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passarelli 

 

 

Solicitados 

• Hemograma, Reações Sorológicas, Glicemia, 
Coagulograma, Cultura e Antibiograma. 

• Imagens Extra-bucais: Panorâmica, PA de Seio Maxilar, 
Lateral de Mandíbula, Tomografia computadorizada. 

• Som: Ressonância Magnética, Ultra-sonografia. 

• Contraste:  Cintilografia. 

Exames Complementares 
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Exames Laboratoriais 

Hemograma 

Bioquímicos 

Reações Sorológicas 

Cultura e Antibiograma 

Citologia Esfoliativa 
Noções sobre citologia esfoliativa. 

  (citologia intra-bucal normal). 

• Várias, detecção de células malignas. 

 
•  Recurso simples, rápido e prático. 

 
•Estuda as modificações celulares , não as teciduais. 
 

• Define tipo celular e não tipo histológico.  

Citologia Esfoliativa 

   Indicações 
• Lesões ulceradas 
 
• Lesões brancas extensas ou múltiplas, 

determinando o local mais indicado para a 
Biópsia. 

 

• No controle de áreas tratadas por 
cirurgia ou radioterapia (RXT) 
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Citologia Esfoliativa 

• Indicações 
• À princípio , em pacientes impedidos de realizar 

intervenções cruentas : 
• Cardiopatias 
• Diabetes 

• Hipertensão 
• M.E.G. 

• Distúrbios emocionais 

  

Os organismos filamentosos são pseudo-hifas de 
Candida albicans (setas)  

Pseudo-hifas 

(coloração pela prata, X 300) 

• Técnica: preparo do local  antes da execução 
1. Deslizar suavemente a espátula na área a ser 

examinada. 
2. Depositar o material sobre uma lâmina de vidro, 

previamente limpa e isenta de gordura. 
3. Introduzir a lâmina no vidro de boca larga, contendo 

Licor de Hoffman (álcool/ éter 50%) imediatamente 
após a colheita. 

4. Encaminhar ao patologista, juntamente com relatório. 
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Papanicolaou & Traut 
 

 Classe 0 – material inadequado ou insuficiente. 
Classe I – células normais  

Classe II – células normais com atipias para a 
região. 

Classe III – células com suspeita de malignidade. 

Classe IV – fortemente sugestivas de malignidade. 

Classe V – malignidade confirmada.  

Células eosinófilas normais da mucosa 
jugal em diversos estágios de 
maturação (Classe I – X 100) 

Padrão irregular da cromatina, com 
relação núcleo-citoplasma alterada, em 

célula tumoral. (Classe V - X 400) 

• Falso Negativo (5%) para câncer  

• Falso Positivo para câncer  

• Citologia Esfoliativa X Biópsia 


