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RESUMO  

 
Uma das causas dos resultados falso-negativos e falso-positivos do exame de Papanicolaou são 

fatores subjetivos atrelados a análise microscópica realizada por citopatologistas. A visão 

computacional tornou-se uma importante estratégia de melhoria da qualidade do exame, permitindo 

a construção, validação e implementação de ferramentas computacionais para auxiliar o diagnóstico 

selecionando áreas do esfregaço prováveis de apresentar alterações citopatológicas. Apesar do 

aprendizado de máquina se mostrar promissor para minimizar as deficiências do exame, até o 

momento, a visão computacional não é tão aplicada à citologia convencional. Principalmente 

devido ao custo dos métodos semi-automáticos disponíveis e ao uso mais difundido da citologia em 

meio líquido em países de alta renda. Entretanto, diversos países no mundo ainda usam a citologia 

convencional e não há previsão para substituição. Assim, depara-se com ausência de estudos e de 

base de dados de citologia convencional, que impedem avanços no desenvolvimento de algoritmos 

de segmentação e classificação. Nesse contexto, o primeiro objetivo específico desse trabalho foi 

identificar a viabilidade de implementação de métodos semi-automáticos disponíveis para triagem 

de lâminas cervicais por meio de uma revisão integrativa da literatura; o segundo objetivo foi 

desenvolver uma plataforma web e uma coleção de dados de imagens de citologia convencional; o 

terceiro objetivo foi desenvolver e validar algoritmos de classificação de células cervicais. A revisão 

integrativa mostrou que os métodos semi-automáticos mais usados foram o ThinPrep Imaging 

System e o BD FocalPoint GS Imaging System. Apontou ainda que os métodos semi-automáticos 

são relevantes no monitoramento da qualidade em citopatologia cervical, porém existem lacunas 

relacionadas ao custo, logística dos equipamentos e uso da citologia convencional. Neste sentido, 

foi desenvolvido a CRIC Searchable Image Database, plataforma web de dados de imagens e a 

CRIC Cervix, coleção de dados de imagens do exame de Papanicolaou convencional, com 11.534 

células classificadas, até o momento, é a maior base de dados de células cervicais. Esses dois 

produtos, publicamente disponíveis, já suportam pesquisas reprodutíveis em visão computacional. 

O primeiro algoritmo baseado em intensidade e área nuclear mostrou ótimo desempenho nas 

imagens sintéticas com precisão mais alta que outros trabalhos, ou seja, obteve-se menos 

resultados falso-positivos. Entretanto, o desempenho foi razoável nas imagens convencionais. O 

segundo algoritmo baseado em atributos não geométricos extraídos dos núcleos teve precisão de 

89,7% e de 85,1% para a classificação em duas classes (células normais e alteradas) e três classes 

(normal, alteração de baixo grau e de alto grau), com falso-negativos de 3,41% e 1,87%, 

respectivamente. Os resultados foram satisfatórios, visto que os falso-negativos na rotina 

laboratorial podem chegar a 62%. A especificidade foi de 83,3% e de 77,8%, para duas e três 

classes, apontando que os falso-positivos não foram significativos, ainda mais que, posteriormente, 

esses campos serão avaliados pelo especialista. Os resultados dos algoritmos mostram que é 

importante basear a extração dos atributos computacionais nos critérios citomorfológicos 

utilizados pelos citopatologistas para obtenção de resultados mais assertivos. As soluções 

geradas abrem possibilidades concretas para avançar esforços no desenvolvimento de métodos 

computacionais de apoio a análise microscópica clássica do exame de Papanicolaou convencional. 
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ABSTRACT 

One of the causes of false-negative and false-positive results of the Pap smear are subjective 

factors linked to microscopic analysis performed by cytopathologists. Computer vision has 

become an important strategy to improve the quality of the exam, allowing the construction, 

validation and implementation of computational tools to aid the diagnosis by selecting areas of 

the smear likely to present cytopathological alterations. Although machine learning has shown 

promise to minimize the exam's deficiencies, so far, computer vision is not as applied to 

conventional cytology. Mainly due to the cost of available semi-automatic methods and the 

more widespread use of liquid cytology in high-income countries. However, several countries 

in the world still use conventional cytology and there is no provision for replacement. Thus, 

there is an absence of studies and a database of conventional cytology, which impede advances 

in the development of segmentation and classification algorithms. In this context, the first 

specific objective of this work was to identify the feasibility of implementing available semi-

automatic methods for screening cervical lamina through an integrative literature review; the 

second objective was to develop a web platform and a conventional cytology image data 

collection; the third objective was to develop and validate cervical cell classification algorithms. 

The integrative review showed that the most used semi-automatic methods were the ThinPrep 

Imaging System and the BD FocalPoint GS Imaging System. This review pointed out that semi-

automatic methods are relevant for quality monitoring in cervical cytopathology, but there are 

still gaps related to cost, equipment logistics and the use of conventional cytology. In this sense, 

the CRIC Searchable Image Database was developed, an image data web platform and the 

CRIC Cervix, a conventional Pap smear image data collection, with 11.534 classified cells, to 

date, is the largest cell database cervical. These two publicly available products already support 

reproducible computer vision research. The first algorithm based on intensity and nuclear area 

showed excellent performance in synthetic images with higher precision than other works, that 

is, less false-positive results were obtained. However, performance was reasonable on 

conventional images. The second algorithm based on non-geometric attributes extracted from 

the cores had an accuracy of 89.7% and 85.1% for classification into two classes (normal and 

altered cells) and three classes (normal, low-grade and high-grade alteration), with false 

negatives of 3,41% and 1,87%, respectively. The results were satisfactory, since false negatives 

in the laboratory routine can reach 62%. Specificity was 83,3% and 77,8% for two and three 

classes, indicating that false positives were not significant, even more so that, later, these fields 

will be evaluated by the specialist. The results of the algorithms show that it is important to 

base the extraction of computational attributes on the cytomorphological criteria used by 

cytopathologists to obtain more assertive results. The solutions generated open up concrete 

possibilities to advance efforts in the development of computational methods to support the 

classical microscopic analysis of conventional Pap smears. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Dentre os cânceres com potencial de detecção precoce, o câncer do colo do útero (CCU) 

destaca-se, pois, a história natural da doença está bem estabelecida, existem lesões precursoras 

de longa evolução e o exame de Papanicolaou usado no rastreio é simples, de baixo custo e 

muito eficaz quando praticado com qualidade. Apesar disso, a incidência desta neoplasia vem 

aumentando no Brasil e no mundo, e a mortalidade apesar de apresentar queda é causa notória 

de óbito. Ao longo de décadas, a aplicação deste exame na prevenção e diagnóstico precoce do 

CCU demonstrou que ainda há falhas no processo que afetam nocivamente o resultado final. 

No programa de rastreio do CCU, problemas que envolvem as fases pré-laboratorial, 

laboratorial e pós-laboratorial geram elevadas taxas de resultados falso-negativos e falso-

positivos. Mais especificamente na fase analítica laboratorial, situações subjetivas afetam a 

interpretação microscópica do exame de Papanicolaou, como uso de diversos critérios 

citomorfológicos qualitativos no diagnóstico, alto volume de trabalho que pode provocar 

habituidade visual e pouca experiência profissional, dentre outros fatores.  

Portanto, novas tecnologias vêm ganhando relevância no rastreio do CCU para melhoria 

da qualidade, como teste de detecção molecular do HPV (Papillomavirus Humano), a citologia 

em meio líquido (CML) e a semi-automação como auxílio na leitura do exame de Papanicolaou. 

O diagnóstico molecular do HPV incorporado a alguns serviços de saúde, principalmente em 

países de alta renda, em determinados casos ainda é utilizado em conjunto com o exame de 

Papanicolaou para confirmação da existência de lesões pré-neoplásicas. Nos países de média e 

baixa renda sobretudo, na grande maioria dos casos, a citologia esfoliativa convencional é o 

método de triagem utilizado e não se sabe ao certo quando ocorrerá a substituição por métodos, 

em princípio, mais dispendiosos.  

Dessa forma, o exame de Papanicolaou convencional continua sendo realizado em 

associação com outras estratégias para melhoria da qualidade do método. Nesse contexto, nota-

se que as medidas adotadas ainda são insuficientes para assegurar a excelência dos resultados 

citopatológicos, portanto, evidencia-se a necessidade de investigar estratégias tecnológicas que 

busquem melhorar os serviços de saúde no cenário do rastreio desta neoplasia. Nesse sentido, 

este trabalho propõe desenvolver e validar ferramentas computacionais de apoio ao diagnóstico 

citopatológico do câncer do colo do útero.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Câncer do Colo do Útero  

 

O CCU apresenta relevância epidemiológica em escala mundial, visto que é a quarta 

neoplasia maligna mais comumente diagnosticada em mulheres, com aproximadamente 605 

mil novos casos por ano e é responsável por aproximadamente 342 mil óbitos, sendo 

considerada a principal causa de morte por câncer em 36 países, principalmente na África e 

sudeste Asiático (WHO, 2021; SUNG et al., 2021). Nas últimas quatro décadas as taxas de 

incidência e mortalidade por CCU em países de alta renda têm diminuído em até 65% com a 

implementação estruturada de programas de rastreamento de alta qualidade com o exame de 

Papanicolaou (TORRE et al., 2015; SIEGEL; MILLER; JEMAL, 2017; FERLAY et al., 2018).  

No cenário nacional, o CCU ocupa a terceira posição entre as neoplasias mais incidentes 

que atingem o sexo feminino, com cerca de 16.700 novos casos para cada ano do triênio 2020-

2022, e dados de mortalidade apontam 6.590 óbitos no Brasil no ano de 2019 (BRASIL, 2021). 

Neste sentido, o desafio do Brasil é reduzir a incidência e mortalidade por CCU, portanto 

esforços voltados para melhoria do sistema de saúde são essenciais para aprimorar a qualidade 

do programa de rastreamento e prevenção dessa neoplasia (BARCELOS et al., 2017). 

O CCU caracteriza-se pela replicação desordenada do epitélio que recobre o colo uterino 

com consequente dano do estroma subjacente e potencial invasão de estruturas próximas ou 

distantes (BRASIL, 2013a; LIMBERGER et al., 2012). O colo do útero é a parte inferior do 

útero que está conectado ao canal vaginal por meio do canal endocervical. O epitélio colunar e 

o epitélio escamoso estratificado revestem a endocérvice e a ectocérvice do colo do útero, 

respectivamente (BHATLA et al., 2018). Uma característica relevante é a presença da zona de 

transformação, região em que o epitélio colunar é substituído pelo epitélio escamoso, local em 

que ocorre metaplasia. Esta área é altamente suscetível aos efeitos do Papillomavirus Humano 

(HPV), principal fator de risco para o CCU (OKUNADE, 2020). 

A infecção sexualmente transmissível mais comum mundialmente é a causada pelo HPV 

(ADAMS; MBATANI, 2018). Mais de 200 genótipos do vírus foram identificados no último 

século e mais de 40 infectam as mucosas anogenitais (VILLIERS, 2013; De SANJOSÉ; 

BROTONS; PAVON, 2018). Estudos epidemiológicos e evidências mecanísticas de propensão 

das células infectadas à transformação neoplásica levaram a classificação dos tipos de HPV em 

alto ou baixo risco oncogênico (BALASUBRAMANIAM et al., 2019). Quinze tipos têm 

potencial oncogênico, causadores de praticamente todos os CCU, e os mais prevalentes, HPV16 
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e HPV18, são responsáveis globalmente por 71% dos casos (MARTEL et al., 2017). Os tipos 

de baixo risco, incluindo HPV6 e HPV11, geralmente causam doenças benignas, como verrugas 

genitais (EGAWA; DOORBAR, 2017) sendo a maioria transitória, controlada pela resposta 

imune e eliminada geralmente em alguns anos (KESSLER, 2017). 

Neste cenário, sabe-se que a persistência da infecção por tipos de HPV de alto risco é 

crucial na carcinogênese cervical. O vírus geralmente infecta o epitélio por meio de 

microtraumas e consegue acesso as células basais mitoticamente ativas da zona de 

transformação do colo uterino, fato importante pois essas células possuem características 

semelhantes às células-tronco que ainda são capazes de proliferar (PORTER et al., 2017).  

HPVs são vírus de genoma circular de fita dupla sem envelope com aproximadamente 

8.000 pares de bases. O genoma é dividido em três regiões: precoce (Early ou E), tardia (Late 

ou L) e regulatória (long control region ou LCR). Os genes “early” codificam seis, das oito 

principais proteínas, sendo E1 e E2 responsáveis por processos na regulação da transcrição e 

replicação do DNA viral, já as proteínas E4, E5, E6 e E7 possuem papel na desregulação do 

ciclo celular, modulação imunológica e recrutamento de fatores de replicação do hospedeiro. 

Os genes “late” codificam as proteínas L1, capsídeo principal, e L2, capsídeo secundário, 

importantes para a transmissão, disseminação e sobrevivência do vírus no ambiente. A região 

regulatória também desempenha papel fundamental na transcrição e replicação do HPV, onde 

fatores de transcrição celulares e virais se ligam a sequências específicas (RIBEIRO et al., 

2018). 

O HPV de alto risco oncogênico interrompe o controle do ciclo celular normal, 

induzindo o início da progressão neoplásica por meio da integração do seu genoma ao do 

hospedeiro e a ativação das oncoproteínas E6 e E7 que inibem os supressores tumorais p53 e 

retinoblastoma (pRB), o que leva ao favorecimento da proliferação celular descontrolada 

(BALASUBRAMANIAM et al., 2019). O processo carcinogênico ainda precisa ser 

complementado por um acúmulo de alterações adicionais no gene das células cervicais para 

levar ao fenótipo do câncer invasivo (De SANJOSÉ; BROTONS; PAVON, 2018). 

Além da infecção pelo HPV outros cofatores estão relacionados ao desenvolvimento do 

CCU, como início precoce da vida sexual, múltiplos parceiros, outras infecções sexualmente 

transmissíveis, multiparidade, uso prolongado de anticoncepcionais hormonais, 

imunossupressão, tabagismo e baixo nível socioeconômico (GHOSH et al., 2016; 

HAVERKOS; O'MARA, 2017; ZIDI et al., 2020). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/genital-wart
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/genital-wart
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O processo de transformação carcinogênica é longo, podendo levar décadas (BHAT et 

al., 2016; De SANJOSÉ; BROTONS; PAVON, 2018). Portanto, esse tempo fornece amplas 

oportunidades para detecção da doença precocemente em um estágio em que o tratamento é 

eficaz. Isso é alcançado principalmente por meio do exame de Papanicolaou, ferramenta para o 

rastreamento do CCU difundida globalmente (CHANDRASEKHAR; KRISHNAMURTI, 

2018). 

 

2.2. Exame de Papanicolaou 

 

O princípio fundamental do rastreio do CCU é a detecção de lesões pré-neoplásicas nas 

células epiteliais descamadas do colo uterino, estágio inicial curável, em uma população 

aparentemente saudável e assintomática, por meio da aplicação regular de um exame de alta 

qualidade, como o Papanicolaou (BASU et al., 2018a). Nome derivado de seu criador George 

Nicholas Papanicolaou, que na década de quarenta revolucionou a detecção precoce do CCU, 

e é considerado uma das descobertas mais expressivas da história no rastreamento de doenças 

e prevenção de câncer (TRAUT; PAPANICOLAOU, 1943; CHANDRASEKHAR; 

KRISHNAMURTI, 2018).  

Chamado também de exame citopatológico, é considerado custo efetivo e de rápida 

realização, o que levou ao seu uso generalizado e a uma redução de 70% na mortalidade por 

CCU nos últimos 60 anos (MAMMAS; APANDIDOS, 2012; SACHAN et al., 2018; 

CHANDRASEKHAR; KRISHNAMURTI, 2018). Desta forma, esse pode ser considerado o 

tipo de câncer que apresenta um dos mais altos potenciais de prevenção e cura, chegando perto 

de 100% de cura quando diagnosticado precocemente (MEGGIOLARO et al., 2016; CORREA 

et al., 2017).  

A população alvo para a realização deste exame deve incluir mulheres na faixa etária de 

25 a 64 anos que já iniciaram a vida sexual, de acordo com recomendação do Ministério da 

Saúde. Essa priorização deve-se a maior ocorrência das lesões de alto grau nesse intervalo 

passíveis de serem efetivamente tratadas, além disso, mulheres de até 25 anos possuem maior 

probabilidade de regressão das lesões, em que a maioria das infecções pelo HPV se resolve 

espontaneamente (BRASIL, 2016b; KESSLER, 2017). 

De acordo com as diretrizes mais recentes do Ministério da Saúde, mulheres 

diagnosticadas com alterações de baixo grau devem repetir a citologia após um certo período 

de tempo de acordo com a idade. Mulheres diagnosticadas com alterações de alto grau devem 

ser encaminhadas às unidades secundárias para colposcopia, e dependendo do resultado da 
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alteração serão submetidas à biopsia ou imediato tratamento excisional ambulatorial, chamado 

de exérese da zona de transformação (EZT) (BRASIL, 2016b). 

A realização periódica do exame citopatológico deve ser trienal, após dois exames 

anuais consecutivos normais. Este acompanhamento regular tem como base as diretrizes da 

Organização Mundial de Saúde (BRASIL, 2016b). Ainda segundo a Organização, atingir 

cobertura da população-alvo de no mínimo 80%, garantir diagnóstico e tratamento adequados, 

torna-se possível reduzir de 60% a 90% a incidência do CCU (WHO, 2002; (FERLAY et al., 

2012; BRASIL, 2016a). 

O exame de Papanicolaou proporciona resultados enquadrados em classes. A primeira 

terminologia de classificação citológica das lesões precursoras do CCU (classe I, II, III, IV e 

V) foi criada por George N. Papanicolaou, em 1941, e desde então outros sistemas de 

classificação foram surgindo (TRAUT; PAPANICOLAOU, 1943). Em 1953, James Reagan 

propôs a classificação de células anormais em displasias leve, moderada, severa e carcinoma in 

situ. Ralph Richart, em 1967, dividiu em NIC I, NIC II e NIC III (Neoplasia Intraepitelial 

Cervical) (AGUIAR et al., 2011). 

A nomenclatura do Sistema de Bethesda, criada em 1988, teve o objetivo de padronizar 

a terminologia da citologia cervicovaginal, reduzindo a grande variabilidade na comunicação 

de resultados. Esse sistema passou por revisão em 1991, 2001 e 2014, e os termos atuais para a 

classificação das células escamosas anormais são: Células escamosas atípicas de significado 

indeterminado, possivelmente não neoplásicas (ASC-US); Células escamosas atípicas, não se 

pode excluir lesão de alto grau (ASC-H); Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL); 

Lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL) e Carcinoma de células escamosas (SCC). 

Negativo para lesão intraepitelial ou malignidade (NILM) é o termo usado para células sem 

alteração pré-neoplásica (AGUIAR et al., 2011). É considerada a terminologia mais utilizada, 

uniforme e reprodutível entre diferentes citopatologistas e laboratórios (WILBUR; NAYAR 

2015; NAYAR; WILBUR, 2015).  

O Ministério da Saúde no Brasil criou em 2003 a Nomenclatura Brasileira para 

Laudos Cervicais, a partir do Sistema de Bethesda. A segunda edição foi lançada em 2006 

e a terceira em 2012, atualmente vigente (BRASIL, 2012). Recentemente, o Instituto 

Nacional de Câncer (INCA) abriu consulta pública visando reunir contribuições a fim de 

revisar e atualizar a Nomenclatura Brasileira de acordo com a atualização do Sistema de 

Bethesda de 2014. O intuito é apresentar uma proposta que seja totalmente compatível com a 

nomenclatura que é utilizada no mundo (INCA, 2020). 
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Devido a sua acessibilidade anatômica, o colo do útero oferece facilidade de 

visualização e de obtenção de amostras celulares. Na coleta de material, o colo uterino é exposto 

com a introdução do espéculo no canal vaginal e em seguida é realizada a coleta cervical 

(VERMA; JAIN; KAUR, 2014; BRASIL, 2016a; BASU et al., 2018a). 

As amostras celulares cervicais podem ser obtidas por meio da coleta convencional ou 

em meio líquido (ITO et al., 2020). No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a coleta 

convencional, em que se utiliza a espátula de Ayre para coletar células da ectocérvice e a escova 

endocervical para coletar células da endocérvice. O material obtido deve ser estendido em uma 

lâmina única e depois imediatamente fixado para evitar o dessecamento do material e preservar 

as estruturas celulares, com álcool a 96% ou spray de polietilenoglicol (BRASIL, 2013a)  

O processo usado na citologia em meio líquido inicia com o material citopatológico 

sendo coletado por meio de escovas de coleta disponibilizadas pelas marcas específicas, que 

em vez de ser esfregado em uma lâmina o material é imerso em frasco com líquido fixador. O 

frasco é tampado, rotulado e enviado para laboratório, para processamento em equipamento 

automático. Após os procedimentos de dispersão e recolha, as células são transferidas em 

monocamada para lâmina (PHALIWONG et al., 2018; ITO et al., 2020). 

Posteriormente, tanto as amostras convencionais quanto em meio líquido são 

submetidas a coloração de Papanicolaou, que é a mais utilizada pelos laboratórios de 

citopatologia, caracterizando-se como referência mundial (CONSOLARO; MARIA-ENGLER, 

2014). A coloração de Papanicolaou consiste em etapas sequenciais que empregam um conjunto 

de corantes e fases de hidratação, desidratação e diafanização da amostra, permitindo 

diferenciar os componentes celulares em basofílicos/cianofílicos e/ou acidófilos/eosinofílicos. 

O objetivo principal é a definição de detalhes estruturais do núcleo e dos componentes 

citoplasmáticos, evidenciar variações na morfologia e graus de maturidade celular 

(CONSOLARO; MARIA-ENGLER, 2014). 

O mecanismo de coloração das células ainda não é inteiramente compreendido, mas 

sabe-se que são fundamentais os fenômenos de adsorção e afinidades químicas. Nos dois casos, 

são importantes a concentração e a forma iônica (aniônica ou catiônica) dos corantes na solução. 

As estruturas ácidas das células tendem a se combinar com corantes que possuem radical 

catiônico, por adsorção e reações químicas, e as estruturas básicas das células tendem a atrair 

radicais aniônicos dos corantes. Como o citoplasma é formado por componentes ácidos e 

básicos atraí combinações de corantes, enquanto o núcleo é predominantemente ácido já que 

predomina os ácidos nucleicos (CONSOLARO; MARIA-ENGLER, 2014). 
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O primeiro dos três corantes utilizados é a hematoxilina, corante básico que cora 

estruturas ácidas (basofílicas/cianofílicas), assim interage com os ácidos nucleicos o que resulta 

em núcleos celulares com coloração azul-escura. Esse corante tem afinidade por parede celular 

de lactobacilos e outras bactérias, e sutilmente reage com o citoplasma das células escamosas. 

O outro corante é o Orange G, corante ácido que cora estruturas básicas 

(acidófilas/eosinofílicas), portanto, tem afinidade principalmente com componentes do 

citoplasma das células escamosas maduras (superficiais), como proteínas pré-queratínicas, 

corando de amarelo ou alaranjado. Além disso, cora parcialmente hifas fúngicas que podem 

estar presentes nos esfregaços. E por fim o corante EA, que possui afinidade tanto por estruturas 

basofílicas quanto acidófilas. Sua composição é uma mistura de corantes, que inclui verde luz 

(corante básico), pardo Bismark (corante básico) e eosina Y (corante ácido). Por meio do EA 

são corados grânulos oxifílicos do citoplasma de células escamosas mais jovens, células 

glandulares e citoplasma do protozoário Trichomonas vaginalis (CONSOLARO; MARIA-

ENGLER, 2014). 

Os resultados da coloração de Papanicolaou dependem dos processos utilizados durante 

o método, como tempo de permanência da amostra em cada componente da coloração, nível 

das soluções nas cubas, agitação dos corantes, além das características comerciais dos corantes 

e do pH da amostra cervico-vaginal. Então, a coloração de Papanicolaou não pode ser 

considerada como exata, apresentando, assim, variações nos resultados (JUNIOR et al., 2016). 

Depois do processamento do material, profissionais habilitados avaliam ao microscópio 

as estruturas celulares de acordo com critérios citomorfológicos a fim de identificar lesões 

cervicais pré-neoplásicas (BRASIL, 2016a). Os principais critérios que levam ao diagnóstico 

de malignidade são predominantemente relacionados com alterações nucleares. O núcleo 

celular expressa a atividade biológica da célula, então, quando a estrutura se encontra intacta 

indica que os processos biológicos estão sendo controlados adequadamente. Por outro lado, as 

alterações na estrutura e número dos cromossomos e a instabilidade gênica são indicadores 

importantes do início da carcinogênese cervical associada ao HPV (CONSOLARO; MARIA-

ENGLER, 2014; NAYAR; WILBUR, 2015; BALASUBRAMANIAM et al., 2019). 

Os principais critérios citomorfológicos nucleares para malignidade incluem: alterações 

no padrão da cromatina e na membrana nuclear (angulações, sulcos e espessamento), 

hipercromasia, aumento do tamanho nuclear e alterações nucleolares (CONSOLARO; 

MARIA-ENGLER, 2014; NAYAR; WILBUR, 2015). 
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Células anormais apresentam a cromatina hipercromática, grosseiramente granular e/ou 

agrupada e com distribuição irregular. A cromatina é o complexo formado pela interação de 

proteínas histonas com o DNA nuclear e mudanças na sua organização podem estar 

relacionadas a alteração da expressão gênica. A heterocromatina é um tipo de cromatina inativa, 

compacta e localizada na periferia dos núcleos, já a eucromatina é a porção ativa e normalmente 

encontra-se na parte central do núcleo. As irregularidades na forma do núcleo geralmente estão 

relacionadas a alteração da organização da heterocromatina, ocorrendo espessamento da 

margem nuclear (CONSOLARO; MARIA-ENGLER, 2014). 

Em células preservadas é constante a proporção de DNA e proteínas associadas ao DNA. 

A hipercromasia reflete uma quantidade elevada dessas estruturas, portanto pode estar 

associada a malignidade. Porém, também pode estar presente em situações benignas, como 

processos degenerativos e inflamatórios, dessa forma, é necessário avaliar o critério de 

hipercromasia aos outros. Outro critério citomorfológico associado ao aumento do conteúdo de 

DNA é o aumento do tamanho do núcleo, particularmente da relação núcleo/citoplasma. Além 

disso, a multinucleação é observada na malignidade frequentemente e pode ser resultado de 

mitoses anormais, em que as células sofrem divisão nuclear sem divisão do citoplasma. 

Caracteriza-se como indicativa de malignidade, porém não é patognomônica (CONSOLARO; 

MARIA-ENGLER, 2014). 

As células que estão se proliferando possuem uma alta demanda de síntese proteica, 

dessa forma, exibem nucléolos maiores. O nucléolo é uma organela do núcleo relacionada a 

síntese de ribossomos, que estão associados a síntese proteica. Mas, isoladamente, nucléolos 

aumentados não são bons indicadores de malignidade, pois podem ocorrer em situações 

benignas como infecções virais, estimulação celular e reparo. Então, para indicar malignidade 

deve-se observar alterações na forma (espículas e ângulos pontiagudos), aumento do tamanho, 

irregularidade e maior número dos nucléolos (CONSOLARO; MARIA-ENGLER, 2014). 

Portanto, um critério citomorfológico de malignidade isolado não pode ser usado para 

caracterizar definitivamente uma célula como maligna. Assim, é necessária uma avaliação 

conjunta, tornando provável um diagnóstico de malignidade quando os critérios mais 

significativos estão presentes simultaneamente (CONSOLARO; MARIA-ENGLER, 2014). 
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2.3. Limitações do exame de Papanicolaou  

 

Apesar do exame de Papanicolaou ser um método de rastreio do CCU mundialmente 

adotado, desde os anos oitenta diversos estudos têm levantado questionamentos relacionados 

às altas taxas de resultados falso-negativos (FN), que podem chegar a 62%. Logo, mesmo as 

mulheres que realizam o exame regularmente podem não estar sendo diagnosticadas e 

permanem em risco de desenvolver o CCU (GAY; DONALDSON; GOELLNER, 1985; 

BOSCH; RIETVELD-SCHEFFERS; BOON, 1992; NARYSHKIN, 1997; SHIRATA et al., 

1998; FAGUNDES et al., 2000; SILVA et al., 2005; FRANCO et al., 2006; AMARAL et al., 

2008; LONNBERG et al., 2010; KOONMEE et al., 2017).  

Além desse fato, ainda existe o problema relacionado com resultados falso-positivos 

(FP) e insatisfatórios. Estudos mostram que o sobrediagnóstico pode causar ansiedade, 

sofrimento, consequências psicossociais negativas, e ainda, levar ao tratamento excessivo 

(LAGRO-JANSSEN; SCHIJF, 2005; DROLET et al., 2012; SHARP et al., 2014; 

BRODERSEN; SIERSMA; THORSEN, 2018). Os resultados insatisfatórios são aqueles em 

que as condições do material examinado prejudicam a análise microscópica impedindo o 

citopatologista de concluir o diagnóstico, isso culmina em pedido de nova coleta 

comprometendo o tratamento da mulher em tempo adequado (SILVA et al., 2005; BRASIL, 

2016a; GASPARIN et al., 2016). 

As causas dessas limitações do exame de Papanicolaou ocorrem em momentos distintos 

dentro do programa de rastreio do CCU, portanto, verifica-se erros de coleta, erros de escrutínio 

e erros diagnósticos (TAVARES et al., 2007; AMARAL et al., 2006; AMARAL et al, 2014; 

ZHAO et al., 2016a; RAMYA et al., 2016; BAENA et al., 2017; ZHAO et al., 2017).  

Os erros relacionados à coleta do material citológico se referem à falta de de 

representatividade celular, presença de elementos nos esfregaços que podem prejudicar a 

análise microscópica e fixação inadequada do material coletado, que provoca o aparecimento 

de artefatos, perda da preservação da estrutura celular e da afinidade tintorial (AMARAL et al., 

2008; BRASIL, 2016a; GASPARIN et al., 2016; SILVA; CRISTOVAM; VIDOTTI, 2017). 

Na fase analítica laboratorial do exame ocorre os erros de escrutínio, em que o 

citopatologista não identifica as células neoplásicas. Os erros diagnóstios caracterizam-se 

quando o citopatologista reconhece as células alteradas, mas as classifica erroneamente. 

Colaboram para esses erros fatores relacionados ao processo de análise microscópica, como, 

grande volume de lâminas por dia, cansaço, falta de atenção, critérios citomorfológicos 
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qualitativos, alta variedade de alterações morfológicas em diferentes amostras e pouca 

experiência do profissional. Ainda pode-se citar a qualidade do esfregaço citopatológico, como 

fixação e coloração inadequadas (TAVARES et al., 2007; YUNES-DÍAZ; RUIZ; LAZCANO-

PONCE, 2015; RAMYA et al., 2016; ZHAO et al., 2016a; BRASIL, 2016a; BAENA et al., 

2017; ZHAO et al., 2017; LEPE et al., 2018). 

Na análise de um esfregaço convencional, estima-se que aproximadamente 15.000 

campos/imagens (aumento de 40x) e cerca de 8.000 a 300.000 células cervicais devem ser 

examinadas por um citopatologista (NAYAR; WILBUR, 2015). No Brasil, não existe uma 

determinação legal quanto ao número de lâminas que cada profissional deve analisar ao longo 

de um dia de trabalho. Porém, um consenso entre as sociedades científicas (Sociedade Brasileira 

de Citologia Clínica - SBCC, Sociedade Brasileira de Citopatologia - SBC e Sociedade 

Brasileira de Patologia - SBP) e do INCA, sugere o limite máximo de 70 lâminas/dia, em uma 

jornada de 8 horas trabalhadas, considerando o grau de dificuldade dos casos, experiência 

profissional e tarefas atribuídas. Assim, infere-se que cada lâmina é examinada, em média, de 

5 a 10 minutos (BRASIL, 2016a).  

Em diferentes países varia a recomendação da quantidade de lâminas diárias, por 

exemplo, no Canadá é de 80 lâminas/dia e no Estados Unidos é de 100 lâminas/dia (MILLER 

et al., 2000; MODY et al., 2000). Evidencia-se que as maiores taxas de erros estão ligadas a 

laboratórios com proporções mais elevadas de exames por profissional (MILLER et al., 2000; 

MODY et al., 2000; NAYAR; WILBUR, 2015; BRASIL, 2016).  

O Sistema de Bethesda para citopatologia cervicovaginal definiu diversos critérios que 

as células devem possuir para serem classificadas em diferentes categorias pré-neoplásicas, que 

determinam a gravidade das lesões, como alteração da razão núcleo/citoplasma, irregularidade 

da membrana nuclear, hipercromasia nuclear e granularidade da cromatina nuclear. Esses 

critérios são considerados qualitativos, descritivos e sutis ao observador (WILBUR; NAYAR 

2015; NAYAR; WILBUR, 2015). 

Potanto, além da carga de trabalho, os diversos critérios citomorfológicos 

qualitativos (Quadro 1 e 2) e a alta variedade de alterações citomorfológicas em diferentes 

amostras dificultam a classificação exata das lesões citológicas encontradas nos esfregaços 

cervicais. Dessa forma, é consenso que existe uma variabidade interobservador e 

subjetividade inerente à interpretação visual humana do exame citopatológico (NAYAR; 

WILBUR, 2015; BRASIL, 2016a; RAMYA et al., 2016; LEPE et al., 2018).  
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Quadro 1 - Características citomorfológicas de Células escamosas atípicas de significado 

indeterminado (ASC-US) e Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL). Fonte: adaptado de 

Neto, 2012; Nayar; Wilbur, 2015. 
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 Quadro  2 - Características citomorfológicas de Células escamosas atípicas, não se pode excluir 

lesão de alto grau (ASC-H), Lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL) e Malignidade. Fonte: 

adaptado de Neto, 2012; Nayar; Wilbur, 2015. 
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Além disso, considerando o valor preconizado pelo Ministério da Saúde para o índice 

de positividade, de 3 a 10% (BRASIL, 2016a), afirma-se que a grande maioria dos resultados 

do exame de Papanicolaou são negativos, portanto, somente uma pequena parte da rotina de 

análise dos esfregaços é direcionada para a observação de casos positivos, raros ou infecções 

incomuns. Assim, profissionais com pouca prática podem não ter segurança para liberar o 

resultado ou podem classificar de forma errada, prejudicando o prognóstico da paciente 

(RAMYA et al., 2016; ZHAO et al., 2017). 

Dessa forma, no decorrer dos anos diversas ações foram introduzidas para melhorar a 

qualidade do programa de rastreamento dessa neoplasia (ARAÚJO et al., 2015; MEZEI et al., 

2017; ROCHA et al., 2018; TOBIAS et al., 2018; VU et al., 2018; CAMPOLINA et al., 2018; 

WILLIAM et al., 2018; ITO et al., 2020; BEDELL et al., 2020). 

 

2.4. Estratégias para melhoria do rastreio do câncer do colo do útero  

 

A realização do exame de Papanicolaou é caracterizada como prevenção secundária do 

CCU. O conhecimento de que infecção cervical persistente com genótipos de HPV de alto 

risco é necessária para o desenvolvimento desse câncer levou ao desenvolvimento de vacinas 

contra o HPV, que se caracteriza como prevenção primária. As vacinas juntamente como o 

rastreamento representam as principais estratégias para a diminuição do CCU (VILLA, 2011; 

DOCHEZ et al., 2014; GARLAND, 2014; SCHIFFMAN et al., 2016; VU et al., 2018). 

Entretanto, um grande desafio é a baixa taxa de conclusão da vacinação, visto a necessidade de 

receber as doses completas para a proteção efetiva (ELSAMADICY et al., 2019). 

No Brasil, o Ministério da Saúde introduziu em 2014 a vacina quadrivalente no SUS, 

oferecendo proteção contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. A campanha foi voltada para a 

vacinação de meninas/adolescentes na faixa etária de 9 a 13 anos, período anterior ao início da 

atividade sexual por não terem contato prévio com o vírus. A partir de 2017, foram incluídas as 

adolescentes de 14 anos e os meninos de 11 e 14 anos. A vacina ainda é uma promessa, pois 

como foi incorporada recentemente e direcionada ao público jovem, ainda não existem dados 

concretos sobre os desdobramentos da imunização no país (BRASIL, 2014; OKAMOTO et al., 

2016; CAMPOLINA et al., 2018, SANTOS et al., 2020). 

Mesmo nos países desenvolvidos, os primeiros resultados da eficácia e do impacto 

populacional da introdução da vacina contra o HPV ainda estão sendo publicados (NOVAES 

et al., 2015; JØRGENSEN; GØTZSCHE; JEFFERSON, 2020). Portanto, ainda existe um 
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caminho longo para a efetiva imunização da população. Também é importante assegurar que 

os benefícios da vacinação não sejam prejudicados por reduções na cobertura da triagem por 

causa de uma convicção equivocada de que a primeira elimina subitamente a necessidade da 

última. Portanto, a prevenção por meio do rastreamento precisa continuar sendo realizada e é 

imprescindível para o impedimento da progressão para o CCU (GHOSH et al., 2016; MEZEI 

et al., 2017). 

O teste de detecção molecular do HPV é outra importante ferramenta utilizada no 

rastreamento do CCU (HAVERKOS; O'MARA, 2017; PAN et al., 2018; ZHAO et al., 2018). 

O teste vem sendo utilizado em pesquisas científicas desde o início dos anos oitenta, porém só 

recentemente foi incorporado no programa de alguns programas de rastreamento. Isso ocorreu 

principalmente em países de alta renda, que possuem programa de rastreamento organizado, 

com monitoramento da qualidade e maximização da cobertura, ou seja, sua implementação em 

países de baixa renda ainda é um grande desafio (LEINONEN et al., 2009; SASLOW et al., 

2012; CUZICK et al., 2013; BRASIL, 2016b; WU et al., 2017). 

No Brasil, o programa de rastreamento é oportunístico, ou seja, existe a procura pelo 

serviço médico por motivos diversos (gravidez, consulta médica, queixas ginecológicas) e neste 

momento as pacientes são convidadas a realizar o exame de Papanicolaou, além disso, algumas 

mulheres são super-rastreadas e outras excluídas do processo (NAVARRO et al., 2015). 

Portanto, no Brasil, como ainda não há programas organizados de rastreamento de CCU, 

não há controle das mulheres que realizam os exames e nem da periodicidade, é um grande 

desafio o uso de testes de HPV no momento atual como método de triagem, além do alto custo 

do teste comparado ao exame citopatológico (TRANBERG et al., 2015; TEIXEIRA et al., 

2018). Além disso, as implicações éticas e o impacto psicológico do teste precisam de avaliação 

cuidadosa, uma vez que mulheres que apresentam infecção pelo vírus não estão 

necessariamente doentes. Destaca-se ainda que o HPV é prevalente entre as mulheres 

sexualmente ativas e a maioria elimina o vírus naturalmente, não acarretando em doença, 

portanto, pode existir dificuldade de compreensão desta condição (AYRES et al., 2017; 

KOLIOPOULOS et al., 2017; ANNUNZIATA et al., 2018). 

Porém, apesar dessa realidade, estudo realizado na cidade de Indaiatuba - São Paulo 

demonstrou que a adoção do teste de HPV em substituição à citologia é factível no sistema 

público de saúde brasileiro, destacando que o teste de HPV foi menos dispendioso. Esse 

trabalho expande possibilidades de planejamento estratégico para programas de rastreamento 

em outros locais do Brasil e para outros países (VALE et al., 2021). 
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A recomendação da Sociedade Americana de Câncer é que a triagem comece aos 25 

anos com teste primário de HPV a cada 5 anos até os 65 anos, preferencialmente. Caso não tiver 

disponível o teste de HPV, os indivíduos na faixa etária de 25 a 65 anos devem ser rastreados 

com teste de HPV em combinação com citologia, no intervalo de 5 anos, ou somente citologia 

a cada 3 anos (FONTHAM et al., 2020). 

A recomendação da Força Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA (USPSTF) é de que 

o rastreamento deve ser a cada 3 anos com citologia cervical em mulheres de 21 a 29 anos. Já 

na faixa de 30 a 65 anos, é recomendada a triagem a cada 3 anos apenas com citologia cervical, 

a cada 5 anos apenas com o teste de HPV, ou a cada 5 anos com o teste HPV em combinação 

com citologia. A USPSTF não recomenda o rastreio em mulheres com menos de 21 anos e com 

mais de 65 anos, considerando que essas últimas tiveram um rastreio prévio adequado (USPSTF 

et al., 2018). 

Outro método inovador utilizando abordagem molecular se mostra promissor. A auto-

coleta de amostras cervicovaginais combinada com o teste do HPV tem se mostrado um método 

conveniente, que respeita a autonomia pessoal, viável e que reduz as disparidades de acesso a 

triagem. O método de amostragem vem demostrando alta aceitabilidade, o que indica provável 

melhoria da cobertura de triagem ao atingir mulheres não rastreadas (CASTLE et al., 2019; 

CHATZISTAMATIOU, 2020; MULKI; WILTHER, 2021). Demonstra-se ainda que essa 

opção tem sensibilidade comparável as amostras coletadas por um profissional de saúde 

(NILYANIMIT, 2014; ARBYN et al., 2014; RACEY et al., 2016; MADZIMA; VAHABI; 

LOFTERS, 2017; MOLOKWU et al., 2018). 

Uma vez que a positividade para HPV oncogênico ainda requer informações citológicas 

para seguimento em determinados casos, o Papanicolaou permanece tendo grande importância 

no rastreamento do CCU e continua sendo utilizado junto a estratégias de melhoria da triagem. 

Neste contexto, para garantia da qualidade do exame de Papanicolaou, ações foram 

implementadas desde a confecção dos esfregaços citopatológicos até análise microscópica por 

especialistas (TAVARES et al., 2014; BRANCA; LONGATTO-FILHO et al., 2015; 

SHARMA et al., 2016a; SCHIFFMAN et al., 2016; RACEY et al., 2016; ZHAO et al., 2018). 

Para um diagnóstico de excelência é importante a adoção de medidas aplicadas em três 

etapas distintas, pré-laboratorial, laboratorial e pós-laboratorial (BRASIL, 2016a; ZHAO et al., 

2016a; BAENA et al., 2017; LEPE et al., 2018). A Portaria QualiCito 3.388/2013 foi um marco 

na regulamentação do monitoramento da qualidade do exame, pois determinou as atribuições 
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de cada componente da rede de atenção à saúde, definindo critérios e parâmetros de qualidade 

para essas três fases (BRASIL, 2013).  

A fase pré-laboratorial compreende as etapas da coleta do material citológico, 

identificação, fixação e transporte da amostra até o laboratório (BRASIL, 2016a). É essencial 

manter uma vigilância regular nessa fase, pois amostras inadequadas são rejeitadas e ainda 

aquelas que são aceitas para análise, porém mal fixadas ou com falta de representatividade 

celular, podem gerar um resultado insatisfatório, falso-positivo ou falso-negativo (BRASIL, 

2016a; GASPARIN et al., 2016; SILVA; CRISTOVAM; VIDOTTI, 2017). Portanto, verifica-

se que o treinamento dos profissionais responsáveis pela coleta é imprescindível para o 

recebimento do material em condições adequadas para a análise microscópica (AMARAL et 

al., 2014; JAKOBCZYNSK et al., 2018).  

Ainda sobre a fase que antecede a laboratorial, sabe-se que a citologia convencional é o 

método tradicional para confecção dos esfregaços do exame citopatológico, porém pode 

apresentar limitações. Visando a melhoria da qualidade e automação no preparo do material 

colhido, a citologia em meio líquido (CML) foi introduzida em meados da década de noventa 

e várias técnicas diferentes para essa preparação foram desenvolvidas ao longo dos anos, as 

duas principais são Surepath e Thinprep (BENGTSSON; MALM, 2014; PHALIWONG et al., 

2018).  

A citologia em meio líquido possibilita homogeneidade da distribuição celular, ausência 

de fatores obscurecedores, geralmente menor taxa de amostras insatisfatórias, permite teste 

molecular de HPV e o material celular é preservado para exames futuros, se necessário 

(SIEBERS et al., 2009; SINGH et al., 2018; ITO et al., 2020). Apesar das vantagens do método, 

diversos estudos não indicaram diferença significativa na detecção de lesão de alto grau e câncer 

entre as duas citologias, portanto ainda é incerto se a CML é mais eficaz 

(ABULAFIA; PEZZULLO; SHERER, 2003; DAVEY et al., 2006; ARBYN et al., 2008; 

ROZEMEIJER et al., 2017; NISHIO et al., 2018; ITO et al., 2020)  

Mesmo que países com programas organizados de rastreamento do CCU tenham 

adotado esta técnica, a transição da citologia convencional para a CML ainda não ocorreu em 

vários países do mundo, principalmente devido ao alto custo (KLUG et al., 2013; BASU et al., 

2018b). Apesar da condução de estudos científicos, o debate sobre a superioridade entre os 

métodos ainda está em andamento (ARMSTRONG; GUEST, 2020). 

Portanto, a citologia convencional realizada dentro dos padrões de qualidade, não é 

inferior a CML. A citologia convencional ainda é a técnica de escolha para o rastreio do CCU 
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em diversos países, principalmente de baixa e média renda (NANDINI et al., 2012; PAWAR 

et al., 2014; BRASIL, 2016a; HEISE; LIMA, 2016; ROZEMEIJER et al., 2017; NISHIO et al., 

2018). 

Com relação a fase laboratorial, a Portaria QualiCito 3.388/2013 tornou obrigatório o 

Monitoramento Interno de Qualidade (MIQ), por meio de processos regulares no laboratório de 

citopatologia (BRASIL, 2013). Essa fase pode ser dividida em três, a fase pré-analítica, que 

contempla atividades realizadas antes do escrutínio e incluem triagem do material recebido, 

coloração e montagem das lâminas (BRASIL, 2016b; SILVA; CRISTOVAM; VIDOTTI, 

2017); a fase analítica, cujo objetivo é reduzir erros de escrutínio e a variabilidade na 

interpretação diagnóstica, compreende medidas relacionadas a análise microscópica, carga de 

trabalho, métodos de revisão dos esfregaços citopatológicos (TAVARES et al., 2014; TOBIAS 

et al., 2018); e a fase pós-analítica, que abrange o arquivo das lâminas, relatórios, documentos 

e o uso dos indicadores de qualidade (ARAÚJO et al., 2015; BRASIL, 2016b). 

A fase pós laboratorial, podendo ser chamada de gestão da qualidade, requer auditorias 

internas, para identificar problemas, analisar causas, realizar ações corretivas e avaliar o 

impacto dessas ações. Também requer educação permanente dos profissionais envolvidos no 

processo, pois há predomínio do trabalho manual e limitações intrínsecas ao exame (BRASIL, 

2016b; TAVARES et al., 2007; BAENA et al., 2017). 

Além dessas ações, a Portaria Qualicito recomenda o Monitoramento Externo de 

Qualidade (MEQ), que compreende a avaliação da qualidade e revisão dos esfregaços 

citopatológicos por um laboratório diferente daquele que realizou a primeira leitura (BRASIL, 

2013). Demonstrou-se que é um programa eficiente no aprimoramento diagnóstico do exame 

citopatológico, pois possibilita educação continuada por meio da discussão dos casos 

discordantes, reduzindo as taxas de resultados insatisfatórios, falso-negativos e falso-positivos. 

Assim, é uma prática essencial para assegurar a qualidade do exame de Papanicolaou (ÁZARA 

et al., 2016; ROCHA et al., 2018). 

Novos estudos vêm sendo conduzidos nas últimas décadas usando técnicas de análise 

computadorizada de imagens de esfregaços de Papanicolaou com o intuito de auxiliar na 

detecção das lesões cervicais, proporcionando um diagnóstico mais preciso e objetivo 

(PYCOCK; TAYLOR, 1981; MANGO, 1996; TAYLOR et al., 1999; NUNOBIKI et al., 2002; 

ARORA; SETIA; REKHI, 2006; ANTTILA et al., 2011; USHIZIMA; BIANCHI; 

CARNEIRO, 2014; SAHA; BAJGER; LEE, 2017; THRALL et al., 2019; SORNAPUDI et al., 

2020). 
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Dessa forma, é notória a importância da implementação dessas estratégias para a 

garantia da qualidade do exame de Papanicolaou, pois reduzem os erros que podem ocorrer 

durante todo o processo de rastreamento do CCU (ARAÚJO et al., 2015; BAENA et al., 2017; 

LEPE et al., 2018; BEDELL et al., 2020).  

 

2.5.  Técnicas de análise computadorizada de imagens do exame de Papanicolaou 

 

Uma das soluções encontradas para resolver as limitações da análise citopatológica 

clássica, foi o desenvolvimento de técnicas computadorizadas de morfometria, em que os 

critérios subjetivos são substituídos por variáveis calculáveis e comparativas, permitido a 

determinação objetiva de características citomorfológicas (BUHMEIDA, 2006; ANDREA et 

al., 2008; PLISSITI; NIKOU; CHARCHANTI, 2011; CHEN et al., 2014; ZHAO et al., 2016b). 

A análise morfométrica e a seleção dos objetos nos softwares de análise de imagens podem ser 

realizadas de forma automática, semi-automática ou manual, podendo também estar sujeita, 

dessa forma, a limitações devido a subjetividade e variabilidade humana inerente ao processo, 

porém mais controladas (ANDREA et al., 2008; KALHAN, et al., 2010). 

A mensuração de elementos microscópicos é antiga, datada no século XVII, em que 

Antonie van Leeuwenhoek, um dos pioneiros, descobriu que o eritrócito humano era 25 mil 

vezes menor do que um grão de areia pequeno, usando como referência grãos de areia e fios de 

cabelos (MEIJER et al., 1997). Desde então métodos de análise de imagem vem sendo 

desenvolvidos na avaliação morfológica para a obtenção de dados precisos, por meio de 

mensuração e contagem. Diamond et al. (1982) utilizaram a medição do tamanho nuclear como 

fator prognóstico em adenocarcinomas de próstata, Apel et al. (1985) estudaram 

morfometricamente casos de osteossarcoma central de alto grau, Ishida et al. (1991) 

correlacionaram o grau histológico de tumores cartilaginosos e sua morfometria nuclear, Oda 

et al. (1995) utilizaram parâmetros morfométricos no estudo de neoplasias ósseas e de partes 

moles, Milord et al. (2001) avaliaram a morfometria nuclear como parâmetro objetivo para 

diferenciar o carcinoma in situ de bexiga de outras lesões uroteliais planas. 

Da mesma forma, essa abordagem ocorre na área de citopatologia do colo do útero, 

estudos utilizando software para análise morfométrica das características celulares tem 

elucidado os parâmetros quantitativos mais apropriados para categorizar as imagens citológicas 

cervicais nas diferentes classificações estabelecidas. Verifica-se que os critérios relativos ao 

núcleo celular são os mais relevantes para aprimorar parâmetros diagnósticos e reunir fatores 
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prognósticos confiáveis (EVERED; EDWARDS; POWELL, 2013; RANI et al., 2014; SAHA; 

BAJGER; LEE, 2017; HUANG et al. 2020). 

Com avanços na área de computação, redução de custo de hardware e software, e 

predomínio da Internet, diversos sistemas têm sido desenvolvidos usando algoritmos 

computacionais para análise semi-automática de imagens de células. Tal abordagem promete 

resolver algumas limitações da análise morfométrica, mas principalmente as limitações da 

análise clássica no diagnóstico de anormalidades celulares, podendo melhorar a eficiência e a 

precisão da triagem (ZHAO et al., 2016b; WILLIAM et al., 2018). 

O objetivo da análise semi-automatizada de esfregaços de Papanicolaou é que 

algoritmos identifiquem áreas do esfregaço mais propensas a apresentar células suspeitas para 

malignidade que posteriormente serão avaliadas pelo citopatologista (BENGTSSON; MALM, 

2014; HANNA et al., 2017; GROEN et al., 2017; THRALL et al., 2019).  

Prematuramente, apenas uma década após o exame de Papanicolaou ter sido aceito, 

houve propostas para semi-automatizar a triagem de citopatologia cervical por meio de 

mecanismos de varredura e análise de imagens (BENGTSSON; MALM, 2014). Na década de 

cinquenta, nos EUA, ocorreu a primeira tentativa de construir um dispositivo desta natureza 

para citopatologia cervical, Cytoanalyzer (TOLLES; BOSTROM, 1956). As características das 

imagens das células extraídas e analisadas foram tamanho do núcleo e densidade óptica, porém 

testes demonstraram que havia muitos resultados FP devido a sobreposição celular e muco 

(SPENCER; BOSTROM, 1962).  

No Japão, no início da década de setenta, foi desenvolvido o sistema CYBEST, que 

extraia quatro características, área nuclear, densidade nuclear, área citoplasmática e relação 

núcleo/citoplasmática, porém não se mensurou confiavelmente esses atributos automaticamente 

(WATANABE; CYBEST group, 1974). Quatro gerações de protótipos foram criadas ao longo 

de 15 anos e embora apresentassem resultados promissores, nenhum deles chegou a se tornar 

um produto (TANAKA et al., 1987). 

Neste período, em que os primeiros sistemas foram desenvolvidos, o processo era mais 

difícil, pois não havia computadores interativos e nenhuma unidade capaz de exibir imagens 

digitais. No decorrer dos anos setenta, foram desenvolvidos sistemas interativos de análise de 

imagens, mesmo que com capacidade muito limitada (BENGTSSON; MALM, 2014). Com 

estes sistemas foi possível explorar novas maneiras de segmentação de imagens, extração de 

características e modelos de classificação que levaram a uma nova geração de sistemas no início 

dos anos oitenta, como BioPEPR (ZAHNISER et al., 1979), FAZYTAN (ERHARDT et al., 
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1980), Cerviscan (TUCKER; HUSAIN, 1981), LEYTAS (PLOEM; DRIEL-KULKER, 1987) 

e Diascanner (NORDIN, 1989). 

O fator crucial foi que as imagens puderam ser digitalizadas em resolução 

suficientemente melhor, porém, nenhum desses sistemas chegou ao mercado devido ao alto 

custo dos equipamentos, principalmente microscópios automatizados e computadores com alta 

capacidade de processamento (BENGTSSON; MALM, 2014). 

No final dos anos oitenta, os computadores haviam alcançado capacidade suficiente para 

salvar imagens de células suspeitas para o citopatologista avaliar se realmente eram malignas, 

chamados sistemas interativos. Em 1994, nos EUA, o sistema PAPNET foi o primeiro a 

introduzir a interação na triagem automatizada (MANGO, 1994). 

Um ponto crucial na história aconteceu em meados da década de noventa, nos EUA, em 

que aumentou o interesse pela semi-automação da citopatologia, pois surgiu a CML, que 

produzia amostras com menos sobreposição do que a convencinal (KOSS, 1989; 

HUTCHINSON; CASSIN; BALL, 1991; BENGTSSON; MALM, 2014; PHALIWONG et al., 

2018). Atualmente, existem vários sistemas de leitura semi-automatizada para citopatologia, 

como o ThinPrep® Imaging System, somente para preparações em meio líquido, e o BD 

FocalPoint™ GS Imaging System, para CML e convencional, porém carece de estudos para a 

última (BORA et al., 2017; REZENDE; BIANCHI; CARNEIRO, 2021).  

Dispositivos de triagem semi-automatizados podem ser usados de várias maneiras. O 

conceito original é realizar uma pré-seleção, separando amostras normais, assim, o sistema 

remove parte da carga de trabalho manual clássica do citopatologista e se não acrescentar muito 

ao custo total pode ser custo-efetivo. Outra maneira é utilizá-lo em paralelo à triagem visual, 

considerando que os seres humanos e a máquina provavelmente terão erros distintos, o sistema 

combinado aumentaria a sensibilidade do processo geral de triagem, reduzindo falso-negativos, 

porém, terá aumento da carga de trabalho e do custo geral (BENGTSSON; MALM, 2014). 

Portanto, devido ao progresso de técnicas de aquisição de imagens microscópicas e 

aprendizado de máquina, a análise semi-automatizada é uma grande promessa. Essa estratégia 

visa apoiar o diagnóstico citopatológico, reduzir o tempo gasto, aumentar a detecção de lesões 

e melhorar a precisão dos citopatologistas na análise microscópica dos esfregaços cervicais, 

prometendo redução de resultados FN e FP do exame de Papanicolaou (WILLIAM et al., 2018; 

THRALL et al., 2019; REZENDE; BIANCHI; CARNEIRO, 2021). 
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2.6. Bases de dados do exame de Papanicolaou 

 

A análise semi-automatizada do exame de Papanicolaou depende de bases de dados de 

imagens de células cervicais robustos o suficiente para simular esfregaços reais com o intuito 

dar suporte aos testes dos algoritmos. A extração de atributos mais próxima da realidade permite 

o desenvolvimento de modelos mais assertivos na prática (ISIDORO et al., 2020; ARAÚJO et 

al., 2021). 

Visto que o uso de scanner para gerar imagens automaticamente de uma lâmina inteira 

em um tempo relativamente curto ainda é dificultado pelo alto custo do equipamento, recorre-

se a fotodocumentação manual para aquisição de imagens do exame de Papanicolaou por meio 

de uma câmera acoplada em microscópio óptico e software específico instalado na máquina 

(BENGTSSON; MALM, 2014; HANNA et al., 2017; GROEN et al., 2017).  

As bases de dados de células cervicais mais utilizadas em estudos de algoritmos são a 

base Herlev (JANTZEN et al., 2005) e a do “Overlapping Cervical Cytology Image 

Segmentation Challenge” - ISBI 2014 e 2015 (LU et al., 2016). A base Herlev foi elaborada 

no Departamento de Patologia do Hospital Universitário Herlev, na Dinamarca, e é um conjunto 

de imagens públicas. Engloba 917 imagens de células únicas classificadas por citotécnicos e 

médicos em sete classes, abrangendo 242 células normais (escamosas superficiais, escamosas 

intermediárias e colunares) e 675 células anormais (displasia leve, displasia moderada, displasia 

severa e carcinoma in situ). A base disponibiliza as máscaras, que são a verdade terrestre 

(ground truth – GT), ou seja, regiões do núcleo, e citoplasma delimitados. Pode ser acessada 

em http://mde-lab.aegean.gr/downloads  (JANTZEN et al., 2005). 

A base ISBI é composta por imagens simuladas, ou seja, as células foram recortadas de 

imagens reais e por meio de um algoritmo foram reorganizadas para gerar novas imagens com 

diversos níveis de organização (número de células e níveis de sobreposição). A versão 2014 

possui 45 imagens de treinamento, 90 para testes e 810 para avaliação final do desafio. A base 

também disponibiliza as máscaras (GT), porém não possui células com alterações pré-

neoplásicas. Imagens disponíveis em 

https://cs.adelaide.edu.au/~carneiro/isbi14_challenge/dataset.html (LU et al., 2016). 

Uma base de dados mais recente é a CERVIX93, proveniente de lâminas de CML 

examinadas ao microscópio pelo mesmo citotecnologista e graduadas com base na 

nomenclatura do Sistema Bethesda, porém em três classes: negativo, LSIL e HSIL. A base 

CERVIX93 tem um total de 2.705 núcleos marcados nas imagens, 238 núcleos negativos, 1.536 

http://mde-lab.aegean.gr/downloads
https://cs.adelaide.edu.au/~carneiro/isbi14_challenge/dataset.html
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núcleos LSIL e 931 núcleos HSIL. Disponível em https://github.com/parham-

ap/cytology_dataset  (PHOULADY; MOUTON, 2018). 

A base de dados SIPaKMeD possui 966 imagens, com 4.049 células atribuídas a uma 

das cinco categorias: células superficiais intermediárias, células parabasais, células 

coilocitóticas, células disqueratóticas e células metaplásicas, incluindo casos normais e 

anormais. Ela não possui classificação por lesão apenas por tipo de célula. Pode ser acessada 

em http://www.cs.uoi.gr/~marina/sipakmed.html (PLISSITI et al., 2018). 

Ainda pode-se citar algumas outras bases utilizadas em aplicações particulares como a 

base Hacettepe, que consiste em 82 imagens de CML, divididas em 7 classes, superficial 

escamoso, intermediário escamoso, colunar, displasia leve, moderada, severa e carcinoma in 

situ (KALE; AKSOY, 2010), essa base é particular e não está disponível na internet. 

Outra base de imagens de CML é a HEMLBC, com amostras coradas com hematoxilina 

e eosina, desenvolvida no Hospital Popular do Distrito de Nanshan, China, composta por 

imagens de células únicas, separadas em quato classes: negativo para lesão intraepitelial ou 

malignidade (1381 células) e NIC I, NIC II e NIC III, totalizando 989 células anormais 

(ZHANG et al., 2017a).  

Duas outras bases de imagens de células únicas, ERUDIT e LCH, classificadas em 4 

categorias baseadas no grau de anormalidade, incluindo lesão intraepitelial escamosa de baixo 

grau  (LSIL), lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL) e carcinoma de células 

escamosas (SCC). Porém, na ERUDIT os citoplasmas não foram totalmente abrangidos no 

recorte o que prejudica a aplicação de testes de algoritmos e na LCH o material é proveniente 

de CML (CHANKONG et al., 2014). 

Pode-se observar na Figura 1 exemplos de imagens das bases de dados do exame de 

Papanicolaou mencionadas. Estudo revisando sistematicamente 157 artigos na literatura 

chegaram a principal conclusão de que existe uma carência de conjunto de dados grandes e de 

alta qualidade no campo da citologia (MATIAS et al., 2021). Dessa maneira, do ponto de vista 

da tecnologia e ciência, depara-se com um grande desafio, a estruturação de uma base de dados 

completa e com informações precisas na área de citopatologia do colo do útero.  

https://github.com/parham-ap/cytology_dataset
https://github.com/parham-ap/cytology_dataset
http://www.cs.uoi.gr/~marina/sipakmed.html
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/squamous-cell-carcinoma
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/squamous-cell-carcinoma
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2.7. Processamento e análise de imagens digitais   

 

Processar uma imagem, como é feito pelo sistema visual humano, é extremamente 

complexo. O sistema biológico permite ao homem a interpretação da radiação eletromagnética 

do espectro visível, englobando operações fisiológicas, processo de conversão desta radiação 

em sinais neuronais e operações de processamento que ocorrem em diversas áreas do cérebro. 

Em essência, a câmera fotográfica trata-se de uma extensão do olho humano, projetada para 

apreender a energia luminosa de uma cena e produzir uma imagem, porém sem a interpretação 

gerada pelo sistema visual humano (QUEIROZ; GOMES, 2001; ALBUQUERQUE, 2001). 

Na área de visão computacional, inovações vêm permitindo manipular imagens digitais 

a fim de obter a solução de um problema a partir delas. O processo consiste em transformá-las 

sucessivamente por meio de algoritmos computacionais com o objetivo de extrair informações 

úteis, relevantes e quantitativas que representem um certo fenômeno estudado, não havendo, 

portanto, uma solução única e abrangente para resolver todas as situações (SERGEANT et al., 

1998, GONZALEZ; WOODS, 2011).  

A imagem digital f(x,y) é representada por meio de uma matriz (Figura 2), cuja 

intersecção de uma linha e coluna forma um ponto na imagem, conhecido como pixel 

(abreviatura de picture elements), que armazena o valor da intensidade de luz naquela 

coordenada, chamado nível de cinza. Conceito importante é a discretização, processo de 

Figura 1 - Imagens de células cervicais das bases de dados (A) públicas e (B) particulares. 
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Figura 2 - Exemplo de imagem digital monocromática: representação de uma imagem como uma 

matriz de coordenadas f(x,y). Fonte: Do autor. 

transformar uma distribuição contínua (imagem) em unidades individuais (pixel) (Figura 3). 

Assim, a imagem é representada sob forma de uma grade regular finita (matriz), cujos pixels 

representam uma determinada região da imagem por meio de valores inteiros, que são definidos 

pela resolução da imagem (em polegadas ou cm) no momento do armazenamento 

(GONZALEZ, WOODS, 2011; JESUS; COSTA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens coloridas podem ser vistas como a composição de três imagens 

monocromáticas, ou matrizes, nas quais fR(x,y), fG(x,y), fB(x,y) representam, respectivamente, 

as intensidades luminosas das componentes vermelho, verde e azul da imagem, no ponto (x,y) 

(GONZALEZ; WOODS, 2011).  

Figura 3 - Representação de uma imagem digital de citologia convencional do exame de Papanicolaou. (A) 

Aumento de 400x; (B) Zoom em célula escamosa superficial; (C) Zoom no núcleo da célula; (D) 

Identificação do conjunto de pixels. Fonte: Do autor. 
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Assim, os pixels, unidade formadora da imagem digital (Figura 3), geram um histograma 

que é uma função discreta que indica o percentual de pixels que a imagem tem de um 

determinado nível de cinza ou cor, geralmente representado por um gráfico de barras 

(MACHADO; SOUKI, 2004; GONZALEZ; WOODS, 2011; MEYER et al., 2018).   

Uma propriedade importante para análise das imagens digitais é a vizinhança. Um pixel 

p possui quatro vizinhos horizontais e verticais, e quatro diagonais (Figura 4). Isso permite 

estabelecer a conectividade entre pixels, que além de serem adjacentes, é preciso determinar se 

seus níveis de cinza satisfazem um critério de similaridade para estabelecer se dois pixels estão 

conectados (GONZALEZ; WOODS, 2011; SONG et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que cada pixel possui um valor (relacionado a intensidade), utiliza-se uma 

janela de tamanho variado, por exemplo 3x3 chamada de máscara para realizar modificações 

nos valores desses pixels. Portanto, a conectividade entre pixels é um conceito importante usado 

no estabelecimento de propriedades das bordas de objetos e componentes de regiões em uma 

imagem. Essas propriedades podem ser mensuradas utilizando informações de forma, cor ou 

textura, que são representadas por um conjunto de descritores ou vetores de atributos. Assim, 

uma imagem digital consiste em uma representação que os computadores possam processar a 

fim de obter informações úteis para resolver um determinado problema (GONZALEZ; 

WOODS, 2011; SHARMA et al., 2016; ZHAO et al., 2016a). 

Uma das primeiras aplicações de técnicas de análise de imagens foi o melhoramento 

para jornais, imagens foram enviadas por meio do sistema Bartlane via cabo submarino de 

Londres para Nova York, no início dos anos 20, reduzindo o tempo de uma semana para menos 

de três horas. Aperfeiçoamentos dos métodos de processamento de imagens digitais 

continuaram ao longo dos anos, mas em meados da década de 60 foi necessária a combinação 

do surgimento de computadores digitais de grande porte e do programa espacial para colocar 

em destaque o potencial desses métodos (GONZALEZ; WOODS, 2011). 

Figura 4 - Representação de vizinhança, onde n pixels estão conectados ao pixel p: (A) vizinhos 

horizontais e verticais, (B) vizinhos diagonais. Fonte: Do autor. 
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Desde então a análise de imagens vem apresentando expressivo desenvolvimento e 

tornando-se um ponto de apoio importante em diversas disciplinas científicas, principalmente 

as que requerem métodos capazes de melhorar a informação visual para a análise e interpretação 

humanas (IDJNT; JANNEY; ZEIGLER, 1973; RAM, 1982; DREYER, 1993; CUNHA et al., 

2012; ARAÚJO et al., 2018). Pesquisas voltadas para área de citopatologia do colo do útero 

veem se aprimorando e concentram-se principalmente em métodos de pré-processamento, 

segmentação e classificação (USHIZIMA; BIANCHI; CARNEIRO, 2014; SARWAR; 

SHARMA; GUPTA, 2015; LU et al., 2016; BORA et al., 2017). 

A técnica mais usada no pré-processamento é a filtragem, que visa a eliminação de ruído 

das imagens, sendo que os filtros mais utilizados são os filtros medianos, que consistem em 

substituir o valor do pixel central da janela pelo valor de cinza mediano dos elementos da janela 

que foram ordenados, e filtros Gaussianos, caracterizados por suavizar imagens usando valores 

de desvio padrão e média dentre outros em equação (LIN; CHAN; CHEN, 2009; JESUS; 

COSTA, 2015; SU et al., 2016; ASHOK; ARUNA, 2016; BORA et al., 2017).  

Em seguida é preciso segmentar a imagem, ou seja, decompor a imagem em um número 

finito de regiões homogêneas, já que a imagem é formada por um conjunto de regiões, 

conectadas pelas suas bordas e que não se sobrepõe, de tal forma que cada pixel pertence a uma 

determinada região (SONG et al., 2017; SARWAR et al., 2020). A segmentação é feita usando-

se detecção de bordas e detecção de similaridades (GONZALEZ; WOODS, 2011). Assim, é 

possível extraiar atributos celulares, que descrevam por exemplo, tamanho, forma e textura, 

para a classificação subsequente. O método mais usado é o thresholding ou limiarização, que 

significa estabelecer valores de nível de cinza ótimos que permitam separar a imagem em 

regiões (GONZALEZ; WOODS, 2011; SREEDEVI; USHA; SANDYA, 2012; LEE; KIM, 

2016; WILLIAM et al., 2018).  

A classificação faz um ranking das células com base em suas características, agrupando 

ou rotulando adequadamente imagens dentro de um conjunto de possíveis classes pré-definidas 

(SHARMA et al., 2016b; TAN et al., 2021). Um exemplo de técnica usada é a KNN, K-Nearest-

Neighbours ou k-vizinhos mais próximos, usada no reconhecimento de padrões, ela armazena 

todos os casos disponíveis e classifica novos casos com base em uma medida de 

similaridade (MALLI; NANDYAL, 2017; WILLIAM et al., 2018; TAN et al., 2021). 

Nas últimas décadas, houve diversos esforços dos pesquisadores visando contribuir para 

a análise e processamento de imagens do exame de Papanicolaou, pois a implementação de 

equipamentos com metodologias semi-automatizadas já existentes exige uma grande demanda 
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econômica dos laboratórios, sendo que esta conduta não é na maioria das vezes valorizada pelos 

órgãos fomentadores dos serviços públicos e privados. Além disso, esses equipamentos 

apresentam limitações relacionadas ao tipo de amostra analisada (NETO, 2012; CHANKONG 

et al., 2014; BORA et al., 2017).  

Assim, estudos vêm sendo conduzidos visando desenvolver sistemas de baixo custo e 

mais acessíveis. Uma etapa fundamental para a elaboração de sistemas de análise semi-

automatizada do exame de Papanicolaou é o desenvolvimento de algoritmos de segmentação 

de células cervicais, para extração de informações valiosas usadas na fase de classificação. As 

principais características de um bom método de segmentação é a precisão e a rapidez, diante de 

diversidades da coloração e da presença de objetos importunos próximos (ZHAO et al., 2016; 

SONG et al., 2017; SARWAR et al., 2020). A precisão dos resultados de um algoritmo de 

classificação sobre outro depende de diversos fatores como a precisão da segmentação, o pré-

processamento e o tipo de base de dados de imagens utilizado (CHEN et al., 2014; SHARMA 

et al., 2016; BORA et al., 2017; WILLIAM et al., 2018; TAN et al., 2021). 

Estudo realizado por William et al. (2018) demonstrou que ainda existem fragilidades 

nos algoritmos disponíveis para a detecção automatizada de lesões pré-neoplásicas em imagens 

de Papanicolaou, o que resulta em baixa precisão de classificação nas diferentes categorias pré-

neoplásicas. Isso ocorre principalmente pois a maioria dos algoritmos é validada em bases de 

dados limitadas, com imagens recortadas, sintéticas e provenientes de esfregaços de CML 

(GUAN; ZHOU; LIU, 2015; WILLIAM et al., 2018). 

Para o processamento computacional de imagens existe uma significativa diferença 

entre as imagens provenientes de citologia convencional e CML, como mostrado na Figura 5.  

 

Figura 5 - Representação da (A) citologia em meio líquido (400x) e (B) citologia convencional (400x) 

do exame de Papanicolaou. Fonte: Do autor. 
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Imagens de citologia convencional apresentam várias células por imagem, muita 

sobreposição celular, leucócitos, hemácias, muco, ou seja, são imagens mais complexas para 

serem analisadas computacionalmente do que da CML, a qual apresenta homogeneidade na 

distribuição celular e ausência de fatores obscurecedores (RAGOTHAMAN et al., 2016; 

PHALIWONG et al., 2018; ITO et al., 2020). 

Dessa forma, ainda nenhum dos métodos de segmentação e classificação existentes são 

tão flexíveis e robustos quanto o sistema visual humano para identificar a fronteira nuclear ou 

citoplasmática ou para classificar uma célula como normal ou anormal, ou seja, ainda precisam 

de muitas melhorias (MEIJERING, 2012; BENGTSSON; MALM, 2014; WILLIAM et al., 

2018). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A análise microscópica tradicional de esfregaços cervicais é impactada por condições 

subjetivas, visto que os critérios citomorfológicos são qualitativos e as alterações morfológicas 

são variáveis em diferentes amostras. Sendo assim a excelência do diagnóstico está atrelada a 

experiência e aprimoramento do citopatologista, podendo ainda ser afetada pela extensa carga 

de trabalho diária pode causar fadiga visual do profissional. Este cenário é propício à erros de 

escrutínio e de interpretação diagnóstica cujo desfecho podem ser altos resultados FN e FP do 

exame de Papanicolaou, que, respectivamente, deixam pacientes desamparadas pois não detecta 

um possível câncer e outras angustiadas frente a um tratamento desnecessário. 

A análise semi-automatizada do exame de Papanicolaou tem se destacado para reduzir 

as limitações do exame, entretanto, ainda é nebuloso o quão viável é a implementação em 

laboratórios dos sistemas existentes, principalmente devido ao alto custo e validação com CML. 

Por isso, diversos esforços vem sendo realizados por pesquisadores visando o desenvolvimento 

de algoritmos de aprendizado de máquina para o alcance de alternativas mais factíveis. 

Uma base de dados de imagens de Papanicolaou de alta qualidade, robusta e bem curada, 

é crucial para o desenvolvimento de um sistema semi-automatizado alimentado por técnicas de 

aprendizado de máquina. Porém, as bases atuais são limitadas, baseiam-se em CML, algumas 

são particulares, possuem células cortadas, sintéticas, ausência de células alteradas e não são 

classificadas de acordo com a nomenclatura do Sistema de Bethesda, terminologia mais 

utilizada. Desde o surgimento da CML os estudos para o desenvolvimento de algoritmos para 

aprendizado de máquina focaram neste método, pois fornece imagens mais simples para análise 

computacional. Entretanto, em diversos países a citologia convencional ainda é o método de 

escolha para o rastreio do CCU, pois o alto custo de outros métodos impede que ela seja 

substituída em um futuro próximo.  

Assim, este trabalho propõe elucidar o estado da arte atual dos sistemas semi-

automáticos e propõe o desenvolvimento de uma robusta base de dados de imagens do exame 

de Papanicolaou convencional para avanços no desenvolvimento de algoritmos de aprendizado 

de máquina no apoio a análise citopatológica clássica. A proposta de uma base de dados com 

desafios reais é totalmente novidade no cenário da visão computacional, pois possibilitará a 

aplicação e comparação de metodologias já existentes e a criação de novas metodologias de 

segmentação e classificação celular com resultados muito mais verdadeiros do ponto de vista 

biológico. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral 

 

Desenvolver e validar ferramentas computacionais de apoio ao diagnóstico citopatológico do 

câncer do colo do útero. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar a viabilidade de implementação de métodos semi-automáticos para triagem 

de lâminas cervicais. 

 

2. Desenvolver uma plataforma web e uma coleção de dados de imagens de citologia 

convencional. 

 

3. Desenvolver e validar algoritmos de classificação e segmentação de células cervicais. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Revisão integrativa sobre a viabilidade de implementação de métodos semi-

automáticos para triagem de lâminas cervicais 

 

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura dividida em sete etapas: formulação de 

hipóteses e definições de descritores ou palavras-chave, estabelecimento de critérios de 

inclusão e exclusão, coleta de dados, análise e interpretação dos dados, síntese dos resultados, 

avaliação da qualidade da evidência e argumentação dos resultados. 

Esta pesquisa foi realizada para avaliar a viabilidade de implantação em laboratórios de 

métodos semi-automatizados (MAs) para triagem de cervicais por meio da análise de 

publicações científicas de janeiro de 2004 a dezembro de 2019. 

As palavras-chave utilizadas foram: “teste de Papanicolaou” e “triagem citológica 

automatizada” e suas combinações em português, inglês e espanhol. Esta pesquisa foi realizada 

em março de 2020 nas bases de dados: Scientific Electronic Biblioteca Online (SCIELO), 

National Library of Medicine Institutes of Health of the USA (PUBMED) e Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). 

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: trabalhos originais, estudos 

que avaliaram a triagem semi-automatizada, estudos que analisaram citologia cervicovaginal e 

estudos que avaliaram MAs usando citologia convencional ou CML. Foram excluídos os 

estudos que avaliaram: algoritmos de segmentação e/ou classificação em vez do MA disponível 

para implementação laboratorial.  

 

5.2. CRIC Searchable Image Database e coleção CRIC Cervix 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP), nº 1.944.523 (Anexo 1).  Os esfregaços foram processados e analisados 

no setor de Citologia do Laboratório de Análises Clínicas (LAPAC) da Escola de Farmácia 

(EF) da UFOP. Este setor conta com uma equipe de 3 citopatologistas, 2 bolsistas, 1 técnica, 2 

assistentes administrativos e 10 estudantes de extensão/iniciação científica. A infraestrutura é 

composta por microscópios NiKon E 200 para escrutínio dos esfregaços, bateria de coloração 

e material para montagem das lâminas, microscópio de 5 cabeças para discussão de casos e 4 

computadores para parte administrativa.  
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O setor recebe os exames citopatológicos encaminhados pelas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) do município de Ouro Preto, MG, realizando em torno de 6.000 exames 

anualmente. Desde 2013 é o único laboratório do município que presta serviço ao SUS na 

realização dos exames citopatológicos do colo do útero e desde 2014 é o único do estado 

habilitado para realização do Monitoramento Externo da Qualidade dos laboratórios 

prestadores de serviço para o SUS do estado de Minas Gerais. 

Utilizou-se o método da citologia convencional para a confecção dos esfregaços do 

exame citopatológico, recomendado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2013a). O material 

coletado foi fixado em álcool 96% dentro de frascos porta lâminas, que foram lacrados em sacos 

plásticos. Juntamente com as fichas de requisições do SUS foram transportados até o 

laboratório. No recebimento das amostras foi feita a avaliação pré-analítica, em que os 

esfregaços em condições adequadas para a análise foram identificados com o número de 

registro do laboratório. 

A coloração de Papanicolaou foi realizada automaticamente com equipamento Leica 

AutoStainer XL. Em seguida os esfregaços foram montados com entellan entre lâmina e 

lamínula, com o equipamento Leica CV5030, no laboratório de Imunopatologia, 

LIMP/NUPEB/UFOP.  

Depois os esfregaços foram para a análise microscópica, em que os citolopatogistas 

avaliaram o material cervical em microscópio óptico e classificaram as lesões precursoras e 

invasoras do colo do útero, de acordo com a Nomenclatura Brasileira para Laudos 

Citopatológicos Cervicais (Quadro 3), baseada no Sistema de Bethesda (BRASIL, 2012; 

NAYAR; WILBUR, 2015). 
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Na análise microscópica as lâminas foram analisadas em forma de rodízio por três 

citologistas. O primeiro profissional realizou o pré-escrutínio rápido (PER) em até 2 minutos, 

e anotou na planilha de PER o resultado de suspeito, insatisfatório ou negativo. Depois, o 

segundo citopatologista fez o escrutíno de rotina (ER) e as lâminas consideradas negativas 

foram para o terceiro especialista que realizou uma revisão rápida de 100% (RR100%) em até 

2 minutos, anotando o resultado como suspeito, negativo ou insatisfatório. Os insatisfatórios e 

positivos pelo ER foram para um citopatologista diferente daquele que fez a primeira leitura 

que realizou uma revisão detalhada dos esfregaços para confirmação de resultado final.  

Quadro  3 - Classificação dos resultados dos exames citopatológicos do colo do útero conforme 

Nomenclatura Brasileira para Laudos Citopatológicos Cervicais, baseada no Sistema de Bethesda. 

Fonte: adaptado de Brasil, 2012; Nayar; Wilbur, 2015. 
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A requisição do exame citopatológico foi preenchida na análise microscópica e o 

resultado foi digitado no SISCAN (Sistema de Informação de Câncer) e no banco de dados do 

laboratório. Após impressão e assinatura dos laudos, os resultados foram enviados para as UBS, 

onde ficam disponíveis para a paciente por intermédio do médico, enfermeiro ou agente 

comunitário de saúde. 

O laboratório realiza o Monitoramento Interno da Qualidade, ações regulares para 

garantir a qualidade do Papanicolaou: controle do recebimento, montagem e coloração das 

amostras, uso do método Revisão rápida de 100% dos esfregaços negativos e Pré-escrutínio 

rápido (antes da leitura de rotina), implementação de ações corretivas, registro de resultados, 

promoção da educação permanente aos profissionais e auditoria interna. Todo processo 

laboratorial foi realizado conforme recomendações da qualidade do Ministério da Saúde 

(BRANCA; LONGATTO-FILHO, 2015; BRASIL, 2016a). 

Este trabalho está inserido nos grupos de pesquisa ÂMBAR: Desafios e Ações em Saúde 

da Mulher e CRIC (Center for Recognition and Inspection of Cells). Criado em 2013, o grupo 

ÂMBAR visa identificar desafios relacionados à saúde da mulher, elaborar e fortalecer ações 

voltadas a prevenção e proteção. Nesta vertente, dentre outros projetos, desde meados de 2017 

a doutoranda atuou junto a mestranda Renata Rocha e Rezende Oliveira no desenvolvimento 

do aplicativo “Âmbar Previna, saúde da mulher na palma da mão”, com funcionalidades 

voltadas ao diagnóstico, prognóstico e seguimento de pacientes inseridas no programa de 

rastreio do CCU, do qual originou sua dissertação (OLIVEIRA, 2020). O Âmbar Previna obteve 

o 30 lugar no Empreenda em ação/UFOP 2018, que garantiu uma vaga para o programa de pré-

aceleração de startups, o Biostartup Lab, em Belo Horizonte, MG, na instituição Biominas. No 

processo seletivo houve mais de 90 participantes em âmbito nacional e apenas 23 foram 

selecionados, sendo o Âmbar Previna um deles. 

O grupo CRIC foi criado em 2014 e vem investigando metodologias computacionais 

aplicadas à área da saúde, usando aprendizado de máquina e inteligência artificial. Neste 

sentido, contou-se com a colaboração dos pesquisadores da área computacional do respectivo 

grupo para a escrita dos códigos em linguagem de programação para a construção da plataforma 

web e algoritmos. As atividades metodológicas desenvolvidas pela doutoranda, com curadoria 

de citopatologistas neste trabalho foram: elaboração de protocolos de taxonomia, seleção e 

fotodocumentação dos esfregaços, seleção e curadoria das imagens, inserção das imagens na 

plataforma, marcação inicial das células nas imagens dentro da plataforma. Vale ressaltar que 

foram conduzidas significativas discussões entre os pesquisadores da área computacional e 
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biológica para decisão sobre a arquitetura do modelo de interface desenvolvida para a 

plataforma e lógica de funcionamento dos algoritmos. 

Ainda é importante mencionar que a doutoranda se envolveu em disciplinas da área da 

computação (Introdução a Programação e Processamento Digital de Imagens). Neste contexto, 

a doutoranda juntamente com Ronan David Souza Abreu, graduando da estatística, e Jéssica 

Soares, graduanda da engenharia de automação, criaram o algoritmo que obteve o 1º lugar no 

desafio CRIC Hackthon: Computer Vision, Big Data & Machine Learning, 2017. Além disso, 

a doutoranda participou ativamente, junto ao aluno de gradução Douglas Wender Isidoro, do 

desenvolvimento do algoritmo baseado em características não-geométricas, do qual derivou sua 

Monografia (ISIDORO, 2021). O trabalho subsequente da doutoranda em parceria com a 

doutoranda Débora Nasser Diniz, incrementou o trabalho anterior do Douglas, usando dados de 

segmentação dos núcleos das células cervicais da Cric Cervix (DINIZ et al., 2021a). 

A Figura 6 exibe o fluxo geral de trabalho executado para a elaboração da plataforma 

CRIC Searchable Image Database e coleção CRIC Cervix, que está detalhado nos parágrafos 

seguintes. 
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O primeiro passo foi o levantamento dos protocolos de taxonomia e elaboração de um 

diagrama com os tipos de células e respectivas lesões (Figura 7) para orientação na seleção dos 

exames de Papanicolaou, que serviu como um modelo de interface usado para criar a árvore de 

decisão na plataforma. De acordo com a Nomenclatura Brasileira para laudos citopatológicos 

cervicais, com base no Sistema Bethesda (BRASIL, 2012; NAYAR; WILBUR, 2015). 

Abreviações: NILM - Negativo para lesão intraepitelial ou malignidade; ASC-US - Células escamosas atípicas de 

significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas; ASC-H - Células escamosas atípicas, não podendo 

excluir lesão de alto grau; LSIL - Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau; HSIL - Lesão intraepitelial escamosa 

de alto grau; SCC - Carcinoma de células escamosas. 

Figura 6 - Fluxo geral para elaboração da CRIC Searchable Image Database e coleção CRIC Cervix: 

(a) levantamento de protocolos de taxonomia; (b) triagem microscópica de esfregaços; (c) 

fotodocumentação dos esfregaços; (d) seleção e curadoria de imagens; (e) inserção das imagens no 

CRIC; (f) classificação e segmentação manual das células pelos citopatologistas. Fonte: Rezende et al., 

2021. 

 

Figura 7 - Diagrama para fotodocumentação de esfregaços de citologia convencional do exame de 

Papanicolaou.Figura 6 - Fluxo geral para elaboração da CRIC Searchable Image Database e coleção 

CRIC Cervix: (a) levantamento de protocolos de taxonomia; (b) triagem microscópica de esfregaços; 

(c) fotodocumentação dos esfregaços; (d) seleção e curadoria de imagens; (e) inserção das imagens no 

CRIC; (f) classificação e segmentação manual das células pelos citopatologistas. Fonte: Rezende et al., 

2021. 

Figura 7 - Diagrama para fotodocumentação de esfregaços de citologia convencional do exame de 

Papanicolaou. Fonte: Do autor. 

 

Figura 8- Segmentação e classificação manual: a) Segmentação de célula: (a).1. Delimitação do 

contorno do citoplasma, (a).2. Seleção das categorias até a rotulagem em Lesão intraepitelial de baixo 

grau. b) Classificação da célula: (b).1. Seleção da opção Lesão intraepitelial de baixo grau, (b).2. 

Marcação do núcleo. Fonte: adaptado de https://database.cric.com.br/Figura 7 - Diagrama para 

fotodocumentação de esfregaços de citologia convencional do exame de Papanicolaou. Fonte: Do 

autor. 
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Os esfregaços para fotodocumentação foram selecionados por meio de análise do banco 

de dados de resultados do exame de Papanicolaou do laboratório. A partir dos resultados, os 

esfregaços foram escrutinados em microscópio óptico por três citopatologistas para avaliação 

dos critérios citomorfológicos que melhor representassem as alterações. Após consenso entre 

os três especialistas, 118 esfregaços de 118 pacientes foram selecionados. Esses 118 pacientes 

foram diagnosticados em: 3 NILM, 45 ASC-US, 45 LSIL, 12 ASC-H, 10 HSIL e 3 SCC.  

O terceiro passo foi a fotodocumentação dos esfregaços realizada por meio de 

microscopia convencional em campo claro com objetiva de 40x e ocular de 10x, por meio de 

câmera digital Zeiss AxionCam MRc acoplada ao microscópio Zeiss AxioImager.Z2, com o 

Software Axion Vision Zeiss, no Laboratório Multiusuário do Núcleo de Pesquisas em Ciências 

Biológicas (NUPEB), Universidade Federal de Ouro Preto, MG.   

Após a fotodocumentação, todas as imagens foram analisadas, curadas e selecionadas 

pelos três citopatologistas para compor o conjunto de dados CRIC Cervix. A inserção das 

imagens na plataforma CRIC Searchable Image Database foi realizada anexando a imagem, 

inserindo um identificador do esfregaço e a data da amostra. A classificação e segmentação 

manual das células foi realizada por três citopatologistas (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Segmentação e classificação manual: a) Segmentação de célula: (a).1. Delimitação do 

contorno do citoplasma, (a).2. Seleção das categorias até a rotulagem em Lesão intraepitelial de baixo 

grau. b) Classificação da célula: (b).1. Seleção da opção Lesão intraepitelial de baixo grau, (b).2. 

Marcação do núcleo. Fonte: adaptado de https://database.cric.com.br/ 

 

 

Figura 9 - Fluxo geral para desenvolvimento de algoritmos de segmentação e classificação de células 

cervicais: (a) fotodocumentação dos esfregaços; (b) banco de imagens; (c) classificação e segmentação 

manual das células pelos citopatologistas; (d) extração e seleção de atributos; (e) algoritmos de 

segmentação automática e (f) algoritmos de classificação automática. Fonte: adaptado de Rezende et 
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A segmentação manual foi realizada pelo primeiro citopatologista delimitando o 

contorno do elemento na imagem (Figura 8 - (a).1) e selecionando sequencialmente as 

categorias em que se enquadravam aquele elemento (Figura 8 - (a).2), e posteriormente o núcleo 

era delimitado. O segundo e o terceiro especialista verificavam a segmentação e caso houvesse 

consenso aprovavam. 

Cada célula foi classificada selecionando a classe correspondente à lesão (Figura 8 (b).1) 

seguida da marcação do centro do núcleo da célula (Figura 8 (b).2). Este procedimento se 

repetiu até que todas as células de uma imagem fossem rotuladas. O protocolo de classificação 

seguido pelos três citopatologistas começou com uma classificação independente realizada pelo 

primeiro profissional, depois o segundo verificou os rótulos. Em seguida, o terceiro 

citopatologista fez uma revisão das marcações e validava caso as três respostas estivessem de 

acordo. Caso contrário, um consenso foi realizado entre os três especialistas. 

Após classificação e segmentação manual, pré-processamentos computacionais 

removeram células marcadas nas bordas em que núcleos ou citoplasma não eram totalmente 

visíveis. Este processo visou evitar alimentar algoritmos com informações incorretas. 
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5.3. Desenvolvimento e validação de algoritmos de classificação e segmentação de 

células cervicais 

 

A Figura 9 apresenta o fluxo geral para desenvolvimento de algoritmos de segmentação 

e classificação de células cervicais. As etapas mostram que após a fotodocumentação e obtenção 

das imagens, o conjunto de atributos celulares foram extraídos das imagens classificadas e 

segmentadas manualmente.  

5.3.1. Reconhecimento de células cervicais: algoritmo baseado em intensidade e área nuclear 
 

A Figura 10 representa um fluxo de trabalho para o reconhecimento de células cervicais 

por meio da identificação dos núcleos. O método proposto é baseado na área e intensidade dos 

pixels do núcleo de células cervicais. O software utilizado para construir o código e executar o 

experimento foi o MATLAB, versão 2016, as configurações do computador foram CPU 1,83 

GHz com 4 GB de RAM. As imagens de citologia cervical utilizadas neste experimento foram 

divididas em dois grupos: base ISBI 2014 e CRIC Cervix. As imagens da ISBI 2014 foram 

divididas em 45 para treinamento e 90 para teste, totalizando 135 imagens. As imagens da CRIC 

Cervix usadas foram divididas em 5 para treino e 17 para teste, totalizando 22 imagens. 

Figura 9 - Fluxo geral para desenvolvimento de algoritmos de segmentação e classificação de células 

cervicais: (a) fotodocumentação dos esfregaços; (b) banco de imagens; (c) classificação e segmentação 

manual das células pelos citopatologistas; (d) extração e seleção de atributos; (e) algoritmos de segmentação 

automática e (f) algoritmos de classificação automática. Fonte: adaptado de Rezende et al., 2021. 

 

Figura 10 - Fluxo de trabalho para o reconhecimento de células cervicais: algoritmo baseado em método 

de intensidade e área nuclear.Figura 9 - Fluxo geral para desenvolvimento de algoritmos de segmentação 

e classificação de células cervicais: (a) fotodocumentação dos esfregaços; (b) banco de imagens; (c) 

classificação e segmentação manual das células pelos citopatologistas; (d) extração e seleção de atributos; 

(e) algoritmos de segmentação automática e (f) algoritmos de classificação automática. Fonte: adaptado de 

Rezende et al., 2021. 
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A abordagem para o processamento das imagens de citologia cervical (Figura 10) tem 

início com a conversão da imagem RGB para escala de cinza (Passo 1), utilizando a equação 

1.1, pois as cores nessa proposta não são necessárias para a análise da imagem (CHENG et al., 

2001; MERCHANT, 2008). 

 

IL = 0.3 * R + 0.59 * G + 0.11 * B                                                                           (1.1) 

 

Onde IL é imagem monocromática, em níveis de cinza (L de luminância). A imagem em 

escala de cinza proporciona um melhor contraste entre os núcleos e o fundo, diferindo em 

intensidades (PHANSALKAR et al., 2011). Em seguida realizou-se a equalização de 

histograma adaptativo com contraste (CLAHE) (Passo 2), obteve-se o aumento do contraste da 

imagem em escala de cinza com o objetivo de destacar o citoplasma das células cervicais, para 

que nos próximos passos os núcleos fossem preservados, e os achados citológicos eliminados, 

como hemácias, neutrófilos e precipitado de corante (ZUIDERVELD, 1994). 

Assim como realizado em outros trabalhos (USHIZIMA et al., 2014; GAYATHRIDEVI 

et al., 2017) após a equalização do histograma aplicou-se o filtro bilateral (Passo 3) para 

suavização da imagem e preservação das bordas, para cada pixel é calculado uma máscara 

diferente considerando a distância dos vizinhos ao centro, e também a diferença radiométrica 

das intensidades (TOMASI; MANDUCHI, 1998). 

Figura 10 - Fluxo de trabalho para o reconhecimento de células cervicais: algoritmo baseado em 

método de intensidade e área nuclear. Fonte: Do autor. 

 

Figura 10 - Fluxo de trabalho para o reconhecimento de células cervicais: algoritmo baseado em 

método de intensidade e área nuclear. Fonte: Do autor. 
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O próximo passo foi a binarização da imagem (Passo 4). Um dos mais utilizados é 

método de limiar global de Otsu (OTSU, 1979), porém como visto por Phansalkar et al, (2011), 

com este método observou-se uma ruim segmentação dos núcleos, resultando em um 

aglomerado, dessa forma, optou-se por não aplicar esse método. Então para a binarização da 

imagem definiu-se um limiar (parâmetros empiricamente estimados no conjunto de dados de 

experimentação), em que todos os pixels que tinham menores valores de intensidade (mais 

escuros), nesse caso, foram considerados núcleos. 

Após binarização, para eliminar ruídos presentes na imagem aplicou-se o filtro da 

mediana (Passo 5) (LIM, 1990). O passo seguinte, chamado de fechamento, provocou na 

imagem binária a dilatação e em seguida a erosão de regiões pré-determinadas (Passo 6). 

Definiu-se a forma ‘disk’ do fechamento dos elementos, e o tamanho (parâmetros 

empiricamente estimados no conjunto de dados de experimentação). Pretendeu-se nessa etapa 

obter os núcleos eliminando os vestígios de citoplasma (GONZALEZ; WOODS, 2011; 

HARALICK; SHAPIRO, 1992). 

Utlizou-se o pacote do MATLAB, vision.BlobAnalysis, para análise dos objetos em 

uma imagem binária retornando estatísticas. Determinou-se, então, um limiar mínimo e 

máximo (parâmetros empiricamente estimados no conjunto de dados de experimentação) para 

o valor da área de interesse, as regiões fora desse intervalo foram rejeitadas (Passo 7). O intuito 

foi eliminar os achados citológicos (neutrófilos e precipitado de corante) que não são de 

interesse e preservar os núcleos das células cervicais, que são indispensáveis para a definição 

de um resultado na análise pelo citopatologista pelo método de Papanicolaou (TOMASI el al., 

2015). Este processo foi responável por finalizar a separação do núcleo do resto da imagem. 

Usando o pacote, encontrou-se o centroide de cada núcleo que foi detectado (Passo 8) e a partir 

dele gerou-se uma janela (bounding box) ao redor da célula (Passo 9).  

Comparou-se os resultados encontrados com a ground truth (GT) (da CRIC Cervix), 

para cálculo dos verdadeiros positivos (TP), falso-positivos (FP) e falso-negativos (FN) 

(BERGMEIR; GARCIA; BENITEZ, 2012). Calculou-se a precisão, que determina os itens 

classificados corretamente para a classe a qual realmente pertencem (1.2), a sensibilidade (taxa 

de verdadeiros positivos - TPR) ou revocação, que mede a capacidade de encontrar itens 

alterados corretamente classificados como alterados (1.3) e a média harmônica da precisão e 

sensibilidade (F1), que fornece uma medição única e equilibrada para o sistema (1.4), 

respectivamente pelas equações (FAWCETT, 2006; POWERS, 2011): 
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    𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
                                                                                   (1.2) 

   𝑅𝑒𝑣𝑜𝑐𝑎çã𝑜 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
                                                                                 (1.3) 

               𝐹1 = 2 ∗
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁
                                                                                   (1.4) 

 

5.3.2. Classificação de células cervicais: algoritmo baseado em características não-geométricas 

 

A Figura 11 apresenta a arquitetura do sistema proposto de classificação automática de 

células cervicais baseada em características não geométricas extraídas dos núcleos, sem a 

utilização de técnicas de segmentação ou redes neurais. O intuito é avaliar partes de uma 

imagem e identificar regiões com lesão sem a realização de uma individualização celular. 

 

Os dados de classificação da base CRIC Cervix foram utilizados para desenvolver o 

sistema proposto, as classificações incluem, NILM, ASC-US, LSIL, ASC-H, HSIL e SCC. 

Como não foi utilizada a segmentação manual, todas as partes das imagens foram utilizadas 

para o pré-processamento, treinamento e construção do modelo de classificação. Na etapa de 

pré-processamento, as imagens foram recortadas em sub-imagens do tamanho de 50x50 pixels 

(Figura 12). Os recortes foram feitos da esquerda para a direita e de cima para baixo, mas é 

arbitrário em relação à posição exata das células e núcleos.  

 

Figura 11 - Arquitetura do sistema de classificação de células cervicais. Fonte: adaptado de Isidoro et 

al., 2020. 
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A etapa de pré-processamento resulta em recortes e para verificar se ele tem informações 

nucleares suficientes para corresponder a cada uma das classes foram utilizados os dados da 

localização dos núcleos dentro das imagens (verdade-terrestre das classificações da base CRIC 

Cervix). Com base na localização central dos núcleos da base CRIC Cervix comparou-se com 

os recortes arbitrários realizados pelo pré-processamento naquele momento (Figura 13). Como 

consequência disso, obtem-se o valor de sobreposição dessas imagens que, caso possua valor 

igual a zero, indica-se que não corresponde a núcleo. Caso o valor seja maior que zero, detecta-

se a justaposição dos recortes e se possuir um valor maior ou igual a 60% da informação nuclear, 

determina-se que possui informações suficientes para ser enquadrado como uma região do 

núcleo e relaciona-se em uma das classes de lesões. Caso contrário foi considerado ruído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 - Exemplo da etapa de pré-processamento. A numeração representada é irrealista, apenas 

para fins de demonstração, assim como o tamanho dos recortes. Fonte: adaptado de Isidoro et al., 2020. 

Figura 63 - Comparação entre recortes: (A) recorte a partir da posição central de um núcleo (Verdade-

terrestre da CRIC Cervix); (B) recorte do pré-processamento; (C) interseção entre esses dois recortes 

que, nesse caso, possui valor maior ou igual a 60% da área individual deles. Fonte: adaptado de Isidoro 

et al., 2020. 
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O recorte em torno da posição central (x, y) de um núcleo da imagem foi usado como 

entrada para a etapa de treinamento e teste, juntamente com os recortes arbitrários obtidos, com 

o intuito do classificador aprender a categorizar núcleos como um todo. 

O recorte é uma alternativa para a segmentação que não foi utilizada, pois cria uma 

região próxima ao núcleo com menos informações. O tamanho do recorte foi definido 

empiricamente, com testes e ajustes de parâmetros em que os melhores resultados foram obtidos 

com a dimensão 50x50 pixels. Todos os recortes obtidos no pré-processamento foram usados 

como entrada para a etapa de classificação. A etapa de classificação comparou os atributos de 

uma região da imagem com aqueles utilizados no treinamento.  

A partir da revisão de trabalhos anteriores (HARALICK, 1979; JANTZEN et al., 2005; 

PLISSITI; NIKOU, 2012; LAKSHMI; KRISHNAVENI, 2014; MARIARPUTHAM; 

STEPHEN, 2015; ARAÚJO et al. 2019) definiu-se as características para serem extraídas dos 

recortes definidos como treinamento. Os recursos selecionados referem-se a informações de 

textura das imagens, não passando por pré-processamento de segmentação. Recursos foram: 

Intensidade média; Valor de intensidade máxima; Valor de intensidade mínima; Padrão Binário 

Local (LBP); Histograma de Gradientes Orientados (HOG); Matriz de Co-Ocorrência de Nível 

de Cinza (GLCM); 7 momentos Hu; Características de textura de Haralick: Segundo momento 

angular (energia); Contraste; Correlação; Variância; Entropia; Coeficiente máximo de 

correlação; Momento de diferença inversa (homogeneidade); Média da soma, Variância da 

soma e Entropia da soma; Diferença de Variância e Diferença de Entropia; Medida de 

Informação de Correlação I e II. Destaca-se que foi testada a seleção de características, mas o 

resultado da classificação não melhorou, então optou-se por deixar todas as informações. 

Para a classificação proposta, foram utilizados sistemas de duas e três classes. No 

sistema de 2 Classes as células são agrupadas em: 1 - células normais; 2 – células alteradas 

(ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL e SCC). Já no sistema de 3 Classes as células foram agrupadas 

em: 1 - células normais; 2- alterações de baixo grau (ASC-US e LSIL); 3 - alterações de alto 

grau (ASC-H, HSIL e SCC). O objetivo foi o ranqueamento de imagens a partir do diagnóstico 

e tratamento dado às pacientes, em que pacientes sem lesão após dois resultados negativos do 

exame, repetem a citologia após 3 anos; pacientes com alterações de baixo grau devem repetir 

o exame em 6 meses ou 1 ano, dependendo da idade; pacientes com alterações de alto grau 

devem realizar colposcopia e/ou biópsia (BRASIL, 2016b).  

Em ambos os sistemas foi incluído a classe ruídos, que engloba recortes com 

informações irrelevantes para classificação, como fundo de lâmina ou outros elementos não 
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nucleares. O objetivo dessa classe é permitir que o classificador aprenda a ignorar informações 

que não são importantes para a classificação celular. 

Para a classificação foi utilizado o algoritmo Support Vector Machine (SVM), que é um 

classificador discriminativo que identifica e constrói um modelo de separação das classes 

(BISHOP, 2006). Recebe como entrada um conjunto de dados e prediz para cada entrada qual 

possível classe faz parte, fazendo dele um classificador linear não probabilístico.  

Para a avaliação dos resultados e do desempenho da classificação, foram usadas algumas 

métricas. Primeiramente, foi mensurado o número de verdadeiros positivos (TP), verdadeiros 

negativos (TN), falso-positivos (FP) e falso-negativos (FN) (BERGMEIR, GARCIA, 

BENITEZ, 2012). Calculou-se a precisão (1.2), sensibilidade (taxa de verdadeiros positivos - 

TPR) ou revocação (1.3), a média harmônica da precisão e sensibilidade (F1) (1.4), por meio 

das equações aprsentadas anteriormente, e a especificidade (taxa de verdadeiros negativos - 

TNR), que mede a capacidade de classificar itens negativos (normais) corretamente 

classificados como negativos (1.5) (FAWCETT, 2006; POWERS, 2011): 

 

    𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
                                                                            (1.5) 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Revisão integrativa sobre a viabilidade de implementação de métodos semi-

automáticos para triagem de lâminas cervicais 

 

A revisão integrativa da literatura descreveu as particularidades de implementação de 

MAs em laboratório de citopatologia (REZENDE; BIANCHI; CARNEIRO, 2021). Resultou 

em 787 artigos analisados, destes 37 selecionados para revisão completa (PUBMED).  

A Tabela 1 compila as principais informações dos estudos. Três MAs foram incluídos: 

ThinPrep Imaging System (TIS; HOLOGIC, Marlborough, MA) (20 estudos, 58,8%); BD 

FocalPoint GS Imaging System (BDFP; Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, NJ) 

(11 estudos, 32,4%); CytoProcessor (CP; DATEXIM, Caen, France) (1 estudo, 2,9%) e 

ThinPrep/FocalPoint (2 estudos, 5,9%). No total, os estudos avaliaram 1.317.148 lâminas 

automaticamente, com 1.308.028 (99,3%) de CML e 9.120 (0,7%) de citologia convencional. 

O fluxo dos processos do MA consiste em escanear as lâminas, analisar 

computacionalmente (segmentar e classificar) os campos de visão (FOVs - fields of view) e 

apresentar em ordem de probabilidade de malignidade ao citopatologia para definição de um 

diagnóstico. Infere-se que a análise microscópica clássica do exame de Papanicolaou depende 

de duas principais atribuições, a localização e a classificação de anormalidades por um 

citopatologista experiente. Por outro lado, o apoio de MA permite que o profissional se 

concentre em apenas uma tarefa, interpretar regiões suspeitas previamente selecionadas, o que 

sugere reduzir os resultados FN e FP, cansaço, carga de trabalho e melhora de produtividade. 

Os estudos analisados compararam o MA com o método manual (MM), que consiste na 

análise citopatológica clássica em microscópio óptico. Usaram somente citologia convencional 

ou somente CML para os dois métodos. Por outro lado, 7 estudos foram excluídos da revisão, 

pois compararam o MM usando citologia convencional e MA usando CML. Essa análise é 

delicada, pois verificaram o desempenho de cada método (MM e MA) com diferentes 

preparações de amostras. As lâminas de CML dão origem a campos de visão com pouca 

sobreposição celular e poucos fatores obscurecedores, o que torna a análise menos complicada 

para o algoritmo do MA (ITO et al., 2020).  
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Tabela 1 - Compilação dos artigos revisados. 

 

Tabela 2 - Compilação dos artigos revisados. 
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Tabela 1 - Compilação dos artigos revisados. (Continuação) 

 

Tabela 1 - Compilação dos artigos revisados. (Continuação) 
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Tabela 1 - Compilação dos artigos revisados. (Continuação) 

 

Tabela 1 - Compilação dos artigos revisados. (Continuação) 
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Abreviações: MM – método manual; MA – método semi-automático; CC – citologia convencional; LBC - citologia em meio 

líquido; HPV - papiloma vírus humano;  RFN – resultado falso negativo; RFP – resultado falso positivo; CQ – controle de 

qualidade; FOVs - fields of view; AGC - células glandulares atípicas; HSIL - lesão intraepitelial escamosa de alto grau; ASC-H 

- células escamosas atípicas não podem excluir HSIL; LSIL - lesão intraepitelial escamosa de baixo grau; ASC-US - células 

escamosas atípicas de significado indeterminado; NIC - neoplasia intraepitelial cervical; RR100% - revisão rápida de 100%.  

 

Fonte: adaptado de Rezende; Bianchi; Carneiro, 2021. 

 

 

Figura 14 - CRIC Searchable Image Database hospedando a coleção CRIC Cervix, acessada em 

computador, notebook, tablet e celular. Fonte: gerado em https://smartmockups.com/Abreviações: MM – 

método manual; MA – método semi-automático; CC – citologia convencional; LBC - citologia em meio líquido; HPV - 

papiloma vírus humano;  RFN – resultado falso negativo; RFP – resultado falso positivo; CQ – controle de qualidade; FOVs - 

fields of view; AGC - células glandulares atípicas; HSIL - lesão intraepitelial escamosa de alto grau; ASC-H - células escamosas 

atípicas não podem excluir HSIL; LSIL - lesão intraepitelial escamosa de baixo grau; ASC-US - células escamosas atípicas de 

significado indeterminado; NIC - neoplasia intraepitelial cervical; RR100% - revisão rápida de 100%.  

 

Fonte: adaptado de Rezende; Bianchi; Carneiro, 2021. 
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Tabela 1 - Compilação dos artigos revisados. (Continuação) 

Somente dois estudos analisaram o desempenho do MA (BDFP) com citologia 

convencional. Sugiyama et al. (2016) verificaram que as duas citologias foram estatisticamente 

equivalentes como métodos de controle de qualidade usando MA. Saieg et al. (2014) relataram 

sensibilidade de 100%, ou seja, todos os casos que o sistema identificou como suspeito 

realmente tinham alteração, e demonstraram especificidade de 70,3%, ou seja, teve casos de 

resultados FP. Realça-se a necessidade de mais análises do MA com citologia convencional. 
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As informações sobre rejeição da amostra pelos MAs foram apresentadas apenas por 8 

estudos, todos usando CML (Tabela 2). A taxa média de rejeição foi ≤ 3,5% e foi menor, quando 

comparada ao MM. A maior capacidade do MA de identificar células potencialmente anormais, 

mesmo com baixa celularidade, pode explicar essa ocorrência (LEVI et al., 2012; YEONG et 

al., 2013; PALMER; NICOLL; MCKEAN, 2013). Artefatos de montagem foi um dos motivos 

de rejeição que pode ser resolvido com garantia da qualidade na preparação da amostra e o 

problema com identificador da lâmina deve ser solucionado com a experiência no uso do MA. 

Já o motivo de rejeição por fatores obscurecedores mostra que os algoritmos dos MA ainda 

demandam aperfeiçoamento para excluir áreas irrelevantes. 

 

Tabela 3 - Estudos que relataram taxa de rejeição do sistema semi-automático 

Fonte: adaptado de Rezende, Bianchi, Carneiro, 2021. 

Artigos Autores 
Sistemas 

automáticos 

Rejeição 

(%) 
Motivo da rejeição 

Comparison of the Diagnostic 

Utility of Manual Screening and the 

ThinPrep Imaging System in 

Liquid-Based Cervical Cytology 

Özcan et al. 

2020 
ThinPrep 4,70% Bolhas de ar 

Adaptation of CytoProcessor for 

cervical cancer screening of 

challenging slides. 

Crowell et al. 

2019 
CytoProcessor 1% 

Baixa celularidade e 

regiões fora de foco  

A comparison of ThinPrep Imager-

assisted with manual screening, and 

its place in the New Zealand 

cervical cancer screening program. 

Yeong et al. 

2013 
ThinPrep 2,40% 

Arranhões, marcas de 

dedos, poeira, detritos, 

bolhas, e rótulo aplicado 

com saliência 

Use of the ThinPrep Imaging 

System for internal quality control 

of cervical cytology 

Heard et al. 

2013 
ThinPrep 2,10% 

Problema com o 

identificador alfanumérico 

da lâmina e artefatos 

celulares 

Prospective parallel randomized 

trial of the 

MultiCyte™ ThinPrep(®) imaging 

system: the Scottish experience 

Palmer et al. 

2013 
ThinPrep 4,2% Artefatos de montagem 

Implementation of FocalPoint GS 

location‐guided imaging system 

Levi et al. 

2012 
FocalPoint 2,03% 

Lamínulas, celularidade 

insuficiente e fatores 

obscuros, sangue, 

inflamação ou citólise  

Effectiveness of 

the ThinPrep Imaging System: 

clinical experience in a low 

risk screening population 

Papillo; St 

John; Leiman, 

2008 

ThinPrep 4,80% 

Lamínulas, manchas 

atróficas, sangue 

excessivo e inflamação 

Assisted primary screening using 

the automated ThinPrep Imaging 

System 

Biscotti et al., 

2005 
ThinPrep 7,07% 

Bolhas de ar excessivas e 

lamínula defeituosa 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeong%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23856838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heard%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22937891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levi%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22505211
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Basicamente os MAs usam CML, então o laboratório precisa de equipamentos de 

preparação e de coloração da amostra. Também precisa ser instalado o MA, que é formado por 

equipamento que escaneia e identifica áreas suspeitas da lâmina, e outro equipamento que exibe 

esses campos. Todos os equipamentos precisam de treinamento para uso e validação, que varia 

de dias a meses (DUBY; DIFURIO, 2009; COLGAN et al., 2013).  

Além dos treinamentos, o laboratório inclui na sua rotina a digitalização das lâminas, 

mas não afeta o fluxo de trabalho, pois os MAs têm capacidade de 24 horas/dia de 

funcionamento (PALMER; NICOLL; MCKEAN, 2013). Também acrescenta a análise dos 

campos de visão, mas não constitui um problema, pois, além de relatos de operação simples, 

menos fadiga e maior satisfação no trabalho (SCHLEDERMANN et al., 2007; PAPILLO; 

JOHN; LEIMAN, 2008), o processo como um todo permite aos profissionais redução das 

tensões na jornada de trabalho, maior eficiência na triagem e mais tempo dedicado aos casos 

alterados (BISCOTTI et al., 2005).  

Esse quadro reflete na melhoria da produtividade do laboratório. Apenas 11 artigos 

relataram a carga de trabalho do especialista depois de incorporar o MA na rotina, todos usado 

CML (Tabela 3). Esses estudos mostram aumento da produtividade com melhora geral da 

precisão diagnóstica do laboratório, porém é importante a definição da carga de trabalho de 

acordo com as singularidades da rotina (ELSHEIKH et al., 2010; LEVI et al., 2012). 
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Tabela 4 - Estudos que descreveram a carga de trabalho usando o sistema semi-automático 

Título do artigo Autores 
Sistemas 

automáticos 
Carga de trabalho/produtividade 

Comparison of the Diagnostic 

Utility of Manual Screening and 

the ThinPrep Imaging System in 

Liquid-Based Cervical Cytology. 

Özcan et 

al., 2020 
ThinPrep 

12 lâminas/hora com MM e 16 lâminas/hora 

com MA.  Aumento de produtividade em 

torno de 30% com MA. 

Adaptation of CytoProcessor for 

cervical cancer screening of 

challenging slides. 

Crowell et 

al., 2019 
CytoProcessor 

22 lâminas/hora com MM e 36 lâminas/hora 

com MA. Aumento de produtividade em 

torno de 60% com MA 

A retrospective validation of the 

FocalPoint GS slide profiler NFR 

technology by analysis of interval 

disease outcomes compared with 

manual cytology. 

Nuttall et 

al., 2019 
FocalPoint 

Aumento de produtividade de 17,5% do 

laboratório usando MA. 

A comparison 

of ThinPrep Imager-assisted with 

manual screening, and its place in 

the New Zealand 

cervical cancer screening program

. 

Yeong et 

al., 2013 
ThinPrep 

50 lâminas/dia com MM e 120 lâminas/dia 

com MA. Aumento na produtividade de 

140% com MA. 

Prospective parallel randomized 

trial of the 

MultiCyte™ ThinPrep(®) 

imaging system: the Scottish 

experience. 

Palmer et 

al., 2013 
ThinPrep 

Em média 17 lâminas/hora com MA.                                      

Aumento na produtividade de 70% com 

MA. 

Implementation of FocalPoint GS 

location‐guided imaging system 

Levi et al., 

2012 
FocalPoint 

Redução do tempo de resposta em mais de 

50%. Aumento da produtividade de 17% 

com MA. 

Utility of the Thin Prep Imaging 

System® in the detection of 

squamous intraepithelial 

abnormalities on retrospective 

evaluation: can we trust the 

imager? 

Barroeta et 

al., 2012 
ThinPrep Em média 15 lâminas/hora com MA. 

Implementation of 

the ThinPrep Imaging System in a 

tertiary military medical center. 

Duby; DiF

urio, 2009 
ThinPrep 

10 lâminas/hora com MM e 16 lâminas/hora 

com MA. Aumento de 60% na 

produtividade com MA. 

Effectiveness of 

the ThinPrep Imaging System: 

clinical experience in a low 

risk screening population. 

Papillo; St 

John; Leim

an, 2008 

ThinPrep 200-250 lâminas/dia com MA. 

Automated screening versus 

manual screening: a comparison 

of the ThinPrep imaging system 

and manual screening in a time 

study. 

SChlederm

ann et al., 

2007 

ThinPrep 
Mais de 200 lâminas/dia com MA. O tempo 

de triagem foi reduzido em 42%. 

Assisted primary screening using 

the automated ThinPrep Imaging 

System. 

Biscotti et 

al., 2005 
ThinPrep 

As taxas médias diárias de triagem 

de citologistas dobraram com o uso do MA 

Abreviações: MM – método manual; MA – método semi-automático. Fonte: adaptado de Rezende, Bianchi, 

Carneiro, 2021. 
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Os estudos revisados revelaram que os MAs apresentam desempenho diagnóstico 

estatisticamente igual ou melhor que o MM (Tabela 1). Também demonstroram que os MAs 

podem aumentar a detecção de anormalidades. Uma possível explicação para esses eventos é 

que o sistema identifica mais células anormais via algoritmos, especialmente células com 

alterações sutis ou isoladas, que podem passar despercebidas com MM (BISCOTTI et al., 2005; 

SCHLEDERMANN et al., 2007; MILLER; NAGEL; KENNY-MOYNIHAN, 2007).  

Esta revisão mostrou que o TIS e o CP tinham resultados FP mais altos que o MM. Os 

relatos sugeriram que o MA pode ter influenciado o citopatologista a superinterpretar os campos 

de visão, pois inconscientemente o profissional tende a aumentar a suspeita de malignidade já 

que foi indicado pelo sistema. As principais causas foram células metaplásicas e atróficas (LY, 

et al., 2014; SELVAGGI, 2015; ÖZCAN et al., 2020). Já os resultados FN foram menores com 

os MAs, indicando boa capacidade discriminatória para identificar casos alterados (BOLGER 

et al., 2006; WILGENBUSCH et al., 2011; STEIN et al., 2013). Os estudos que mostraram 

resultados FN relataram que as principais causas foram a descentralização ou a presença 

discreta de células alteradas nos campos de visão (COLGAN et al., 2013; BOWDITCH et al., 

2015). 

Portanto, os estudos atribuem as principais causas de resultados FN e FP dos MAs a erro 

humano na análise dos campos de visão, que são corrigidos introduzindo validação de 

coloração, treinamento para uso do MA e ganho de experiência no uso do sistema.  

No programa de rastreio do CCU, outra importante estratégia tecnológica, o teste de 

HPV, vem sendo introduzida principalmente em países desenvolvidos (BEDELL et al., 2020). 

O uso conjunto de teste de HPV e MA pode permitir ao laboratório reduzir substancialmente o 

número de amostras. Pois o HPV de alto risco oncogênico tem prevalência de 12% a 53%, então 

o teste de HPV já permitiria triar uma parcela da população (OUH  et al., 2018; ALI; BEDAIR; 

ATTI, 2019; TORRES et al., 2019). Além disso, existe uma correlação positiva com um 

resultado citopatológico alterado de 50% a 85%, ou seja, a maior parte das amostras irão 

apresentar lesão (ROSITCH et al., 2013; KRISHNAN; THOMAS, 2016). Ainda, o MA 

descarta uma porcentagem de amostras negativas e daquelas positivas só apresentam para o 

citoptologista os campos potencialmente anormais. Essa associação é uma boa opção para 

laboratórios incapazes de ter muitos profissionais especializados em citopatologia e para 

laboratórios que visam aumentar o volume de triagem.  

O custo não foi explorado pelos estudos revisados, entretanto, houve um relato de custo 

adicional de máquina (BDFP), sem especificações (WILGENBUSCH et al., 2011), e outro 
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estudo (TIS) apresentou um aumento de preço inferior a US$ 8,00 por exame (PAPILLO et al., 

2008). Entretanto, como o MA reduz o volume de lâminas e aumenta a eficiência dos processos, 

o laboratório poderia expandir a quantidade de amostras analisadas para compensar o custo de 

máquina. Papillo, John, Leiman, (2008) adotaram essa estratégia e relatram custo-benefício. 

Embora, metade dos estudos tenham descrito uso do Sistema Bethesda, na verdade os 

MAs apresentam os campos de visão suspeitos e os citopatologistas que determinam a 

classificação baseados neste Sistema de nomenclatura. Então, demanda-se mais estudos na 

visão computacional sobre o desenvolvimento métodos de segmentação e classificação de 

células cervicais utilizando esta terminologia, visto que é a mais utilizada no globo.  

A revisão apontou que ainda é necessária maior investigação para elucidar questões dos 

MAs de custo, espaço ocupado, equipe extra, tempo de treinamento, carga de trabalho, taxa de 

rejeição, mudança de rotina do laboratório, relação custo-benefício e uso de citologia 

convencional. Outra lacuna destacada foi uso restrito de MA no Brasil, três estudos mostraram 

uso em São Paulo no Hospital de Amor (atual nome do Hospital do Câncer de Barretos), 

entidade filantrópica e conveniada ao SUS, realizando atendimento médico e pesquisas 

científicas (STEIN et al., 2013; SAIEG et al., 2014; STEIN et al., 2015).  

Uma possibilidade de utilização de MA no país é no Monitoramento Externo da 

Qualidade (MEQ), uma das estratégias de garantia da qualidade proposta pelo Ministério da 

Saúde a fim de monitorar o trabalho de laboratórios públicos ou privados que prestam serviço 

ao SUS, referentes aos exames citopatológicos. O volume de lâminas monitorado é elevado 

visto que são provenientes de um estado todo (ROCHA et al., 2018).  

No Brasil, somente alguns estados conseguem realizar o MEQ, principalmente Goiás, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerias, São Paulo e Rio de Janeiro, outros estados ainda não se 

adequaram ao fluxo devido sobretudo a inúmeras limitações relacionadas a logística dos 

processos (ETLINGER et al., 2012; FREITAS; THULER, 2012; ÁZARA et al., 2016; ROCHA 

et al., 2018).  

Além de nem todos os estados terem efetivamente implementado o MEQ, depara-se 

com outra dificuldade, aqueles que adotaram o MEQ monitoram menos exames do que o 

recomendado. Em Minas Gerais, por exemplo, são realizados aproximadamente 1.200.000 

exames e de acordo com a Portaria QualiCito 3.388/2013, isso implicaria no monitoramento de 

aproximadamente 200.000/ano, porém na prática, o número de exames efetivamente 

monitorados é significativamente inferior. Neste cenário, o MA permitiria minimizar algumas 

limitações dos processos, possibilitando aumentar o número de exames monitorados e alcançar 
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a meta preconizada pela portaria. Essa tecnologia também é uma opção relevante na efetiva 

implementação do MEQ nos demais estados do país. 

Por meio da revisão integrativa infere-se que análise citopatológica apoiada por MAs 

melhora a produtividade do laboratório e reduz os resultados FN, por meio da eliminação de 

etapas manuais e redução do espaço amostal, o que permite aos profissionais se concentrem na 

interpretação diagnóstica, mantendo alto nível de atenção. Além disso, os MAs tornam fluxo 

de trabalho mais eficiente, com processos mais atrativos e satisfação geral com as tarefas. 

 Portanto, o MA vem sendo usado, principalmente em países desenvolvidos, como uma 

importante ferramenta de controle de qualidade no apoio diagnóstico ao citopatologista no 

rastreio do CCU. Visto que o número de citopatologistas tem diminuído e futuramente a vacina 

contra o HPV provavelmente reduzirá a precisão do exame de Papanicolaou devido a redução 

do número de anormalidades cervicais, ou seja, a observação de casos positivos na rotina será 

rara, aumentando possibilidade de equívoco na identificação de lesões (NOVAES et al., 2015; 

ÖZCAN et al., 2020).  

No final de 2019, a Organização Mundial da Saúde elaborou a estratégia global para 

eliminação do CCU, com metas e ações a serem cumpridas até 2030, que tem como destaque 

intervenção tripla 90-70-90. Essas metas especificam 90% de cobertura de vacinação contra 

HPV, 70% das mulheres sejam submetidas ao rastreio com teste de alta performance aos 35 e 

45 anos, e 90% das diagnosticadas com câncer cervical, recebam tratamento (WHO, 2019). Ao 

atingir e manter a meta, estima-se, em países de baixa e média renda, evitar cerca de 70 milhões 

de óbitos no próximo século e reduzir a mortalidade em torno de 40% até 2045 (CANFELL et 

al., 2020).  

As tecnologias emergentes focadas em visão computacional e inteligência artificial 

mostram potencial de elevar a cobertura do exame de Papanicolaou e melhorar a eficiência do 

método. Atuando no pilar de rastreamento com teste de alta performance, promete fortalecer a 

capacidade de laboratórios e programas de melhoria da qualidade, minimizando a carência de 

recursos humanos e financeiros. 

Destaca-se também as tecnologias móveis dentro deste cenário como potenciais 

ferramentas para aumento da cobertura, visto que prometem atingir mulheres fora do 

rastreamento. Estudo conduzido desde 2017 mostra que utilizar uma convocação personalizada 

das mulheres pode aumentar a adesão ao programa de rastreio, entretanto a falta de um banco 

de dados de base populacional é um entrave para organização desse programa. Ainda estrutura 

um protótipo do aplicativo Âmbar Previna, plataforma aplicada para a melhoria do acesso, 
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prevenção, acolhimento, assistência e gestão do programa de rastreio do CCU (OLIVEIRA, 

2020). 

Por fim, por meio da revisão integrativa da literatura ressalta-se que questões relativas 

ao custo e método específico de preparação de amostra limita a difusão do uso de MAs para 

maior número de países. Este cenário abre um leque para pesquisas em visão computacional e 

desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina, oferecendo soluções mais viáveis 

e reprodutíveis em amostras de citologia convencional (WILLIAM et al., 2018; REZENDE; 

BIANCHI; CARNEIRO, 2021). 

 

6.2. CRIC Searchable Image Database e coleção CRIC Cervix 

 

Com base neste contexto, e ainda considerando as limitações dos bancos de dados de 

imagens de células cervicais existentes que restringem resultados mais assertivos de novos  

algoritmos na detecção de células cervicais em esfregaços de Papanicolaou, este trabalho 

desenvolveu como produto a CRIC Searchable Image Database e a coleção CRIC Cervix 

(Figura 14), respectivamente, uma plataforma web de compartilhamento de dados de imagens  

com uma coleção de imagens de citologia convencional, publicamente disponíveis 

(https://database.cric.com.br/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIC Searchable Image Database possui uma interface web moderna e intuitiva, que 

permite ao usuário acessar facilmente os dados e avançar suas descobertas em visão 

Figura 14 - CRIC Searchable Image Database hospedando a coleção CRIC Cervix, acessada em 

computador, notebook, tablet e celular. Fonte: gerado em https://smartmockups.com/ 

 

Figura 15 - Imagens (400x) da CRIC Searchable Image Database: a) Segmentação manual dos elementos 

da imagem, b) Classificação manual dos elementos da imagem.Figura 14 - CRIC Searchable Image 

Database hospedando a coleção CRIC Cervix, acessada em computador, notebook, tablet e celular. Fonte: 

gerado em https://smartmockups.com/ 
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computacional. O back-end do CRIC Searchable Image Database usa várias tecnologias, como 

a estrutura da web Express (OJS, 2017) para Node.js (OJS, 2020), que oferece suporte ao 

sistema de visualização, roteamento e outros recursos. Para conectar o framework web aos 

dados, a plataforma usa o Sequelize (SASCHA, 2014), que oferece objetos para os sistemas de 

banco de dados relacionais habilitados pelo MySQL (ORACLE, 2020).  

O front-end usa Angular, uma estrutura JavaScript para construir aplicativos web (JAIN, 

BHANSALI, MEHTA, 2014). O código está disponível em 

https://github.com/CRICDatabase/searchable-image-database e tem uma licença de código 

aberto, permitindo qualquer pessoa o reutilizar. A documentação está disponível em https://cric-

database.stoplight.io/docs/searchable-image-database-nodejs/reference/cric.v2.yaml. A 

coleção CRIC Cervix está disponível no site e também em figshare (REZENDE et al., 2020), 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.4960286.v2,  sob licença Creative Commons Atribuição 

4.0 Internacional.  

Dessa forma, tanto a CRIC Searchable Image Database quanto a coleção CRIC Cervix 

foram desenvolvidas seguindo a iniciativa de pesquisa reproduzível, que incentiva o 

fornecimento do acesso a todas as informações (código, dados e parâmetros) (FOMEL, 

CLAERBOUT, 2009; SANDVE et al., 2013). A ciência reproduzível além de ser exigência 

crescente em muitos periódicos e fontes de financiamento, promove vantagens aos 

pesquisadores, como economia de tempo e esforço, redução de erros, colaborações 

aprimoradas, aumento do impacto na comunidade científica e aceleração de descobertas 

(MUNAFÒ et al., 2017; STODDEN; SEILER; MA, 2018). 

A CRIC Searchable Image Database disponibiliza a coleção CRIC Cervix, imagens 

classificadas e segmentadas manualmente por especialistas (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Imagens (400x) da CRIC Searchable Image Database: a) Segmentação manual dos 

elementos da imagem, b) Classificação manual dos elementos da imagem. Fonte: Do autor. 

https://github.com/CRICDatabase/searchable-image-database
https://cric-database.stoplight.io/docs/searchable-image-database-nodejs/reference/cric.v2.yaml
https://cric-database.stoplight.io/docs/searchable-image-database-nodejs/reference/cric.v2.yaml
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.4960286.v2
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Na página de classificação da CRIC Searchable Image Database o usuário tem acesso 

aos dados resumidos de cada imagem, diagnóstico final e número de células classificadas 

abaixo de cada imagem (Figura 16). Acessando o ícone “mais detalhes” a imagem é mostrada 

em tamanho maior com as marcações de classificação, que podem ou não estar habilitadas 

(Figura 17). Além disso, informações sobre autor, data de aquisição e dimensão em pixel 

também podem ser visualizadas.  

 

Figura 76 - Interface da CRIC Searchable Image Database: coleção CRIC Cervix classificação. Fonte: 

adaptado de https://database.cric.com.br/ 

 

Figura 87 - Interface que apresenta maiores detalhes das imagens CRIC Cervix classificação. Fonte: 

adaptado de https://database.cric.com.br/Figura 96 - Interface da CRIC Searchable Image Database: 

coleção CRIC Cervix classificação. Fonte: adaptado de https://database.cric.com.br/ 
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Na página de download, o usuário tem a opção de salvar a coleção CRIC Cervix, como 

imagens brutas, imagens aumentadas (Figura 18) e dados associados da coleção, como as 

etiquetas de classificação, que podem ser salvas em dois formatos JSON (em código de 

programação na linguagem JavaScript Object Notation) ou CVS (no formato de dados para 

excel). Os arquivos possuem informações da classificação da lesão e a posição (x; y) na 

imagem, situada no núcleo da célula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 - Interface que apresenta maiores detalhes das imagens CRIC Cervix classificação. Fonte: 

adaptado de https://database.cric.com.br/ 

Figura 18 -  Imagem da CRIC Cervix com classificações. Fonte: adaptado de 

https://database.cric.com.br/ 
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Na página de segmentação, versão beta, o usuário pode acessar dados de segmentação, 

como mostrado na Figura 19.  

Até o momento são 115 imagens com segmentações de células da coleção CRIC Cervix, 

incluindo 3.322 núcleos e citoplasmas segmentados nas seis classes distintas apontadas na 

Tabela 4, somando 862 núcleos sem atipias e 2.460 núcleos atípicos (Tabela 4). Somente alguns 

dados de segmentação estão implementados e disponíveis, mas logo todos os dados estarão 

públicos. 

 

     Tabela 5 - Células segmentadas de acordo com as categorias 

Categoria Classificação Células segmentadas 

Normal NILM 862 

Anormal 

ASC-US 286 

ASC-H 536 

LSIL 598 

HSIL 874 

SCC 77 

Total 3.322 
Abreviações: NILM: Negativo para lesão intraepitelial ou malignidade; ASC-US: Células escamosas 

atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas; ASC-H: Células escamosas atípicas, 

não podendo excluir lesão de alto grau; LSIL: Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau; HSIL: Lesão 

intraepitelial escamosa de alto grau; SCC: Carcinoma de células escamosas. 

Figura 19 - Interface que apresenta maiores detalhes das imagens CRIC Cervix segmentação. Fonte: 

adaptado de https://database.cric.com.br/ 
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 A interface possui disponível uma área de playground, em 

https://playground.database.cric.com.br/, em que o usuário pode interagir com as 

funcionalidades da plataforma, fazendo upload e classificando suas imagens que ficam salvas 

até meia noite. O usuário pode carregar uma imagem própria e adicionar detalhes relacionados, 

como código identificador e data de obtenção (Figura 20). Depois o usuário consegue classificar 

e segmentar as células manualmente, em que a interface captura a coordenada (x; y) do clique 

e solicita a classificação da célula, as informações são salvas e aparece uma imagem com um 

quadrado ao redor da última célula marcada. Esta funcionalidade deverá ser implementada de 

forma definitiva. 

 

Portanto, um impacto adicional da CRIC Searchable Image Database é a 

disponibilidade na plataforma de um aplicativo da web de código aberto para classificação de 

células por meio de um clique do mouse e visualização das imagens com as anotações. O intuito 

é que possam usufruir do CRIC os usuários particulares, grupos pequenos ou sem recursos 

financeiros para adquirir software de citopatologia digital disponível comercialmente 

(FARAHANI; PARWANI; PANTANOWITZ, 2015; BERTRAM; KLOPFLEISCH, 2017).  

Além dos programas comerciais, existem diversas soluções de software de código 

aberto usados para análise de imagens de citopatologia e histopatologia. Desde o mais 

conhecido entre os pesquisadores, ImageJ (SCHNEIDER; RASBAND; ELICEIRI, 2012), 

outras ferramentas surgem e são utilizadas, como CellProfiler, Fiji, Icy, BioImageXD, e mais 

recentemente QuPath e SlideRunner (JONES et al., 2008; SCHINDELIN et al., 2012; DE 

Figura 110 - Interface da CRIC Searchable Image Database: upload de novas imagens. Fonte: adaptado 

de https://database.cric.com.br/ 
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CHAUMONT et al., 2012; KANKAANPÄÄ et al., 2012; BANKHEAD et al., 2017; 

AUBREVILLE et al., 2018). Essas soluções fornecem funcionalidades de anotação e também 

sistemas de plug-in para análise automatizada ou pré-processamento de imagens, no entanto, 

nenhuma permite que os usuários publiquem as imagens para o público em geral. 

O intuito do CRIC Searchable Image Database não é ainda oferecer soluções de análise 

semi-automática de imagens citopatológicas, mas sim suportar experimentos na área 

computacional oferecendo dados de coleções de imagens anotadas por especialistas. E como 

uma contribuição secundária a plataforma CRIC oferece a possibilidade aos usuários de upload 

de imagens, anotações e compartilhamento, com o objetivo de aprendizagem remota de 

citologia. 

Conforme a pandemia de coronavírus se alastrava pelos países no mundo, instituições 

tiveram que adaptar o ensino presencial para online (CHIOU, 2020). Neste sentido, mesmo não 

sendo o foco da plataforma, usuários podem compartilhar coleções de imagens próprias com 

anotações servindo como ferramenta virtual de ensino. A coleção CRIC Cervix já pode ser 

utilizada com este intuito. 

Além da área de citopatologia do colo do útero, a CRIC Searchable Image Database 

deve incluir citopatologia anal entre outras coleções de células. O uso da plataforma e coleções 

oferece um ambiente de suporte ao desenvolvimento e acompanhamento de pesquisas 

quantitativas reprodutíveis e contribuirá para descobertas na área computacional e biológica 

sobre atributos relevantes na diferenciação de células com e sem alteração neoplásica. 

A coleção CRIC Cervix, disponível na CRIC Searchable Image Database, possui 400 

imagens do exame de Papanicolaou. A coleção é a primeira a abranger um conjunto de dados 

de células cervicais de citologia convencional com classificações manuais realizadas por 3 

citopatologistas com base na nomenclatura do Sistema Bethesda, em 6 classes: NILM, ASC-

US, LSIL, ASC-H, HSIL e SCC (Figura 21). Cada imagem tem um diagnóstico seguindo o 

caso mais grave entre as células classificadas na imagem.  
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Figura 121 - Imagens de citologia convencional do exame de Papanicolaou (400x) da CRIC Cervix: 

(A) Negativo para lesão intraepitelial ou malignidade (NILM); (B) Células escamosas atípicas de 

significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas (ASC-US); (C) Lesão intraepitelial 

escamosa de baixo grau (LSIL); (D) Células escamosas atípicas, não podendo excluir lesão de alto 

grau (ASC-H); (E) Lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL) e (F) Carcinoma de células 

escamosas (SCC). Fonte: adaptado de https://database.cric.com.br/ 
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As Tabelas 5 e 6 apresentam comparação das bases de dados públicas de células 

cervicais provenientes do exame de Papanicolaou. A Tabela 5 mostra as propriedades das bases 

e a Tabela 6 relaciona a classificação utilizada e a quantidade de células classificadas. Apesar 

da CERVIX93 utilizar duas classes baseadas no Sistema Bethesda (LSIL e HSIL), a base é 

proveniente de citologia em meio líquido, o que a torna diferente das demais considerando o 

método de preparação das amostras (PHOULADY; MOUTON, 2018).  

 

 

 

Tabela 6 - Propriedades das bases de dados públicas de citologia cervical 

Propriedades CRIC Cervix Herlev CERVIX93 SIPaKMeD 

Citologia convencional convencional meio líquido convencional 

Número de imagens 400 917 93 966 

Células por imagem Variável 1 Variável Variável 

Tamanho (pixels) 1.376x1.020 Variável 1.280x960 2.048x1.536 

Resolução (µm/pixel) 0,228  0,201  Desconhecido Desconhecido 

Classificação Manual Manual Manual Manual 

Células classificadas 11.534 917 2.705 4.049 

Validação 3 citopatologistas 2 citotécnicos citotécnico citopatologistas 

 

 

As bases de dados de imagens do exame de Papanicolaou particulares (Hacettepe, 

HEMLBC, ERUDIT e LCH) impedem comparar a eficiência de metodologias de segmentação 

e classificação celular já existentes e a criação de outras, visto que os dados são inacessíeis aos 

pesquisadores, prejudicando pesquisas reprodutíveis (KALE; AKSOY, 2010; CHANKONG et 

al., 2014; ZHANG et al., 2017b). A base ISBI, mesmo sendo pública e bastante usada em 

estudos, possui imagens simuladas que não representam situações reais de esfregaços, portanto 

também não foi relacionada (LU et al., 2016). 
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Tabela 7 - Nomenclatura de classificação das bases de dados de células cervicais 

Base de 

dados 
Categoria Classificação Células Total 

CRIC 

Cervix 

Normal 
Negativo para lesão intraepitelial ou malignidade 

(NILM) 
6.779 

11.534 
Anormal 

Células escamosas atípicas de significado 

indeterminado, possivelmente não neoplásicas 

(ASC-US) 

606 

Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau  (LSIL) 925 

Células escamosas atípicas, não se pode excluir 

lesão de alto grau (ASC-H) 
1.360 

Lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL) 1.703 

 Carcinoma de células escamosas (SCC) 161 

Herlev 

Normal 

Epitélio escamoso superficial 74 

917 

Epitélio escamoso intermediário 70 

Epitélio colunar 98 

Anormal 

Displasia leve escamosa não queratinizante 182 

Displasia moderada escamosa não queratinizante 146 

Displasia severa escamosa não queratinizante 197 

Carcinoma in situ 150 

CERVIX93 

Normal Negativo 238 

2.705 Anormal Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau  (LSIL) 1536 

 Lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL) 931 

SIPaKMeD 
(*) 

 

Células superficiais/intermediárias 813 

4.049 

Células parabasais 787 

Células coilocitóticas 825 

Células disqueratóticas 813 

Células metaplásicas 793 

(*) Categorias celulares não especificadas 

 

A Tabela 7 enquada as nomenclaturas de outras bases ao Sistema de Bethesda e 

discrimina o número de células por categoria. A coleção CRIC Cervix possui 11.534 núcleos 

celulares classificados em seis classes distintas, totalizando 6.779 núcleos sem atipias e 4.755 

núcleos atípicos. 
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Tabela 8 - Número de células dos bancos de dados enquadradas no Sistema de Bethesda 

Categoria Classificação 
Células das bases 

CRIC Cervix Herlev CERVIX93 SIPakMed 

Normal NLIM 6.779 144 (*) 238 

(***) 
Anormal 

ASC-US 606 
0 

0 

ASC-H 925 0 

LSIL 1.360 182 1536 

HSIL 1.703 493 (**) 931 

SCC 161 0 0 

Total 11.534 819 2.705 4.049 (***) 

Abreviações: NILM: Negativo para lesão intraepitelial ou malignidade; ASC-US: Células escamosas atípicas de 

significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas; ASC-H: Células escamosas atípicas, não podendo 

excluir lesão de alto grau; LSIL: Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau; HSIL: Lesão intraepitelial escamosa 

de alto grau; SCC: Carcinoma de células escamosas. 

(*) Epitélio escamoso superficial e intermediário. 

(**) Displasia moderada e severa escamosa não queratinizante e carcinoma in situ 

(***) Categorias de células não podem ser traduzidas na nomenclatura do Sistema Bethesda. 

 

Além da carência de MA viáveis para citologia convencional (THRALL et al., 2019; 

REZENDE; BIANCHI; CARNEIRO, 2021), os resultados apresentados mostram as limitações 

dos bancos de dados disponíveis para desenvolver novas metodologias de triagem automática. 

Neste sentido, a coleção CRIC Cervix apresenta características que sanam as limitações dos 

bancos existentes.  

O número total de células classificadas (11.534) e por lesão é o maior disponível até o 

momento para células cervicais de citologia convencional do exame de Papanicolaou. Desta 

forma, apresenta desafios inerentes a este tipo de preparação de amostra, como várias células 

por imagem, sobreposição celular, fatores obscurecedores, como infiltrado inflamatório. As 

classificações baseadas na nomenclatura do Sistema Bethesda minimiza a alta variabilidade na 

divulgação dos resultados, tornando as eventuais pesquisas científicas reprodutíveis e 

comparáveis (NAYAR; WILBUR, 2015). 

Embora o banco de dados Herlev possua mais imagens, são imagens com células únicas, 

então o total de células é bem menor. Além disso, usa uma classificação antiga, de 1953, 

proposta por James Reagan, a qual não é usada atualmente em diversos países pelo mundo 

(AGUIAR et al., 2011; NAYAR; WILBUR, 2015). Mesmo assim, comparando as 

terminologias a displasia leve corresponderia a LSIL, já a displasia moderada, severa e 
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carcinoma in situ se enquadrariam em HSIL. Portanto, Herlev não apresenta células 

representativas das classes ASC-US, ASC-H e SCC, que são usadas hoje na rotina laboratorial. 

E o banco de dados Sipakmed além de ter um total de células menor, usa uma classificação 

incompatível com o Sistema Bethesda (PLISSITI et al., 2018).  

As classificações manuais da CRIC Cervix realizadas por citopatologistas geram 

informações valiosas para construção de algoritmos de segmentação e classificação 

automáticos. Visto que fornecem a verdadeira localização do objeto na imagem, chamada na 

área computacional de máscara ou verdade terrestre (ground truth – GT), que é necessária para 

a verificar a precisão dos resultados obtidos pelo algoritmo proposto. Além disso, proporcionam 

a extração de atributos realísticos das células, como área, forma e textura, usados na modelagem 

de algoritimos, permitindo obter resultados mais acertivos na prática (WILLIAM et al., 2018; 

SARWAR et al., 2020; TAN et al., 2021).  

Portanto, as ferramentas computacionais de processamento e análise de imagens 

traduzem informações qualitativas dos esfregaços de Papanicolaou para um conjunto de 

descritores quantitativos (extração de atributos), que pode ser entendido e mensurado pelo 

computador. Avanços no desenvolvimento dessas ferramentas podem aumentar a eficiência da 

inspeção visual humana. O intuito, então, é minimizar as condições subjetivas do exame, 

reduzir as alterações celulares que passam despercebidas pelos profissionais (diminuindo os 

resultados FN) e fornecer informações adicionais para o citopatologista decidir o diagnostico. 

Portanto, a base de dados CRIC Cervix oferece a comunidade científica um suporte 

significativo ao desenvolvimento e validação de algoritmos/metodologias/produtos de triagem 

automáticos em citopatologia cervicovaginal.  

A CRIC Cervix já está apoiando pesquisas científicas dentro do grupo CRIC. Utilizando 

a coleção, Araújo et al. (2018) propuseram a ferramenta pyCBIR, que classifica de forma rápida 

imagens utilizando redes neurais convolucionais. Outro trabalho deles foi o desenvolvimento 

de um algoritmo de segmentação que identifica e classifica áreas de células alteradas, aplicando 

uma rede neural convolucional treinada com imagens (ARAÚJO et al., 2019). Araújo et al. 

(2021) também apresentaram o CRIC-feat, um quadro de análise, que tem a função de acelerar 

a investigação de bases de dados de imagens do exame de Papanicolaou e descritores.  

Mais dois trabalhos publicados utilizaram as imagens da CRIC Cervix. No primeiro 

demonstraram alta precisão de algoritmo de classificação automática ao combinar dados de 

saliência de rastreamento ocular de citopatologistas com redes neurais convolucionais 

(FERREIRA et al., 2019a). No outro trabalho comparam 13 modelos de saliência para atenção 
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visual dos especialistas e apresentaram um método de classificação que associa as regiões mais 

relevantes da imagem, com acurácia acima de 98% (FERREIRA et al., 2019b) 

Essas metodologias podem ser exploradas por diversos pesquisadores visto que a 

coleção CRIC Cervix é disponível publicamente. Assim, contribui-se no apoio e difusão de 

descobertas de novas metodologias de segmentação e classificação automáticas de células. 

A coleção CRIC Cervix não inclui células glandulares normais e anormais, essa decisão 

foi tomada baseada no fato de que o tipo de câncer cervical invasivo mais comumente 

diagnosticado é o carcinoma de células escamosas, variando de 75–90% dos casos, dependendo 

da população de estudo (VIZCAINO et al., 2000; PARKIN; BRAY, 2006; BOSCH, et al., 

2008; TJALMA et al., 2013; QUEK et al., 2013; CASTANON; LANDY; SASIENI, 2016). 

Entretanto, atualizações e futuras coleções pretendem incluir imagens de células glandulares e 

anotações associadas. 

 

6.3. Desenvolvimento e validação de algoritmos de classificação e segmentação de 

células cervicais 

 

6.3.1. Reconhecimento de células cervicais: algoritmo baseado em intensidade e área nuclear 

 

 A partir dos dados da coleção CRIC Cervix foi desenvolvido algoritmos de detecção de 

células cervicais. O primeiro algoritmo desenvolvido neste trabalho foi baseado em intensidade 

e área dos núcleos de células cervicais. O conjunto de 22 imagens oriundo da coleção CRIC 

Cervix foi usado no desafio CRIC Hackthon: Computer Vision, Big Data & Machine Learning, 

realizado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática no Centro de 

tecnologia do Campus do Pici da UFC- Ceará – Brasil, em Julho de 2017. Esse algoritmo 

proposto para o reconhecimento de células cervicais obteve a 1ª colocação nesse desafio. 

O filtro bilateral foi excluído do fluxo de trabalho inicialmente proposto, pois os 

resultados não foram satisfatórios devido ao maior tempo de processamento, aumentou um 

minuto e 18 segundos em média por imagem e as medidas de desempenho foram baixas, a taxa 

positiva verdadeira e a média harmônica de precisão e sensibilidade tiveram valores abaixo de 

0,2 para as duas bases de treinamento.  

O valor mais satisfatório de limiar foi 120 para a binarização das imagens de treino. Para 

a obtenção da melhor medida do fecho de forma 'disco' foi testado o tamanho nas duas bases de 

imagens, ISBI e CRIC Cervix, até obter as melhores medidas estatísticas de desempenho. Após 

a realização da verificação das áreas centrais mínimas, máximas e médias do conjunto de 
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imagens da CRIC Cervix de teste, total de 5, o intervalo foi fixado para área de 400 a 25000 

pixels, e para as imagens ISBI de teste, total de 45, definiu-se área entre 200 e 2000 pixels. 

A Tabela 8 mostra os resultados do método para a base de treinamento e teste das 

imagens ISBI. O tempo de processamento para a base do treino foi de 60 segundos. Devido aos 

resultados mais satisfatórios para o treino, usou-se o valor 7 de fechamento na base de teste das 

imagens sintéticas, 90 imagens, com um total de 540 GT núcleos. O tempo de processamento 

para a base de teste foi de 300 segundos. 

 

Tabela 9 - Resultados mais satisfatórios do método de intensidade e área nuclear para a base de 

treinamento e teste da ISBI 

 Método de intensidade e área nuclear 

ISBI Fechamento GT TP FN FP TPR Precisão F1 

Treino (45) 7 270 220 50 141 0,81 0,61 0,69 

Teste (90) 7 540 405 135 58 0,75 0,87 0,81 

 

GT: ground truth; TP: true positive; FN: Resultado falso negativo; FP: Resultado falso positivo; TPR: true positive 

rate; F1: média harmônica da precisão e sensibilidade. 

 

Exemplos de detecção dos núcleos de células cervicais nas imagens de teste da ISBI são 

apresentados na Figura 22, as marcações amarelas representam os núcleos encontrados e em 

vermelho os GTs. Observa-se resultados ótimos (Figura 22.a) mesmo em imagens com alguma 

sobreposição de células e resultados bons (Figura 22.b) também são mostrados, apontando-se 

poucos resultados FN e FP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132 - Exemplos de detecção dos núcleos de células cervicais nas imagens de teste da base ISBI: 

a) Resultados ótimos, b) Resultados bons, poucos falso-negativos e falso positivos. 
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A Tabela 9 mostra os resultados do método proposto para a base de treinamento e teste 

das imagens CRIC Cervix. O tempo de processamento para a base de treinamento foi de 6 

segundos. Devido aos resultados mais satisfatórios para o treino, optou-se por utilizar o valor 

12 de fechamento na base de teste das imagens reais. O tempo de processamento para a base de 

teste foi de 26 segundos. 

 

Tabela 10 - Resultados mais satisfatórios do método de intensidade e área nuclear para a base de 

treinamento e teste da CRIC Cervix 

 Método de intensidade e área nuclear 

CRIC  

Cervix 

Fechamento GT TP FN FP TPR Precisão F1 

Treino (5) 12 157 72 85 70 0,45 0,50 0,48 

Teste (17) 12 674 295 379 336 0,43 0,47 0,45 

 

GT: ground truth; TP: true positive; FN: Resultado falso negativo; FP: Resultado falso positivo; TPR: true positive 

rate; F1: média harmônica da precisão e sensibilidade. 

 

Exemplos de detecção dos núcleos de células cervicais nas imagens de teste CRIC 

Cervix são apresentados na Figura 23. Observa-se resultados bons (Figura 23.a) em imagens 

com pouca sobreposição celular e visualiza-se resultados ruins (Figura 23.b) com muitos 

resultados FN e FP, em que neutrófilos e locais de sobreposição ou dobramento celular foram 

erroneamente identificados como núcleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fluxo de trabalho para o reconhecimento de células cervicais mostrou resultados 

razoáveis para a base de imagens citológicas convencionais, pois houve várias inconsistências 

Figura 143 - Exemplos de detecção de núcleos de células cervicais nas imagens de teste CRIC Cervix: 

a) Resultados bons, alguns falso-negativos e falso positivos, b) Resultados ruins, muitos falso-

negativos e falso positivos. 
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associadas à identificação dos núcleos devido aos achados da citologia convencional, como 

grande quantidade de neutrófilos e ampla sobreposição celular, o que gera elevado número de 

resultados FP.   

Esse fato é confirmado por outros estudos que propõem melhorias dos métodos 

desenvolvidos neste tipo de imagem. Lu, Carneiro, Bradley (2015) demonstraram que o 

algoritmo proposto obteve um bom desempenho somente em imagens com aglomerações de 

até 10 células e com um limite de sobreposição. Ragothaman et al. (2016) utilizando imagens 

com células levemente sobrepostas encontraram problemas na segmentação nuclear devido a 

detritos que foram classificados erroneamente como núcleos. A abordagem proposta por Tareef 

et al. (2015) mostrou melhores resultados de segmentação nuclear em células parcialmente 

sobrepostas, mas não é eficaz para alta sobreposição celular. 

Os resultados foram notavelmente melhores quando o método foi aplicado na base de 

imagens sintéticas ISBI 2014, devido à ausência de elementos inerentes à citologia 

convencional. O TPR foi de 0,75 e precisão de 0,87, valores aproximados de outros trabalhos 

que usaram a mesma base de imagens, estudo de Lu, Carneiro, Bradley (2013) com TPR de 

0,90 e precisão de 0,69 e pesquisa de Gençtav, Aksoy, Onder (2012) com TPR de 0,93 e 

precisão de 0,74. Nota-se que a precisão do método proposto foi mais alta, ou seja, obteve-se 

menos resultados FP que outros estudos. 

Embora tenham ocorrido problemas com a identificação de núcleos de células cervicais 

principalmente em imagens de citologia convencional, o método proposto foi capaz de detectar 

automaticamente regiões de interesse em um tempo razoavelmente curto. Para superar os 

problemas encontrados, melhorias devem considerar a avaliação de outros parâmetros que 

podem ser relevantes, como excentricidade e textura dos núcleos (NAYAR; WILBUR, 2015). 

 

6.3.2. Classificação de células cervicais: algoritmo baseado em características não-geométricas 

 

Como em imagens de citologia convencional a obtenção de informações a respeito de 

limites nucleares e citoplasmáticos é mais complexa, neste método foi apresentado uma 

estrutura para classificação de imagens sem a utilização de aprendizado a partir de redes neurais 

ou de algoritmos de segmentação.  

Este método de classificação foi baseado na extração de atributos de textura dos núcleos 

e foi inspirado em critérios citomorfológicos que citopatologistas usam para classificar células 

em microscópio óptico. Visto que os núcleos celulares apresentam diversas características 

essenciais para diferenciação de uma célula normal e anormal (NAYAR; WILBUR, 2015). 
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A hipercromasia nuclear e a distribuição irregular da cromatina são características 

diretamente relacionadas aos atributos de textura extraídos dos núcleos das imagens, e 

importantes para classificar as células como anormais, auxiliando na diferenciação entre as 

categorias, que se acentuam, respectivamente, nas classes ASC-US, LSIL, ASC-H, HSIL e SCC 

(NAYAR; WILBUR, 2015). 

Além disso, a abordagem adotada, avaliando elementos nucleares, também levou em 

conta que os núcleos mesmo em altos níveis de sobreposição celular são satisfatoriamente 

visíveis, visto que nas imagens de exame de Papanicolaou convencional esta característica é 

comum (ITO et al., 2020). 

O desempenho do método de classificação adotado (SVM) teve precisão de 89,7% para 

a classificação em duas classes e 85,1% para a classificação em três classes (Tabela 10). Quando 

comparado com estudo de Kurniawati, Permanasari (2016), que teve precisão de 66,7% e 

revocação de 78,7% com SVM, o método proposto apresentou melhor desempenho. Estudo 

realizado por Arya, Mittal, Singh (2018) atingiram 99,5% de precisão e 99% de revocação, 

utilizando o classificador SVM, no entanto classificaram imagens com células únicas.   

 
Tabela 11 - Resultados das métricas para os sistemas de 2 e 3 classes 

Métricas 2 Classes 3 Classes 

Precisão 0,897 0,851 

Revocação 0,917 0,954 

Especificidade 0,883 0,778 

F1 Escore 0,907 0,899 

 

Posteriormente, depois de vários experimentos, o desempenho da técnica de 

classificação foi medido variando os parâmetros definidos, a fim de obter o menor número de 

resultados FN. Taxas de resultados FN em laboratórios de citopatologia podem chegar até 62% 

(GAY; DONALDSON; GOELLNER, 1985; BOSCH; RIETVELD-SCHEFFERS; BOON, 

1992; NARYSHKIN, 1997; SILVA et al., 2005; AMARAL et al., 2008; LONNBERG et al., 

2010; KOONMEE et al., 2017). Portanto, os resultados obtidos com o método proposto são 

satisfatórios para o contexto da aplicação em ambiente real, obteve-se 1,87% de FN no sistema 

de 3 classes e 3,41% de FN no sistema de 2 classes. 
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A Figura 24 apresenta exemplos da aplicação do método proposto nas imagens da CRIC 

Cervix, de duas e três classes respectivamente. Observa-se (Figura 24.a) em vermelho os 

núcleos detectados como alterados e em verde os núcleos normais, para a classificação em duas 

classes. Indica-se (Figura 24.b) em vermelho os núcleos detectados com alteração de alto grau, 

em amarelo os núcleos detectados com alteração de baixo grau e em verde os núcleos normais, 

para classificação em três classes. Nas duas representações os núcleos marcados são exemplos 

parciais retirados da classificação completa das imagens com o objetivo de representar as 

diferentes classificações feitas pela estrutura proposta. 

 

 

Dessa forma, o principal problema que deve ser evitado dentro do método proposto são 

as classificações FN, ou seja, não identificar células alteradas que são alteradas. Os FN são 

extremamente críticos e devem ser tratados com cautela, pois taxas muito altas significam que 

as alterações pré-neoplásicas não são detectadas, o que atrasa ou impede tratamentos 

adequados, colocando pacientes em risco de progressão de câncer cervical (SONG et al., 

2020).  Os FP também são um problema para a paciente, porém considerando a aplicação do 

sistema proposto não são graves, pois as imagens categorizadas pelo método devem ser 

analisadas pelo citopatologista para definição de diagnóstico final. Assim, se a lâmina indicada 

com lesões não as apresentar de fato, o especialista emite resultado normal e a paciente receberá 

o diagnóstico correto.  

 

 

 

Figura 154 - Imagens da Cric Cervix classificadas pelo algoritmo baseado em características não-

geométricas: a) Classificação em duas classes, b) Classificação em três classes. Fonte: adaptado de 

Isidoro, 2021. 
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Entretanto, os resultados FN gerados pelo método, a lâmina com células alteradas é 

classificada como normal, e não é indicada para avaliação pelo citopatologista, o que traria 

consequências para a paciente. Dessa forma, o sistema poderia conduzir diagnósticos 

incorretos, por isso esses resultados devem ser baixos ou nulos. 

Destaca-se que técnicas utilizadas foram selecionadas visando reduzir o máximo 

possível do custo computacional da estrutura proposta. Devido ao fato de que a partir de uma 

única lâmina de Papanicolaou devem ser analisadas aproximadamente 15.000 campos/imagens 

(aumento de 40x) e até 300.000 células cervicais, além disso, em um dia de trabalho até 100 

lâminas podem ser examinadas por um citopatologista (MILLER et al., 2000; MODY et al., 

2000; NAYAR; WILBUR, 2015; BRASIL, 2016). Assim, para que a estrutura proposta possa 

ter aplicabilidade funcional nesse ambiente, a classificação de uma imagem deve acontecer de 

forma rápida.  

Os resultados obtidos com a estrutura proposta indicam ótimo desempenho no processo 

de categorização de lesões presentes nas imagens do exame de Papanicolaou convencional, com 

alta precisão e reduzido os resultados FN. Isso pressupõe que categorizar eficientemente esse 

tipo de imagem é viável apenas com o uso de características não geométricas. No cenário 

laboratorial, a estrutura proposta pode servir como um classificador preliminar de esfregaços 

de Papanicolaou que determina a probabilidade de existirem lesões em uma lâmina e as 

apresenta ao profissional que fornece um diagnóstico definitivo de forma mais prática, eficiente 

e com garantia de qualidade.  

Para a real aplicação deste método, o laboratório necessita de um equipamento que 

digitalize as lâminas, que pode ser realizado por meio de câmeras integradas a microscópios ou 

dispositivos de robótica dinâmica (scanner) (HANNA; PARWANI; SIRINTRAPUN, 2020).  

Os scanners atualmente disponíveis no mercado produzem automaticamente imagens 

muitas vezes com áreas desfocadas, dados excessivamente grandes e incompatível com o 

orçamento de pequenos laboratórios (CHANTZIANTONIOU et al., 2018). Uma alternativa é 

o uso de câmera acoplada a microscópio capaz de produzir imagens da lâmina, entretanto o 

processo de digitalização deve ser orientado pelo usuário, o que limitaria seu uso em 

laboratórios de alto rendimento. Exemplo dessa solução é o software de escaneamento baseado 

em microscópio Panoptiq (ViewsIQ, Vancouver, Canadá) (GROEN et al., 2017). Por outro 

lado, scanners já são uma realidade de laboratórios particulares de grande porte que suportam 

um alto volume de lâminas, como é o caso da DASA (Diagnósticos da América S. A.), maior 

empresa de medicina diagnóstica do Brasil e América Latina (MARTINS, 2014). 
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Ainda se reconhece a importância de informações de classificação da base de dados CRIC 

cervix no suporte a extração de atributos relevantes de textura para construção do modelo e 

disponibilização da verdade-terrestre para medição da performance do sistema proposto. 

Após a publicação deste método, aplicando algoritmo de classificação de células 

cervicais baseado em características não geométricas extraídas dos núcleos que utilizou dados 

de classificação da CRIC Cervix (ISIDORO et al., 2020), outros dois estudos focaram nos dados 

preliminares de segmentação da base de dados CRIC cervix. Um deles (DINIZ et al., 2021a) 

propõe uma metodologia de classificação hierárquica para rastreamento computadorizado de 

lesões celulares. Os atributos de características extraídos dos núcleos das imagens englobaram 

uma combinação de tamanho, formato (por exemplo, área, perímetro, circularidade e 

excentricidade) e textura (por exemplo, contraste, intensidade máxima e mínima). 

Da mesma forma que relacionado no método anterior, os recursos computacionais 

extraídos foram inspirados em critérios citomorfológicos usados por especialistas na 

classificação citopatológica de alterações celulares. Além da hipercromasia nuclear e a 

distribuição irregular da cromatina, características morfológicas relacionadas ao tamanho e 

forma dos núcleos caracterizam critérios fundamentais para diferenciar células anormais de 

normais (NAYAR; WILBUR, 2015). 

Considerando a área nuclear, a interpretação ASC-US necessita que os núcleos sejam 

aproximadamente 2,5 a 3 vezes a área do núcleo de uma célula escamosa intermediária (em 

torno de 35 µm2) ou duas vezes o tamanho do núcleo de célula escamosa metaplásica (em torno 

de 50 µm2). O núcleo celular ASC-H é 2,5 vezes maior que o de células metaplásicas. LSIL 

caracteriza-se, dentre outros critérios, pelo tamanho nuclear três vezes maior que a área nuclear 

de células intermediárias. A lesão HSIL normalmente apresenta células basais pequenas com 

aumento nuclear e as células características de SCC, mesmo variando intensamente na área, 

normalmente apresentam cariomegalia (NAYAR; WILBUR, 2015). 

Os resultados apresentados por Diniz et al., 2021a corroboram com esta descrição, a 

medição em pixels realizada mostrou que o núcleo de célula normal possui o menor valor de 

área e há um aumento do valor de acordo com a lesão (Tabela 11). Além disso, o formato da 

membrana nuclear também foi analisado, e observou-se que o núcleo menos circular foi o de 

SCC e, simultaneamente, o mais irregular, com maior valor de excentricidade. 
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Tabela 12 - Valores de recursos extraídos de núcleo de células cervicais das imagens CRIC Cervix 

Categoria Classes Área Excentricidade Circularidade Máx. Int Contraste 

Normal NILM 516 0,497 0,824 0,439 0,040 

Anormal 

ASC-US 2.719 0,422 0,871 0,723 0,087 

ASC-H 2.248 0,627 0,789 0,885 0,061 

LSIL 8.228 0,708 0,811 0,799 0,072 

HSIL 1.539 0,715 0,854 0,531 0,122 

SCC 823 0,952 0,462 0,354 0,075 

Abreviações: NILM: Negativo para lesão intraepitelial ou malignidade; ASC-US: Células escamosas atípicas de 

significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas; ASC-H: Células escamosas atípicas, não podendo 

excluir lesão de alto grau; LSIL: Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau; HSIL: Lesão intraepitelial escamosa 

de alto grau; SCC: Carcinoma de células escamosas; Máx. Int: máxima intensidade. 

Fonte: adaptado de Diniz et al., 2021a. 

 

O formato da membrana nuclear nas diferentes categorias de classes de células anormais 

possui diferentes graus de irregularidade. A alteração ASC-US apresenta variação mínima, já 

LSIL possui membrana nuclear variando de lisa a muito irregular com entalhes. Para ASC-H e 

HSIL o contorno nuclear normalmente é irregular, mas a anisocariose é mais pronunciada no 

HSIL. No SCC há pleomorfismo nuclear acentuado, com células e núcleos com formato bizarro 

(NAYAR; WILBUR, 2015). 

Outros resultados de Diniz et al., 2021a são apresentados na Tabela 12. As métricas da 

classificação hierárquica de 2 classes (normal e alterado), 3 classes (normal, alteração de baixo 

grau e alteração de alto grau), 6 classes (NILM, ASC-US, LSIL, ASC-H, HSIL e SCC), e 

classificação de 6 classes sem hierarquia, com imagens da CRIC Cervix. Esses resultados são 

semelhantes aos obtidos com as imagens de Herlev. Os achados indicam que o classificador 

Random Forest (RF) foi o melhor e a metodologia hierárquica melhora a classificação. Ainda, 

demonstrou-se que RF superou estatisticamente todos os outros classificadores avaliados. 
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Tabela 13 – Resultados das métricas dos classificadores avaliados 

Categoria Classificador Precisão Sensibilidade F1 Acurácia Especificidade 

6 classes sem 

hierarquia 

RF 0,8369  0,8348 0,8351 0,9450 0,9670 

k-NN 0,6985  0,7018 0,6932 0,9006 0,9404 

Ridge 0,7045  0,7096 0,7035 0,9032 0,9419 

DT 0,7075  0,7027 0,7036 0,9009 0,9406 

2 classes com 

hierarquia 

RF 0,9591  0,9585 0,9585 0,9585 0,9585 

k-NN 0,8749  0,8736 0,8735 0,8736 0,8736 

Ridge 0,9423  0,9407 0,9406 0,9407 0,9407 

DT 0,9254  0,9240 0,9239 0,9240 0,9240 

3 classes com 

hierarquia 

RF 0,9635  0,9633 0,9633 0,9686 0,9764 

k-NN 0,9341  0,9329 0,9328 0,9424 0,9569 

Ridge 0,9394  0,9391 0,9390 0,9478 0,9608 

DT 0,9219  0,9216 0,9216 0,9328 0,9496 

6 classes com 

hierarquia 

RF 0,9110  0,9091 0,9097 0,9697 0,9819 

k-NN 0,8155  0,8126 0,8104 0,9375 0,9625 

Ridge 0,8317  0,8333 0,8316 0,9444 0,9666 

DT 0,8256  0,8255 0,8250 0,9418 0,9651 

Abreviações: RF - Random Forest; (k-NN) k-Nearest Neighbors (k-NN); DT - Decision Tree 

Fonte: adaptado de Diniz et al., 2021a  

 

Os mesmos autores conduziram outro estudo com os dados preliminares de segmentação 

da base de dados CRIC cervix, propondo um conjunto de algoritmos para classificar células 

cervicais baseado no estudo de várias arquiteturas de redes neurais convolucionais (DINIZ et 

al., 2021b).  

Os resultados desses estudos mostram que para o desenvolvimento de algoritmos de 

classificação e segmentação automáticos uma solução viável é a extração de atributos 

computacionais das imagens baseada nos critérios citomorfológicos utilizados por especialistas 

na rotina laboratorial na avaliação microscópica das alterações celulares.  

Uma extensa análise de técnicas de classificação de imagens do esfregaço de 

Papanicolaou corrobora com estes resultados (MUSTAFA; HALIM; RAHMAN, 2020). 

Apresentaram atributos importantes de banco de dados de imagens para projetar um novo 

método de classificação e melhorar o desempenho de sistemas. Os atributos relacionados 

incluíram forma do núcleo, diâmetro e áreas de superfície, cor e luminosidade das células, 

região do núcleo, design e resolução da imagem. Outro estudo apontou que o desenvolvimento 
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de algoritmo de segmentação a partir de recursos baseados nos critérios do Sistema Bethesda 

obtem-se resultados de maior sucesso (LIU et al., 2020). 

Portanto, correlacionar a biologia e a computação conduz a conclusões apropriadas 

quanto à rigidez ou versatilidade indispensável que um sistema precisa para alcançar 

aplicabilidade efetiva na prática clínica. A colaboração de pesquisadores da área biológica e 

computacional se mostrou promissora, visto que foi essencial para a compreensão de problemas 

reais na prática citopatológica, criação de elucidações mais assertivas e discussões otimizando 

o entendimento dos resultados obtidos com os métodos semi-automáticos. 
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7. CONCLUSÕES 

Os estudos revisados mostraram que a triagem por métodos semi-automáticos tem um 

impacto positivo na produtividade, visto que torna os processos mais eficientes, com 

desempenho diagnóstico estatisticamente igual ou melhor do que os manuais e redução dos 

resultados falso-negativos. Todavia, os métodos semi-automáticos precisam de mais 

investigação sobre custo, espaço ocupado, equipe extra, carga de trabalho, custo-benefício e 

uso da citologia convencional. 

A plataforma web pública "CRIC Searchable Image Database" impacta no 

desenvolvimento de pesquisas reprodutíveis na área de análise computacional de imagens. Até 

o momento, a CRIC Cervix disponível na plataforma é a maior base de dados de imagens de 

citologia convencional que suporta o desenvolvimento de novos algoritmos de detecção de 

células cervicais.  

O algoritmo desenvolvido baseado em intensidade e área dos núcleos apresentou ótimo 

desempenho em imagens sintéticas e razoável em imagens convencionais. Já o algoritmo 

baseado em atributos não geométricos extraídos dos núcleos apresentou alta precisão e baixo 

resultados FN tanto para a classificação em duas classes como para três classes. Estes dados 

permitem inferir que é importante basear a extração dos atributos computacionais nos critérios 

citomorfológicos utilizados pelos citopatologistas para obtenção de algoritmos com resultados 

mais assertivos. 

A aplicação na rotina laboratorial de novos métodos automáticos de detecção de células 

alteradas ainda não está próxima de ser factível, entretanto diversas soluções foram 

apresentadas para o aprimoramento de métodos existentes e descobertas de outros. Portanto, as 

soluções criadas são relevantes no âmbito da saúde pública, pois abrem possibilidades concretas 

para avançar esforços no desenvolvimento de ferramentas computacionais de apoio a análise 

microscópica clássica do exame de Papanicolaou convencional. 
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9.  ANEXO 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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