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Resumo 

 

Introdução: O Programa de Monitoramento Externo de Qualidade (MEQ) dos 

Exames Citopatológicos Cervicovaginais realizados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) foi proposto pelo Ministério da Saúde (MS) para melhorar o desempenho dos 

laboratórios de citologia da Rede Pública de Saúde. Objetivo: Avaliar quatro 

indicadores de monitoramento interno da qualidade dos laboratórios privados e 

estaduais, credenciados pelo Sistema Único de Saúde do Estado de Alagoas. 

Materiais e Métodos: Estudo Transversal. Foram incluídos 184.654 exames, dos 

quais,178.817 foram satisfatórios e 1.837 com resultados alterados no período de 

Janeiro a Dezembro do ano de 2019, realizados em 42 laboratórios. Resultados e 

Discussão: Os dados analisados, em âmbito geral, não foram satisfatórios, com 

números que ultrapassam os parâmetros estabelecidos pelo Programa de 

Monitoramento Externo de Qualidade (MEQ), assim como o Programa de 

Monitoramento Interno de Qualidade (MIQ), com significância alarmante perante os 

padrões estabelecidos. Conclusão: Destacar as ações educativas implementadas, 

adotadas para promover a educação continuada no sentido da uniformização de 

critérios citomorfológicos, capacitando o maior número possível de profissionais da 

saúde e, consequentemente, a redução dos resultados falso-negativos e falso-

positivos. 
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Abstract 

 

Introduction: The External Quality Monitoring Program (MEQ) for Cervicovaginal 

Cytopathological Examinations performed by the Unified Health System (SUS) was 

proposed by the Ministry of Health (MS) to improve the performance of cytology 

laboratories in the Public Health Network. Objective: Evaluate four indicators of 

internal monitoring of the quality of private and state laboratories, accredited by the 

Unified Health System of the State of Alagoas. Materials and Methods: Cross-

sectional study. 184,654 exams were included, of which 178,817 were satisfactory and 

1,837 with altered results in the period from January to December of the year 2019, 

performed in 42 laboratories. Results and Discussion: The data analyzed, in general, 

were not satisfactory, with numbers that exceed the parameters established by the 

External Quality Monitoring Program (MEQ), as well as the Internal Quality Monitoring 

Program (MIQ), with alarming significance. before the established standards. 

Conclusion: Highlight the educational actions implemented, adopted to promote 

continuing education towards the standardization of cytomorphological criteria, training 

the largest possible number of health professionals and, consequently, the reduction 

of false-negative and false-positive results. 

 

Keywords: External Quality Monitoring; Health Unic System; 

Cervicovaginal Cytopathological Examinations; Cervical Cancer. 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O exame citopatológico do colo uterino é a principal estratégia de programas 

de rastreamento do câncer no Brasil e no mundo, e para sua efetividade são 

necessárias ações voltadas para a organização do sistema de informação, qualidade 



dos diagnósticos, bem como a garantia de seguimento das pacientes. (AMARAL, C. 

Z. S.,et al.,2014). 

O câncer de colo uterino é um importante problema de saúde pública, sendo o 

terceiro mais frequente e a quarta causa de mortalidade de mulheres.  O número de 

casos novos de câncer do colo do útero esperados para o Brasil, para cada ano do 

triênio 2020-2022, será de 16.590, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 

mil mulheres. (INCA 2020). 

A estimativa mundial aponta que o câncer do colo do útero foi o quarto mais 

frequente em todo o mundo, com uma estimativa de 570 mil casos novos, 

representando 3,2% de todos os cânceres. Esse valor corresponde a um risco 

estimado de 15,1/100 mil mulheres. Sendo que as taxas de incidência mais elevadas 

foram estimadas para os países do Continente Africano (Essuatíni ou Suazilândia – 

51,2/100 mil e África do Sul – 43,9/100 mil) (BRAY et al., 2018; FERLAY et al., 2018). 

A incidência e a mortalidade por câncer vêm aumentando no mundo, em parte 

pelo envelhecimento, pelo crescimento populacional, como também pela mudança na 

distribuição e na prevalência dos fatores de risco de câncer, especialmente aos 

associados ao desenvolvimento socioeconômico. Verifica-se uma transição dos 

principais tipos de câncer observados nos países em desenvolvimento, com um 

declínio dos tipos de câncer associados a infecções e o aumento daqueles associados 

à melhoria das condições socioeconômicas com a incorporação de hábitos e atitudes 

associados à urbanização (sedentarismo, alimentação inadequada, entre outros) 

(BRAY et al., 2018). 

De acordo com dados da literatura mundial, o exame de Papanicolaou foi 

fundamental para a redução da mortalidade desta doença devido à alta especificidade 

(98%); porém, a baixa sensibilidade (51%) resulta em elevadas taxas de incidência e 

mortalidade nos países menos desenvolvidos. Para garantir a efetividade dos 

programas de rastreamento, são necessárias ações voltadas para a organização do 

sistema de informação, qualidade dos diagnósticos, bem como a garantia de 

seguimento das pacientes. (LORETO, D. E. S., et al.,2012) 

O Controle interno de qualidade deve compor um conjunto de ações 

sistematizadas e realizadas regularmente, que abrange o monitoramento da 

adequabilidade da amostra, a observação do tempo de escrutínio, o controle da carga 

de trabalho do escrutinador, a revisão hierárquica dos esfregaços e a revisão dos 



esfregaços negativos. Há vários métodos ou ações de controle interno da qualidade, tais 

como a análise da correlação cito-histológica, a revisão retrospectiva de exames, o 

monitoramento estatístico da frequência das lesões e a adequabilidade da amostra, a 

inclusão proposital de esfregaços anormais na rotina e a qualificação do pessoal que 

pode incluir exame de proficiência.(TAVARES S.B.N. et. al. ,2007)                    

O Ministério da saúde preconiza que todos os laboratórios que realizam 

exames citopatológicos devem programar em suas rotinas medidas de controle 

interno da qualidade e participar do controle externo da qualidade que possam 

contribuir com a garantia da qualidade dos exames em todos os setores. (Brasil, 

2013). 

Em 2000, o Ministério da Saúde (MS) preconizou que todos os laboratórios que 

realizam exames citopatológicos para o SUS deveriam submeter-se ao Programa de 

Monitoramento Externo de Qualidade (MEQ), com o intuito de avaliar o desempenho 

do diagnóstico e obter informações para educação continuada dos profissionais 

envolvidos. (LORETO, D. E. S., et al.,2012) 

Os exames citopatológicos é um método subjetivo, dependente do treinamento, 

experiência e até mesmo das condições de trabalho do examinador. Além disso, a 

realização dos exames citológicos do colo do útero envolve profissionais com 

diferentes qualificações, experiência e grau de responsabilidade. 

(BORTOLON,P.C.,et. al.,2012) 

Ainda que existam normas estabelecidas de monitoramento da qualidade dos 

exames citopatológicos, um estudo recente mostrou que a maioria dos laboratórios 

brasileiros apresenta indicadores de qualidade abaixo do esperado. Alguns dos 

grandes problemas enfrentados na rotina dos laboratórios que realizam o exame 

citopatológico são as altas taxas de resultados Falso- Negativo (FN) e indicadores 

internos de qualidade abaixo dos parâmetros recomendados. (AMARAL, C. Z. S.,et 

al.,2014) 

Em 1999, o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero 

(PNCCCU) estabelece normas e recomendações para rotina de monitoramento 

externo da qualidade. A partir de janeiro de 2000, os exames realizados por esses 

laboratórios passaram a ser informados através do Sistema de Informação 

Laboratorial do Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino 

(SISCOLO), formando um banco de dados em nível estadual. Através deste e da 



rotina específica do sistema, é realizada a escolha das lâminas a serem revistas. 

(MARZOLA, M. Y. S. et al.,2004). 

Os resultados desta análise dos indicadores de qualidade contribuem para 

entender a magnitude do problema, em nível estadual, evidenciando questões que 

podem influenciar o desempenho do programa de rastreamento deste câncer em cada 

localidade. As   descrições apresentadas podem auxiliar no desenvolvimento com o 

Programa nacional de controle do câncer do colo do útero e na realização de um 

dimensionamento adequado das ações a serem implementadas de acordo com a 

realidade do Estado e a âmbito Nacional, auxiliando os gestores nas decisões de 

organização das redes de laboratórios. 

Diante disso, o estudo teve como objetivo avaliar quatro indicadores de 

monitoramento interno de qualidade dos laboratórios credenciados pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), no Estado de Alagoas. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Realizou-se um estudo descritivo com dados do Programa Nacional de 

Combate ao Câncer de Colo Uterino (SISCOLO) no período de janeiro a dezembro de 

2019, por Unidade da Federação (Alagoas), com vistas a analisar a qualidade das 

redes laboratoriais por meio de quatro indicadores de MIQ. As variáveis necessárias 

para o cálculo de tais indicadores foram selecionadas por meio do Programa Nacional 

de Combate ao Câncer de Colo Uterino (SISCOLO). Os bancos de dados foram 

criados e trabalhados por meio do programa Microsoft Office Excel 97-2003. A 

avaliação da qualidade do exame citopatológico do colo do útero foi realizada com 

base em quatro indicadores do Monitoramento Interno de Qualidade (MIQ), cujas 

variáveis selecionadas seguem descritas em suas respectivas fórmulas: 

 

A. Índice de Positividade (IP): 

O IP expressa a prevalência de alterações celulares e caracteriza a 

sensibilidade do rastreamento em detectar lesões na população examinada, de 

acordo com a nomenclatura Brasileira para laudos cervicais: 

 

 



Método de cálculo: 

Total de exames citopatológicos com resultados alterados em determinado local e período 

_____________________________________________________________________________x 100 

Total de exames citopatológicos satisfatórios realizados no mesmo local e período. 

 

Para a análise crítica dos laboratórios cadastrados no SISCOLO, determinou-

se uma categorização do IP conforme a seguir:  

• Muito baixo: abaixo de 2,0%  

• Baixo: entre 2,0% e 2,9%  

• Esperado: entre 3,0% e 10%  

• Acima do esperado: acima de 10%, deve-se considerar que tais prestadores podem atender a serviços 

de referência secundária em patologia do colo do útero. 

 

B. Percentual de exames compatíveis com lesão intraepitelial de alto grau (HSIL): 

As HSIL representam as lesões verdadeiramente precursoras do câncer do 

colo do útero, ou seja, aquelas que apresentam efetivamente potencial para 

progressão, o que torna sua detecção o objetivo primordial da prevenção secundária 

do câncer do colo do útero. O valor recomendado desse indicador é que seja maior 

ou igual a 0,4%. Esse indicador mede a capacidade de detecção de lesões 

precursoras. 

 

Método de cálculo:  

Número de exames HSIL 

________________________________x 100 

Total de exames satisfatórios 

 

 

C. Percentual de exames compatíveis com atipias de significado indeterminado 

em células escamosas (ASC): 

As atipias escamosas de significado indeterminado representam dúvida 

diagnóstica, na qual os achados citológicos caracterizados pela presença de 

alterações celulares são insuficientes para o diagnóstico de lesão intraepitelial.  

Incluem os casos de células escamosas atípicas de significado indeterminado, 

possivelmente não neoplásicas (asc-us) e células escamosas atípicas de significado 

indeterminado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau (asc-h). 

Percentuais altos de asc podem estar relacionados a problemas na amostra, na 



análise laboratorial ou em ambas as fases. Tal indicador mede, indiretamente, a 

qualidade dessas etapas, mas impossibilita a avaliação isolada da qualidade do 

processo.  

Para a rede assistencial, a elevação deste índice representa a necessidade da 

oferta de um maior número de exames destinados à repetição para uma melhor 

investigação diagnóstica. Espera-se que cerca de, no máximo, 4-5% de todos os 

exames sejam classificados como atipias de significado indeterminado em células 

escamosas. Valores superiores merecem avaliação e podem indicar necessidade de 

treinamento junto aos profissionais do laboratório. 

 

Método de cálculo: 

Número de exames com asc-us e asc-h 

__________________________________________x 100 

Total de exames satisfatórios 

 

D. Razão Atipias escamosas de significado indeterminado / Lesões intraepiteliais 

escamosas (Razão ASC/SIL): 

A razão ASC/SIL contribui para identificar dificuldade técnica para a 

identificação das alterações que são lesão intraepitelial escamosa de baixo grau 

(LSIL) e HSIL. recomenda-se que essa relação não seja superior a 3%. 

 

Método de cálculo:  

Número de exames com ASC-US e ASC-H 

__________________________________________________________________ 

Número de exames com LSIL e HSIL 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados desse estudo evidenciaram, que, os laboratórios credenciados 

realizaram 184.654 exames, sendo 178.817 satisfatórios e 1.837 alterados. Foram 

analisados os resultados de 42 laboratórios credenciados pelo SUS, no estado de 

Alagoas.(SISCOLO, 2019). 

O método de Papanicolau tem sido largamente utilizado na prática clínica com 

a intenção de reduzir a incidência de câncer e mortalidade. Para que ele seja eficiente, 



é necessária uma intensa atividade de controle de qualidade a fim de evitar os 

inúmeros casos falsos-negativos e os falsos-positivos (PEREIRA, S. M. M. et al.2016). 

A implementação de procedimentos de controle de qualidade interno e externo 

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 e 

casos insatisfatórios (fase analítica). (ETLINGER DLR, E. et. al.,2007). 

Quadro 1 – Resultados dos valores integrais dos laboratórios credenciados aos SUS 

(SISCOLO, 2019). 

LABORATÓRIOS CREDECIADOS AOS SUS  A* B** C*** D**** 

PROANÁLISES 0,5% 0,06% 73,3% 2,75% 

NPDC 14,0% 0,3% 52,4% 4,6% 

LACIT 1,7% 0,3% 35,4% 0,6% 

CENTRAL DE SAÚDE 0,1% 0% 41,1% 0,7% 

LABOAL 2,23% 0,1% 11,4% 0,8% 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO 

ANTUNES 

6,6% 0,9% 53% 2,26% 

IPI - INSTITUTO DE PATOLOGIA 

IMUNOHISTOQUÍMICA E CITOPATLOGIA 

1,5% 0,2% 56,3% 1,37% 

LABORATÓRIO ADOLF LUTZ 0,6% 0% 93% 13,3% 

HOSPITAL MUNICIPAL ANA ANITA GOMES 

FRAGOSO 

0,06% 0% 100% 0% 

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL 

DOS CAMPOS 

0,1% 0,04% 33,3% 1% 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES E 

MATERNIDADE ARMANDO LAGES 

4,2% 0% 84,6% 5,5% 

UNIDADE ANTONIO VIEIRA FILHO 1,3% 0,5% 8,3% 0,1% 

CENTRO DE SAUDE PREFEITO JOAO BASTOS DA 

SILVA 

3,7% 0% 65,2% 15% 

UNIDADE HOSPITALAR DE QUEBRANGULO 2,1% 0% 32,2% 0,54% 



HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS 

GRACAS 

1,4% 0,3% 42,3% 0,77% 

LAMCAP 1,5% 0,08% 50% 1,125% 

CEPAMA 1,5% 0,3% 40,6% 0,75% 

UNIDADE MISTA JOAQUIM PAULO VIEIRA MALTA 0,8% 0% 87,5% 0% 

LABORATORIO MUNICIPAL DE IGREJA NOVA 0,9% 0% 63,6% 1,75% 

LABORATORIO MUNICIPAL DE PIACABUCU 0,1% 0% 100% 0% 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS KELLY 

BEZERRA 

1,1% 0,09% 84,6% 5,5% 

CITOFEM 2,1% 0,02% 61,3% 2,7% 

SAO LUCAS LABORATÓRIO BIOMEDICO 4,7% 1,7% 37,2% 0,8% 

CEDLAB 3,3% 0,07% 66,1% 2% 

BIOMED LABORATÓRIOS 0,9% 0,2% 75% 0% 

CITOANÁLISE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 0,2% 0,05% 70,9% 3% 

SLAC - SÃO LUCAS LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS E CITOPATOLOGIA – UNIDADE I 

4,5% 0,1% 84,5% 11,1% 

BIOMED LABORATÓRIOS 1,8% 0 % 100% 0% 

FUTURE 0,07% 0,01% 20% 0,3% 

SLAC - SÃO LUCAS LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS E CITOPATOLOGIA – UNIDADE II 

5,2% 0% 94,1% 0% 

SLAC - SÃO LUCAS LABORATORIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS E CITOPATOLOGIA – UNIDADE III 

2,2% 0% 100% 0% 

SLAC - SÃO LUCAS LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS E CITOPATOLOGIA – UNIDADE IV 

4,1% 0,4% 90% 0% 

FISIOREABILITAR 14,7% 0% 100% 0% 

BIOLAB CENTRO DE APOIO MÉDICO E 

LABORATORIAL 

13,8% 0% 100% 0% 

MULHER LABORATÓRIO 2,6% 0% 22,2% 0% 

SIM LABORATORIO 0,8% 0,02% 82,7% 4,8% 

LACLIN ANÁLISES E DIAGNÓSTICOS 1,6% 0,1% 76,9% 5% 

LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PENEDO 2,1% 0,02% 85,3% 5,8% 

LA CLÍNICA LTDA 8,7% 0,9% 68,4% 2,6% 



LACLIN ANÁLISES E DIAGNÓSTICOS 0,5% 0 % 100% 0% 

LABORATORIO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 

LAMUSSE 

0,4% 0,2% 50% 0% 

SLAC LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 3,6% 0,3% 74,1% 4,0% 

A* - Índice de Positividade (IP) 

B**- Percentual de exames compatíveis com lesão intraepitelial de alto grau (HSIL) 

C***- Percentual de exames compatíveis com atipias de significado indeterminado em células escamosas (ASC) 

D**** - Razão Atipias escamosas de significado indeterminado / Lesões intraepiteliais escamosas (Razão ASC/SIL) 

 

Fonte: Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino (SISCOLO, 2019). 

A Análise dos dados de acordo com porcentual de índice de positividade (IP) 

mostrado no primeiro gráfico são insatisfatórios. A segunda coluna do gráfico, 

representa um índice muito baixo ao esperado, com um percentual elevado, e a fração 

do índice que deveria ser positivo, declina para 8%. 

 

Gráfico 1: Porcentagem do Índice de Positividade dos laboratórios credenciados pelo 

SUS do estado de Alagoas. 

 

Fonte: Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino (SISCOLO, 2019). 

 

No quadro de valores integrais, a coluna “A” representa o Índice de 

Positividade.   Laboratórios como Pro- Análises e LACIT têm resultados relativamente 

negativos ao esperado. Porém outros laboratórios como NPDC, Biolab e Fisioreabilitar 

têm um índice que se aproximado do adequado. 

A baixa positividade pode indicar que amostras positivas não estão sendo 

identificadas pelo laboratório, acarretando exames falsos-negativos. Assim, quando o 
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índice de positividade é muito baixo, é necessário avaliar e intensificar o 

monitoramento interno da qualidade do laboratório. Esse indicador não deve ser 

utilizado para determinar a prevalência de lesões na população em geral, em função 

do viés de seleção na detecção precoce e da cobertura populacional. (PIRES, A. M 

et.al.,2012) 

Não foram identificados parâmetros que definam o percentual adequado de 

positividade. contudo, em países onde o rastreamento foi bem-sucedido na diminuição 

das taxas de incidência e mortalidade por câncer do colo do útero, como Estados 

Unidos, Noruega e Reino Unido, o percentual de positividade foi 6,8%, 4,9% e 6,4%, 

respectivamente. (BORTOLON,P.C..et. al.,2012). 

 

Gráfico 2: Porcentagem dos Exames Compatíveis com Lesão Intraepitelial de Alto 

Grau (HSIL) dos laboratórios credenciados pelo SUS do estado de Alagoas. 

 

 

Fonte: Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino (SISCOLO, 2019). 

 

As HSIL representam as lesões verdadeiramente precursoras do câncer do 

colo do útero, ou seja, aquelas que apresentam efetivamente potencial para 

progressão, tornando sua detecção o objetivo primordial da prevenção secundária do 

câncer do colo do útero. (Ministério da Saúde, 2014). 
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O segundo gráfico dos resultados exemplifica o percentual de exames 

compatíveis com lesão intraepitelial de alto grau (HSIL). Este índice tem uma 

importância significativa para saúde feminina de forma generalizada, pois as 

informações dos seguimentos das mulheres que tiveram este diagnóstico são 

fundamentais para avaliação das ações do programa de controle deste câncer. 

(Ministério da Saúde, 2014). 

Com resultados que predominam a taxa de inferioridade a 0,4%, torna-se 

alarmante, observando que, dentre os 42 laboratórios cadastrados no SISCOLO, 36 

estão com a taxa fora do padrão de idealização, entre eles o Laclin, o SIM Laboratório, 

o SLAC etc., o que representa 88% do gráfico.  Dos laboratórios citados na tabela 

temos, somente 6, entre eles, os Laboratórios São Lucas e o La Clínica, do qual 

somam 12% do gráfico, com resultados positivos.  

 

Gráfico 3: Porcentagem dos Exames Compatíveis com Atipias de Significado 

Indeterminado em Células Escanosas (ASC) dos laboratórios credenciados pelo SUS 

do estado de Alagoas. 

 

Fonte: Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino (SISCOLO, 2019). 

 

As ASC compõem um caso de dúvida diagnóstica, no qual os achados 

citológicos, caracterizados pela presença de alterações celulares, são insuficientes 

para o diagnóstico de lesão intraepitelial. Incluem os casos de ASC-US e ASC-H. O 

diagnóstico de ASC é mais variável do que o diagnóstico de lesão intraepitelial 
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escamosa (SIL) de baixo e alto graus, e tem potencial para o uso exagerado. 

Percentuais elevados de ASC-US sugerem problemas na amostra, na análise 

laboratorial ou em ambas as fases. (Ministério da Saúde, 2014). 

Esse indicador é uma medida indireta da qualidade nessas etapas, 

impossibilitando, entretanto, avaliação isolada da qualidade do processo. O aumento 

desse índice representa um ônus para a mulher e para a rede assistencial, pois 

acarreta a necessidade da oferta de um maior número de exames destinados à 

repetição para melhor investigação diagnóstico. (Ministério da Saúde, 2014). 

Para o Percentual de exames compatíveis com atipias de significado 

indeterminado em células escamosas (ASC) os resultados baseados nas 

porcentagens adquiridas não são agradáveis. Estabelece que o limite da taxa deve 

estar entre 4% - 5%. Infelizmente, nenhum laboratório credenciado pelo SISCOLO no 

período de janeiro a dezembro de 2019, atingiu a taxa predominada, chegando a 

representação de 0% no terceiro gráfico.  

Notem que na coluna “C” do quadro de valores integrais, somente a Unidade 

Antônio Vieira atinge a taxa de porcentual mais baixa, indicando que haja um controle 

das células manifestadas nos exames realizados ou uma repetição, que neste caso, 

faz-se necessária para obter resultados coerentes com a realidade.  Outro ponto a se 

comentar, é o número elevado de Laboratórios que atingiram 100% em suas 

amostras, provando, mais uma vez, a deficiência na estrutura das análises 

laboratoriais, devido a incapacidade dos profissionais envolvidos com a técnica 

realizada ou a falta de material necessária para atingir um diagnóstico mais preciso. 

Dados como esses podem ser falsos-negativos, dando a impressão que a 

patologia esteja se manifestando amplamente nas pacientes que realizaram os 

exames citopatológicos. O resultado falso-negativo em citopatologia é o grande 

problema de qualidade na prática atual. Nos últimos anos, várias estratégias para 

evitar resultados falsos-negativos foram discutidas como a revisão rápida, o pré-

escrutínio rápido e revisões de 10% dos casos negativos foram algumas das opções 

que surgiram para tentar resolver este problema recorrente. (CARDOSO, 2016). 

 As taxas de resultados falsos-negativos podem variar de 2% a 50% e fazem 

com que os exames citopatológicos recebam inúmeras críticas, levando a 

questionamentos sobre sua validade em programas de rastreamento do câncer do 



colo do útero, como o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero, 

do Ministério da Saúde do Brasil.CARDOSO,2016). 

 

Gráfico 4: Porcentagem da Razão de Atipias Escamosas de Significado 

Indeterminado / Lesões Intraepiteliais Escanosas (Razão ASC/SIL) dos laboratórios 

credenciados pelo SUS do estado de Alagoas. 

 

 

 

Fonte: Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino (SISCOLO, 2019). 

 

Laboratórios com razões ASC/SIL muito altas necessitam determinar a causa 

desse resultado e pode ser necessário rever os critérios citológicos tanto de ASC 

quanto de SIL. Revisão por pares de casos limítrofes e estudos de seguimento podem 

fornecer informações para melhorar o desempenho do laboratório (JONES, B.A, et. 

al., 2000). 

No último gráfico analisado podemos observar que, 76% dos laboratórios entra 

na porcentagem limite entre menor ou igual à 3% contra os 24% que ultrapassam esta 

razão. Os resultados não são totalmente satisfatórios, porém há um índice de 

positividade entre os laboratórios, já que, o número de maior expressividade está 

relacionado a razão ASC/SIL destes laboratórios. Baseados nestas informações, 

acreditamos que os profissionais não tenham dificuldades, relativamente, na 

realização e na técnica destes procedimentos laboratoriais. 
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4. CONCLUSÃO 

 

A análise dos indicadores descreveu a importância de investimento em 

qualidade dos laboratórios de citopatologia do colo do útero no Estado, fazendo 

necessário a importância da priorização de prestadores de serviço que tenham alta 

escala de produção suficiente para garantir a qualificação profissional e o investimento 

em monitoramento interno da qualidade. 

Dessa forma, fica evidente a importância de promover ações e capacitação de 

recursos humanos para padronização dos critérios citomorfológicos com o intuito de 

melhorar a qualidade dos resultados dos exames citopatológicos, reduzir os 

resultados falsos do teste, caracterizando assim uma das estratégias para garantir o 

sucesso do programa de prevenção do câncer do colo do útero. 
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