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A citologia em meio líquido permite 
aumentar a sensibilidade e especificidade 
do exame de Papanicolaou, onde a 
secreção cérvico-vaginal é coletada por 
meio de uma pequena escova (coleta para 
endocérvice) e espátula (coleta para 
ectocérvice), que são então lavadas em um 
tubo contendo meio de transporte líquido 
ThinPrep (Hologic), CellPreserv (Kolplast) e 
SurePath (BD). Essa metodologia possibilita 
resultados mais precisos se comparados 
com a citologia de lâmina convencional. 
Além disto, esses meios de coleta também 
podem ser utilizados para realização de 
testes moleculares para detecção de 
patógenos específicos relacionados às 

Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs).

A coleta da amostra ginecológica da 
paciente é realizada pelo profissional 
responsável, utilizando uma escova de 
cerdas ultra macias e uma espátula. Ao 
invés de um esfregaço em lâmina de 
microscopia, a amostra é mergulhada e 
enxaguada no frasco contendo a solução 
de conservação. Vamos detalhar o passo a 
passo para a coleta em cada frasco, mas 
lembre-se sempre de consultar o guia de 
exames no site do DB molecular para 
informações de pré-analítico em relação 
ao volume para cada teste.
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Figura 2. Kit de coleta ThinPrep (Hologic).Figura 1. Kit de coleta CellPreserv (Kolplast).

Passo a passo para coleta referente aos tubos coletores 
CellPreserv e ThinPrep

Com uma espátula plástica, o profissional obtém  uma amostra da 
ectocérvice, a porção externa do colo do útero.

1.



Figura 3. Modo de coleta CellPreserv e ThinPrep

Instruções para realização da coleta referente ao 
tubo coletor SurePath (BD)

Imediatamente, “lava” a espátula dentro do frasco contendo o meio 
líquido preservante. As células ficam dispersas no líquido.

Com uma escova cervical, obtém uma amostra da endocérvice.

Da mesma forma, lava o material coletado pela escova dentro do 
frasco.

Após a coleta com a espátula e a escova, fecha-se firmemente a 
tampa do frasco.

2.

3.

4.

5.

Observações:
• Lavar bem a escovinha e espátula no meio líquido para garantir quantidade suficiente de 
material coletado;

• Não congelar o material;

• Não utilizar lubrificantes, apenas silicone;

• Fechar bem o frasco, para evitar qualquer tipo de intercorrências no transporte.

Consulte o guia de exames no site do DB Molecular para mais informações de pré-analítico 
em relação ao volume para cada teste. Para coleta no frasco ThinPrep, a amostra deve ser 
enviada com a escova coletora.

Passo a passo da coleta

Coletar1. Descartar2. Enviar3.

100% das células coletadas 
são transferidas para o frasco



Figura 5. Modo de coleta SurePath (BD)

Coleta Espátula de Ayre e Escova Endocervical

Coleta Rovers® Cervex-Brush Combi®

Não deve ser usada em pacientes 
grávidas

Posicionar as cerdas mais longas da Rovers Cerve-Brush Combi no canal endocervical.

As cerdas laterais irão se espalhar sobre a ectecérvice e as centrais irão penetrar no 
canal endocervical.

Mantendo uma pressão suave, girar a Rovers Cervex-Brush Combi duas vezes (2x) no 
sentido horário.

A espátula de Ayre pode ser usada em 
pacientes grávidas até a 10° semana de 
gestação. No entanto, em gestantes, a escova 
endocervical deve somente ser usada com 
orientação médica.

Destacar a cabeça da escova no frasco BD SurePath, colocar a tampa e enviar ao 
laboratório.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Inserir a Espátula de Ayre (plástica) até o final do colo e  girar 360 graus em torno de 
toda a ectocérvice.

Quebrar a cabeça da Espátula de Ayre dentro do frasco de coleta BD SurePath.

Quando a Escova Endocervical (Cytobrush) for usada, inseri-la no canal endocervical 
até que apenas as cerdas inferiores fiquem expostas. Girar delicadamente de 1/4 a 1/2 
volta em uma única direção. 

Quebrar a cabeça da Escova Endocervical dentro do frasco de coleta BD SurePath.

Colocar a tampa e enviar ao laboratório.



Figura 6. Kit de coleta STM - Digene (Qiagen)

Figura 7. Coleta tubo STM-Digene (Qiagen).

Recomendações da coleta referente ao tubo coletor 
STM-Digene (Qiagen)

É importante ressaltar que ao utilizar este meio de coleta apenas um dos testes descritos 
pode ser realizado na mesma amostra. A citologia líquida NÃO pode ser realizada neste tipo 
de kit coletor STM – Digene.

Para os exames ginecológicos que utilizarem o STM-Digene, a escova coletora deve ser 
descartada e enviada dentro do tubo, assim como é feito no SurePath. É necessário colher o 
esfregaço cervical antes de obter uma amostra para o teste de DNA, bem como a amostra 
de DNA deve ser coletada antes da aplicação de ácido acético ou iodo caso se pretenda 
realizar uma colposcopia. 

Remover o excesso de muco do orifício do colo do útero e na 
ectocérvice circundante utilizando uma zaragatoa. Descartar a 
zaragatoa de acordo com os regulamentos locais.

Inserir a escova 1-1,5 cm na direção do orifício cervical até que as 
cerdas exteriores maiores da escova toquem na ectocérvice. Rodá-la 
3 voltas completas na direção contrária à dos ponteiros do relógio. Não 
inserir a escova totalmente no canal cervical.

Retirar a escova do canal. Evitar tocar com as cerdas no exterior do 
tubo ou em qualquer outro objeto. Inserir a escova até ao fundo do 
tubo de transporte. Partir a haste na linha marcada e tampar 
firmemente o tubo.

1.

2.

3.



F25END Combo fator II (protrombina)
+ fator V (leiden) 

PCAND Painel de cândida

No quadro abaixo é possível verificar os exames moleculares disponíveis em nosso portfólio 
e os respectivos tubos validados.

Código
DB Molecular

CITO Citologia em meio líquido

DSTPC Painel DSTs 7 patógenos

Exame ThinPrep SurePath Cell Prese Digene Urina

CTPCR Chlamydia trachomatis - PCR

CANDIC Candida albicans - PCR

HERPS Herpes simples 1 e 2 - PCR

NGPCR Neisseria Gonorrhoeae - PCR

CTNG Chlamydia trachomatis e
Neisseria Gonorrhoeae - PCR

HPVC HPV Alto e baixo risco
- Captura híbrida

HPVRT HPV alto risco genotipagem
16 e 18 - PCR

HPVAB HPV genotipagem alto e
baixo risco

HPVB HPV baixo risco genotipagem
6, 11 e 42

STREPT Streptococcus agalactiae - PCR

PVPCR Painel para vaginose

F25HPV
Combo fator II (protrombina)

+ fator V (leiden)
+ HPV alto risco por PCR

TREPCR Treponema pallidum - PCR

HPVBA HPV baixo e alto risco
genotipagem 6, 11, 42, 16 e 18

DSTSIF Painel molecular para DST
e sífilis

ONE6E7 Pesquisa HPV oncoproteínas 
E6 e E7



Referências
http://www.ginecologiaeprevencao.com.br/thinprep/paciente/thinprep_teste.htm
http://www.kolplast.com.br/
https://www.bd.com/en-us/offerings/capabilitie

Manual de coleta digene HC2 DNA Collection Device - instruções do fabricante:
www.qiagen.com

©                             - Todos os direitos reservados.
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