES, Doutores em Biologia Aplicada à Saúde-UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).
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causas dos resultados falso-negativos foram relacionadas 
a erros na coleta de material (62%), no escrutínio do 
esfregaço (16%) e na interpretação dos diagnósticos 
citopatológicos (22%)³.

Segundo a Nomenclatura Brasileira para laudos 
citopatológicos cervicais, a qual é adotada pelo Sistema 
de Informação do Controle de Câncer do Colo Uterino-
SISCOLO, a amostra pode ser considerada insatisfatória 
na fase pré-analítica por: ausência de identificação da 
paciente na amostra e/ou forma de requisição, lâmina 
quebrada e que não pode ser reparada ou outras causas 
alheias ao laboratório. Já na fase analítica, as causas 
podem ser: componente epitelial escamoso insuficiente 
(menos de 10% da lâmina), presença de sangue, piócitos, 
superposição celular, fixação deficiente ou artefatos de 
dessecamento, contaminação ou qualquer outro motivo 
que prejudique a interpretação em aproximadamente 
75% da lâmina4.

A implementação de procedimentos de controle 
de qualidade nos laboratórios melhora o desempenho 
dos profissionais e a qualidade diagnóstica são 
passos fundamentais para o sucesso de programas de 
rastreamento citológico. O aprimoramento e a garantia 
da qualidade abrangem todas as etapas do processo, 
desde a colheita dos espécimes (fase pré-analítica) até a 
emissão dos laudos (fase pós-analítica) incluindo todos 
os diagnósticos negativos, pré-neoplásicos e neoplásicos, 
além dos casos insatisfatórios (fase analítica)5.

A adequabilidade da amostra está em grande 
parte, relacionada ao desempenho dos profissionais em 
realizarem a técnica, caracterizada principalmente pelo 
trabalho manual, que vai desde a coleta até a emissão 
do laudo pelo laboratório citopatológico. Portanto, é 
de suma importância, identificar as principais causas 
relacionadas às amostras insatisfatórias nos serviços 
públicos, pois só assim será possível corrigir as falhas 
evidenciadas e consequentemente aumentar o número 
de lâminas satisfatórias permitindo uma maior detecção 
de lesões pré-malignas precocemente, causando dessa 
forma, grande impacto positivo aos Municípios que 
atendem ao programa de rastreamento do câncer do colo 
do útero do Ministério da Saúde.

OBJETIVO

Avaliar a frequência de amostras insatisfatórias 
em serviço público de saúde do município de Caruaru, 
no Agreste Pernambucano, visando identificar as 
principais causas que comprometem a qualidade do 
exame citopatológico cervical.

MÉTODO
Trata-se de um estudo do tipo descritivo e 

transversal, realizado através do levantamento de dados 
de amostras cérvico-vaginais insatisfatórias, obtidas no 
LACIAN- Laboratório de Citologia e Anatomopatologia 
do Município de Caruaru. 

O período de coleta de dados compreendeu 
amostras do arquivo de janeiro de 2010 a dezembro de 
2011, sendo identificadas 41.609 amostras, dentre as 
quais se analisou as que foram classificadas, em relação 
à adequação, em insatisfatórias para avaliação.

Os dados foram computados e distribuídos em 
gráficos e tabelas utilizando o programa Microsoft Excel e 
Windows XP como editor de texto. Após os levantamentos 
dos dados, foram analisados estatisticamente utilizando- 
se o programa EpiInfo. Nesse estudo utilizaram-se como 
critério de inclusão todos os resultados dos exames 
citológicos do arquivo que compreendem o período 
proposto no projeto, sendo excluídos os exames fora do 
período proposto. 

Esse estudo foi iniciado após a aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade ASCES, 
CARTA Nº 07/2012. A pesquisa foi desenvolvida sob 
aspectos de extrema confidencialidade.

RESULTADOS
Considerando as 41.609 amostras selecionadas 

no período do estudo, apenas 381 destas foram 
insatisfatórias para avaliação citológica (Figura 1). Das 
amostras insatisfatórias, 34% (127/381) têm como causa 
a presença de material acelular ou hipocelular (em menos 
de 10% do esfregaço), 21% (81/381) foram rejeitadas por 
ausência ou erro na identificação da lâmina, frasco ou 
formulário, 14% (52/381) tiveram como causa a leitura 
prejudicada em mais de 75% pela presença de artefatos 
de dessecamento, 9% (33/381) por material acelular ou 
hipocelular e por presença de sangue em mais de 75% do 
esfregaço, 7% (25/381) leitura prejudicada por presença 
de piócitos em mais de 75% do esfregaço, 3% (13/381) 
material acelular ou hipocelular e presença de artefatos de 
dessecamento, 3% (11/381) por presença de sangue, 3% 
(10/381) amostra rejeitada por outras causas (Tabela I).

Figura 1 – Frequência de adequacidade da amostra nos 
exames citopatológicos cervicais.
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Tabela I – Causas mais frequentes de amostras 
insatisfatórias nos exames citopatológicos cervicais 
encontrados no LACIAN, Caruaru-Pernambuco.

Causas das amostras insatisfatórias N (%)
Material acelular ou hipocelular (menos de 10% 
do esfregaço).

127(34)

Amostra rejeitada por: ausência ou erro na 
identificação da lâmina, frasco ou formulário.

81(21)

Leitura prejudicada (mais de 75% do esfregaço) 
com presença de artefatos de dessecamento.

52(14)

Material acelular ou hipocelular (menos de 10% 
do esfregaço)/leitura prejudicada (mais de 75% 
do esfregaço) por presença de sangue.

33(9)

Leitura prejudicada (mais de 75% do esfregaço) 
por presença de piócitos.

25(7)

Material acelular ou hipocelular (menos de 10% 
do esfregaço)/leitura prejudicada (mais de 75% 
do esfregaço) com presença de artefatos de 
dessecamento.

13(3)

Leitura prejudicada (mais de 75% do esfregaço) 
por presença de sangue.

11(3)

Amostra rejeitada por: outras causas. 10(3)

Perfazendo o total de amostras insatisfatórias, 
temos as causas menos frequentes: 2% (8/381) com 
presença de artefatos de dessecamento e presença de 
piócitos, 2% (7/381) lâmina danificada ou ausente, 1% 
(5/381) material acelular ou hipocelular e presença 
piócitos, 1% (2/381) piócitos e artefatos de dessecamento, 
1% (2/381) material acelular ou hipocelular e artefatos 
de dessecamento, além da presença de sangue e piócitos.

Nas Figuras 2, 3, 4 e 5 observa-se imagens de 
amostras insatisfatórias.

Figura 2 – Amostra Insatisfatória por Áreas Densas* 
(Aumento 400x).

Figura 3 – Amostra Insatisfatória por Dessecamento* 
(Aumento 400x).

Figura 4 – Amostra Insatisfatória por Escassez Celular* 
(Aumento 400x).

Figura 5 – Amostra Insatisfatória por presença de 
piócitos e sangue* (Aumento 400x).

(*) Imagens cedidas pela Professora Adrya Peres. 



Revista Paraense de Medicina V.29(2) abril-junho 201554

DISCUSSÃO
No presente estudo foi evidenciado um pequeno 

percentual de amostras insatisfatórias. Das amostras 
analisadas, um pequeno percentual foi insatisfatório 
para avaliação oncótica, sendo consistente com o estudo 
realizado no Laboratório Rômulo Rocha, da Faculdade 
de Farmácia- UFG6.

Objetivando verificar os principais motivos que 
levaram os esfregaços citológicos a serem inadequados, 
Fagundes et al (2002)7 ao analisar 66.212 casos, obteve 
4,39% de esfregaços insatisfatórios. Sendo possível 
identificar que as coletas dos esfregaços citopatológicos 
deste estudo foi bem sucedida. Dados da literatura 
ressaltam que a qualidade do diagnóstico na citologia 
depende de fatores tais como anamnese, coleta adequada, 
preparo do esfregaço, fixação, coloração e uma leitura da 
lâmina criterios8.

A três causas mais frequentes de amostras 
insatisfatórias no presente estudo foram:  presença de 
material acelular ou hipocelular (em menos de 10% 
do esfregaço), ausência ou erro na identificação da 
lâmina, frasco ou formulário e presença de artefatos de 
dessecamento, respectivamente. Segundo Etlingeret al 
(2009)5 foi observado que as três causas mais frequentes 
foram por artefatos de dessecamento, presença de 
piócitos e material escasso, respectivamente.

Um fator importante para a qualidade do exame 
citopatológico é a fixação, e este é um dos grandes 
problemas que os laboratórios de citopatologia enfrentam 
em sua rotina. Estudo observa que 14% dos esfregaços 
insatisfatórios apresentavam-se dessecados (mal fixados) 
impossibilitando a análise9.

No presente estudo o exame citopatológico foi 
realizado pelo método convencional. O método de 
coleta em meio líquido tem sido apontado como uma 
alternativa para melhorar a adequabilidade da amostra, 
diminuir o número de esfregaços insatisfatórios e 
aumentando a percentagem de diagnóstico de lesões de 
alto grau. As diferentes técnicas de citologia em meio 
líquido descrevem com detalhes os procedimentos de 
coleta, que normalmente são seguidos pelos coletadores. 

A experiência tem mostrado que os profissionais 
não coletam material para o exame citopatológico 
convencional com o mesmo rigor e cuidado com que o 
fazem para o método em meio líquido. Essa suposição 
seria importante viés quando o desempenho entre essas 
técnicas é comparado10.

As principais causas de amostras inadequadas, 
que impossibilitaram a avaliação citológica observadas 
por Amaral et al (2009)11 foram: dessecamento e 
presença de material hemorrágico ou escasso, sendo 
estes, conseqüentes de problemas na coleta, como por 
exemplo, a fixação inadequada da lâmina. Além disso, 
outros problemas como ausência de identificação, 
lâminas danificadas ou ausentes também são observadas 
e passíveis de intervenção, por meio de capacitação 
e educação continuada dos profissionais envolvidos 
na coleta. A identificação destes e outros problemas 
contribuem para melhorar a adequabilidade da amostra, 
diminuindo o custo e principalmente minimizando o 
transtorno para a usuária que necessita retornar à unidade 
para a repetição do exame.

CONCLUSÃO
Neste estudo é possível verificar que os profissionais 

envolvidos na coleta das amostras, demostram trabalhar 
de forma adequada, garantindo assim, uma boa qualidade 
dos diagnósticos citopatológicos.

Fica evidente a importância da qualidade das 
preparações citológicas para a rotina de detecção do 
câncer cervical ou suas anormalidades precursoras. 
Neste estudo a frequência foi inferior ao demonstrado 
na literatura, evidenciando uma elevada qualidade das 
amostras, indicando consequentemente maiores chances 
de detecção de anormalidades.

Tendo em vista a pequena frequência de amostras 
insatisfatórias dentro de um universo de amostras 
satisfatórias analisadas é possível verificar que a unidade 
de saúde em estudo realiza suas atividades laboratoriais 
de acordo com os parâmetros estabelecidos, garantindo 
dessa forma, um grande número de amostras adequadas 
para avaliação oncótica e possivelmente resultados mais 
fidedignos.



Revista Paraense de Medicina V.29(2) abril-junho 2015 55

SUMMARY
FREQUENCY OF UNSATISFACTORY SAMPLES OF PREVENTIVE EXAMS OF CERVICAL CANCER IN 

THE PUBLIC HEALTH SYSTEM IN A CITY LOCATED IN PERNAMBUCO, BRAZIL

Elainy Fabriny Brito GALVÃO, Maria Jaciane Mendes da SILVA, Fabrício Andrade Martins ESTEVES 
e Adrya Lúcia PERES

Objective: to assess the frequency of unsatisfactory Pap smear samples in public health service of a city of 
Pernambuco to identify the main causes that compromise the quality of the cervical slide exams. Method: we 
conducted a screening of data of cervical samples categorized as unsatisfactory, obtained in LACIAN- Laboratory 
of Cytology and Pathology of the Caruaru city, from January 2010 to December 2011. Results: it was evaluated 
41.609 samples. Of these, 381 were classified according to the type of inadequacy evaluation. Thirty four percent 
of these samples (127/381) had the presence of acellular or hypocellular material (in less than 10% of the smear) 
as cause of inadequate samples, 21% (81/381) of samples were rejected by absence or misidentification in the slide 
or in the sample container, 14% (52/381)had impaired sample more than 75% of desiccation artefacts, 9% (33/381) 
by acellular or hypocellular materials and presence of blood in more than 75% of the smear, 7% (25/381) were 
unsuitable for analysis by the presence of degenerated leukocytes in more than 75% of the sample, 3% (13/381) had 
acellular or hypocellular material and the presence of artefacts of desiccation, 3% (11/381) showed the presence 
of blood, 3% (10/381) of the samples were rejected for other reasons. Conclusion: given the low frequency of 
unsatisfactory samples we can highlight that the laboratory of analysis carries out its activities in accordance with 
established parameters, ensuring reliable results.

KEY WORDS: uterine cancer, cytopathology, quality control.
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