
 
 

 

 

PADRONIZAÇÃO DE RESPOSTAS REFERENTES AOS CASOS CLÍNICOS 

PNCQ - CITOPATOLOGIA 

 

1. ADEQUABILIDADE DA AMOSTRA 

 Satisfatório: deve ser assinalado quando as imagens possibilitarem a definição dos demais 
itens da avaliação; 

 Insatisfatório: deve ser assinalada quando 75% ou mais das imagens estiverem prejudicadas 
para avaliação dos demais itens. 

 

2. TIPOS CELULARES 

 Devem ser assinalados todos os tipos celulares encontrados (escamoso, glandular e / ou 
metaplásico), sendo que a presença de baixa representatividade do tipo celular, desde que os critérios 
celulares estejam bem definidos, já define a obrigatoriedade de ser assinalado para receber o resultado B, 
lembrando que todas as imagens disponibilizadas devem ser analisadas.  

 

3.  CATEGORIA 

 AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES CELULARES: representa a ausência de alterações reativas e 
malignas das células presentes nas imagens. Quando for assinalado, os demais itens da Categoria não 
poderão ser assinalados concomitantemente. 

 ALTERAÇÕES CELULARES BENIGNAS REATIVAS: representa a presença de células com 
alterações reativas, que podem estar presentes nas imagens juntamente com outras células atípicas. 
Portanto, este item pode ser assinalado juntamente com os demais da Categoria, exceto “Ausência de 
alterações celulares”. 

 ATIPIAS ESCAMOSAS, ATIPIAS GLANDULARES e NEOPLASIA NÃO EPITELIAL: podem ser 
assinalados isoladamente ou as atipias podem ser somadas nas imagens, representando a presença de 
atipias em diferentes tipos celulares. Exemplo: Atipia escamosa + Atipia glandular. 

 

4. MICROBIOLOGIA 

 Será avaliada apenas a presença de agentes patogênicos que podem estar presentes na 
secreção cérvico-vaginal. Se nas imagens não ficar bem definida a morfologia do agente, deve ser assinalado 
“SEM AGENTE ESPECÍFICO”. 

 A presença e visualização de lactobacilos, cocos e bacilos não serão consideradas como 
critérios para avaliação devido as limitações que as imagens em diferentes telas, resoluções e aumentos 
trazem na análise desses agentes. Na presença de lactobacilos, cocos e bacilos sem a presença de outro 
agente patogênico bem caracterizado deve ser assinalado o item SEM AGENTE ESPECÍFICO. 

 Serão considerados para avaliação: 



 
 

 

 

Sugestivo de Chlamydia sp, Actinomyces sp,Candida sp, Trichomonas vaginalis, Efeito citopático 

compatível com vírus do grupo Herpes e Bacilos supracitoplasmáticos (Gardnerella vaginalis / Mobiluncus sp). 

O participante não encontrando nenhum dos agentes acima elencados deve assinalar “SEM 

AGENTE ESPECÍFICO”. 

 

5. DIAGNÓSTICOS 

 DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE: Deve ser assinalado quando no item 
CATEGORIA for assinalado AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES CELULARES. A presença de atrofia sem 
inflamação, células metaplásicas sem alterações benignas reativas e presença de bacilos 
supracitoplasmáticos na superfície celular (clue cells) livre de alterações benignas também se enquadram 
neste item. Importante salientar que caso os bacilos supracitoplasmáticos (Gardnerella vaginalis / Mobiluncus 

sp), estiverem associados a alterações inflamatórias, esta deve ser obrigatoriamente assinalada. 
 Os diagnósticos dentro da categoria ALTERAÇÕES CELULARES BENIGNAS REATIVAS 

podem ser assinalados isoladamente ou mais de uma opção pode ser assinalada para receberem o resultado 
“B” na avaliação. Exemplo: inflamação + reparação. 

 Dentro da categoria ATIPIAS ESCAMOSAS apenas um item deve ser selecionado, conforme 
as atipias presentes nas imagens. O critério para avaliação do resultado dentro desta Categoria será a forma 
“B”, “A” e “I”, baseado nos critérios celulares discriminados pelo Sistema Bethesda e nas orientações de 
segmento à paciente, conforme o Ministério da Saúde recomenda. 

 Dentro da categoria ATIPIAS GLANDULARES apenas um item deve ser selecionado, conforme 
as atipias presentes nas imagens. O critério para avaliação do resultado dentro desta Categoria será a forma 
“Bom”, “Aceitável” e “Inaceitável”, baseado nos critérios celulares discriminados pelo Sistema Bethesda e nas 
orientações de segmento à paciente, conforme o Ministério da Saúde recomenda. 

 Dentro da categoria NEOPLASIA NÃO EPITELIAL, o item deverá ser assinalado quando 
houver a presença de células atípicas de origem não epitelial, conforme descrito pelo Sistema Bethesda, não 
havendo possibilidade de itens para caracterização das atipias. 

 

 

      6. PRESENÇA DE CÉLULAS ENDOMETRIAIS: A presença de células endometriais pode estar 

associada a qualquer outro item, exceto ao “Dentro dos limites da normalidade”, caso a mulher tenha mais de 

40 anos ou esteja na menopausa. 

 

NOTA IMPORTANTE: Todas as imagens disponibilizadas devem ser examinadas na sua totalidade. 

 


