
 
 

 

CONCURSO SUFICIÊNCIA EM CITOTECNOLOGIA 

 18 DE AGOSTO DE 2019 – domingo – Rua Tamandaré 764, Liberdade, São Paulo - SP 
 
 
1 - Do Concurso  
 
1.2. Da Comissão Avaliadora 

A Comissão Avaliadora constará, no mínimo, de 3 (três) Citopatologistas Titulados pela SBC, 
sendo presidida pelo Coordenador Científico e ratificada pelo Presidente da SBC. 

 
1.3 Da Inscrição 

O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da SBC: www.portalsbc.com.br. 
A ficha de inscrição e a documentação completa exigida no Edital deverão ser postadas 
pelos Correios até o dia 25 de julho de 2019 (data limite para inscrição) para Secretaria 
Executiva da Sociedade Brasileira de Citopatologia, situada na Rua Siqueira Campos, 43 
Sala 736 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22031-071. 

 
1.4 Dos Prazos 
 Período de inscrições: 01 de junho de 2019 a 25 de julho de 2019 
 
1.5. Da Documentação exigida: 
1.5.1. Apresentar cópia do comprovante de conclusão de 2o grau. 
1.5.2. Apresentar cópia do diploma de Citotécnico emitido pelo SEC/MEC ou comprovante de 

conclusão de formação em citotecnologia com carga horária de 1.500 horas, sob a 
responsabilidade de médico citopatologista com título emitido pela SBC. 

1.5.3. A documentação deverá estar completa no ato da inscrição, não sendo permitida, em 
nenhuma hipótese, a complementação posterior. 

   
1.6 Das Taxas  
 Valores de inscrição: sócios quites da SBC anuidade 2019: R$ 170,00 (cento e setenta 

reais), não sócios: R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). 
 A taxa de inscrição poderá ser paga à vista ou parcelada em duas vezes, a 1ª parcela, até 
25 de junho de 2019 e a 2ª parcela deverá ser paga até 25 de julho de 2019. O valor deverá 
ser depositado no Banco do Brasil - Agência 0597-5 - Conta corrente 19466-2 (encaminhar 
comprovante), ou através de cheque pré-datado em nome da Sociedade Brasileira de 
Citopatologia, juntamente com a ficha de inscrição e a documentação completa exigida no 
edital.  Encaminhar Secretaria Executiva da Sociedade Brasileira de Citopatologia, situada 
na Rua Siqueira Campos, 43 Sala 736 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22031-
071. Optando-se pelo parcelamento, o comprovante da 2ª parcela deverá ser encaminhado 
por email secretaria@citopatologia.org.br no dia 31 de julho de 2019.   

 
2 – Das Provas e Avaliação 
 
2.1. Das Datas e locais  

2.1.1    O exame será realizado em 18 de AGOSTO de 2019 – domingo, na Rua Tamandaré 764, 
Liberdade, São Paulo – SP  01525-000 - Horário: das 09:00 até às 16:00.  

http://www.portalsbc.com.br/
mailto:secretaria@citopatologia.org.br


 
 

 

2.1.2 Em caso de haver mais de 20 candidatos em uma região do País (exceto Norte/Nordeste) 
poderá ser programada mais de uma sede para realização do exame, localizada na própria região, 
a ser divulgada em tempo hábil e com ciência individual, por inscrito, de cada candidato. Neste 
caso, as provas constarão do mesmo material e serão aplicados nos mesmos dias e horários, ou 
seja, simultaneamente, e nas condições estabelecidas pelo presente Edital. 
.  
2.2. Do Teste Teórico – 100 pontos  
O exame escrito será composto de 100 (cem) questões de múltipla escolha, com 1 (uma) opção 
correta e realizado por todos os candidatos. Será atribuído 1 (um) ponto para cada questão. 
  
2.3 Do Teste Prático – 100 pontos  
Será realizado por todos os candidatos e constará de DIAPOSITIVOS. O exame constará de 50 
(cinquenta) casos de citopatologia ginecológica, cada qual com figura(s) em aumentos variados e 
originados do material de controle de qualidade (CITONET), ou casos de rotina e questões de 
múltipla escolha, com 1 (uma) opção correta. Serão atribuídos 2 (dois) pontos para cada caso, num 
total de 100 pontos. 
 
2.4 Da Aprovação Final: 

 Será considerado APROVADO, o candidato que alcançar o total de 130 pontos com o 
somatório das notas dos TESTES TEÓRICO e PRÁTICO. 

 
3 – Disposições Gerais:  
3.1 Os candidatos receberão o caderno da prova teórica em envelope e deverão, ao término, 

devolvê-lo completo ao supervisor da prova. 
3.2 A ordem de início da realização das provas teórica ou prática será determinada pela Comissão 

Avaliadora e ambas deverão ser realizadas na mesma ordem por todos os candidatos. 
3.3 Os casos omissos serão decididos pelo Coordenador Científico da SBC e Comissão Avaliadora. 
3.4 Não se divulgam as provas nem os respectivos gabaritos a menos que seja requerida revisão 

das avaliações, expressamente, via ofício, dirigido ao Diretor Científico da SBC, com 
discriminação das razões desta necessidade. 

3.5 A revisão será realizada com a presença do candidato e um representante designado pela 
Sociedade Brasileira de Citopatologia, a ser marcada no dia e horário de conveniência deste 
último. 

3.6 O candidato não poderá ser representado e não haverá remarcação de revisões.  
3.7 Os casos omissos serão julgados pelo Diretor Científico da SBC e aprovados pela Presidência 

da SBC. 
3.8 Os resultados serão divulgados até sessenta dias após a realização do concurso e o prazo para 

recurso é de trinta dias após a liberação do resultado. 
3.9 A emissão dos certificados de suficiência em citotecnologia da categoria sócios quites estará 

condicionada à adimplência com esta Sociedade. 
 
PROGRAMA 
 
I  –   Aspectos Gerais 

1. A citotecnologia: conceito, importância e relação com  a anatomia patológica. 
2. A citopatologia como ferramenta preventiva. 
3. A citopatologia dos programas de política de saúde. 
4. Condições pré-analíticas: requisição, orientação ao paciente, métodos de obtenção do 

material para estudo citopatológico, procedimentos de colheita em materiais ginecológicos, 
transporte das amostras, cadastro e sistemas informatizados de gestão laboratorial. 
Adequação das diferentes amostras citopatológicas. 

5. Métodos de preparos das amostras citopatológicas: fixação, concentração, preparo dos 
esfregaços e corantes, coloração e montagem. 



 
 

 

6. Microscopia óptica e captura de imagens. 
7. Formatação de laudos. 
8. Citologia em meio líquido. 
9. Arquivamento.  

10. Técnicas de rastreamento. 
11. Gestão da qualidade controle interno e externo. 

 
II – Conceitos Básicos Aplicados a Citotecnologia 

1. Citologia (citoplasma, núcleo e organelas). Ciclo celular. Aspectos citológicos normais em 
trato genital feminino. 

2. Processos patológicos gerais. 
 
III - Citopatologia Ginecológica  

1. Nomenclatura citológica atual (internacional e brasileira) 
2. Citopatologia vaginal funcional. 
3. Aspectos patológicos em citopatologia vaginal funcional e na gestação. 
4. Curvas colpocitológicas, índices e demais métodos de avaliação funcional. 
5. Infecções e infestações. Correlação com os demais métodos complementares diagnósticos. 
6. Processos inflamatórios (irritativos, degenerativos, reacionais e reparativos). Metaplasia 

escamosa. Aspectos citopatológicos e conceitos básicos de colposcopia. 
7. Aspectos citopatológicos: Atipias de significado indeterminado. Lesões intraepiteliais. 

Neoplasias invasoras do colo uterino. 
 
IV - Bibliografia sugerida (sempre atualizada e a mais recente) 

1. Comprehensive Cytopathologic. Marluce Bibbo & David C Wilbur. 3ª edition. 2008. Ed 
Saunders. 

2. Citopatologia. Grace T. McKee. 1ª edition. 2013. Ed Artes Médicas. 
3. Modern uterine cytopathology. Alexander Meisels & Carol Morin. 1ª edition. 2007. Ed 

ASCP Press. 
4. Koss`Diagnostic Cytologic and its Histopathology bases. Leopold G Koss. 5ª edition, 

2006. Ed Lippincott Willians & Wilkins.  
5. Citologia ginecológica e suas bases anatomoclínicas. Claudio Gompel & Leopold G. 

Koss. 1ª ed. 1997 Editora Manole Ltda; São Paulo. 
6. Noções Básicas de Citologia Ginecológica. José Eleutério Júnior. 1ª ed. 2003. Livraria 

Santos Editora Ltda. 
7. Nomenclatura Brasileira para Laudos Citopatológicos Cervicais. INCA – Ministério da 

Saúde; 2012 3ª Edição. 
8. Compendium on Cytopreparatory Techniques. Catherine Keebler, J. Reagan, George 

Wied. 1976. Tutorials of Cytology - Chicago Illinois;. 
9. Histologia Básica. Junqueira & Carneiro. 10ª Ed. 2004. Ed Guanabara Koogan. Rio de 

Janeiro. 
  



 
 

 

10. Manual de Citopatología Diagnóstica - Sociedad Latinoamericana de Citopatología. 
Mercedes Gamboni, Elias Fernando Miziara. Ed Manole. 1ª ed. 2011. 

11. The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology. Definitions, Criteria, and 
Explanatory Notes – Ritu Nayar, David C. Wilbur. 3ª edition. 2015. Ed Springer 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Hercílio Fronza Júnior                           Mauro Tadeu Ajaj Saieg 
Presidente                                                        Diretor Científico   
 

 


