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Editorial

Caros colegas, 

É com muito prazer que escrevo o editorial 
de mais um jornal da Sociedade Brasileira de 
Patologia. Nessa edição, temos como desta-
que a inauguração da nova sede da entidade. 
Um local amplo, para utilização dos associados 
para reuniões, estudos, aperfeiçoamentos pro-
fissionais e outras atividades. Convidamos a 
todos para uma visita e apreciação do espaço 
por vocês e para vocês adquirido.

Trazemos mais novidades sobre nosso tão 
esperado Congresso de Patologia, que será re-
alizado entre os dias 2 e 5 de novembro, em 
Belo Horizonte. A Dra. Kátia Ramos Moreira, 
vice-presidente para Assuntos Acadêmicos da 
SBP, divulga um pouco mais sobre a progra-
mação científica e seus convidados excepcio-
nais, tanto nacionais como internacionais, que 
tornarão o nosso evento rico para o aprendiza-
do e troca de experiência entre nós patologis-
tas. Confira no site http://congressodepatolo-
gia2017.com.br. E faça logo sua inscrição!

Na parte científica, nosso ilustre Dr. Mauro 
Saieg explica sobre o sistema Paris para cito-
patologia urinária. Um sistema de classificação 
para unir citopatologistas, patologistas e uro-
logistas em um único consenso criado em 2013 
no congresso da IAC em Paris. 

O jornal também traz os compromissos da 
diretoria da SBP e eventos promovidos, como 
a reunião do Conselho Deliberativo e diretoria 
Plena da AMB, Audiência pública de copartici-
pação e franquia da ANS, Reunião da Comissão 
de Saúde Suplementar – COMSSU, Reunião do 
grupo técnico de Remuneração – ANS, curso 
de Compreensão e Aplicação na Rotina de Fa-
turamento e Cobrança, entre outros; mostran-
do que nós atuamos proativamente, além dos 
limites acadêmicos.

Façam uma boa leitura e um grande abraço 
a todos,

Gerusa Biagione  
Tiburzio
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Estimados colegas patologistas,

Em novembro próximo teremos a 31ª edição do Congres-
so Brasileiro de Patologia, que ocorrerá em Belo Horizonte. 
Além das belezas da capital mineira e das atrações de seus 
arredores, como Inhotim e Ouro Preto, gostaria de convidar 
a todos a consultarem a programação científica especial que 
organizamos. 

Nossa intenção é mostrar a mudança do papel do patolo-
gista na nova era da medicina personalizada, onde deixamos 
de ser adjuvantes e passamos a atuar como um dos mais im-
portantes protagonistas no diagnóstico, influenciando de for-
ma capital no resultado terapêutico dos pacientes. 

A presença de 29 convidados internacionais da mais alta 
qualidade trará a oportunidade de atualização em todas as 
áreas da Patologia. Também a dinâmica que propusemos tem 
como objetivo a troca direta de experiências e discussão das 
nossas dificuldades no dia a dia da especialidade. 

Convidamos todos a visitarem o site, que já está no ar, e 
aproveito para solicitar que colaborem com o sucesso do 
evento enviando trabalhos científicos. Essa atividade também 
terá um tratamento especial esse ano. Preparamos uma série 
de prêmios que serão distribuídos na nossa festa de encerra-
mento, que esperamos, seja bastante animada. 

Novembro está aí! Preparem-se para a oportunidade de re-
ver os amigos, em um ambiente ideal para troca de experiên-
cias e informações em meio às delícias de Minas Gerais.

Abraço a todos e até lá!

Katia Ramos Moreira Leite
Vice-Presidente para Assuntos Acadêmicos da SBP



A Sociedade Brasileira de Pa-
tologia inaugurou, no dia 19 de 
abril, a nova sede, uma casa com 
300 m2 de área construída, na 
Rua Topázio, 980, Vila Mariana, 
Zona Sul de São Paulo. Além da 
parte administrativa, o local pos-
sui um auditório com capacida-
de para 40 pessoas, onde serão 
ministrados reuniões e cursos 
promovidos pela entidade, uma 
sala de reunião, postos de traba-
lho para os colaboradores e uma 
sala de estudos com dois micros-
cópios e uma biblioteca.

A nova estrutura foi projetada 
para a realização de reuniões de 
clubes de especialidades e outras 
atividades, tendo já sido realiza-
dos cursos de gestão e de forma-
ção de auditores. Todas as ins-
talações estão à disposição dos 
associados adimplentes. Basta li-
gar e agendar uma data e horário, 
de acordo com a disponibilidade.

O coquetel de inauguração 
contou com a presença de toda 
a diretoria, sócios que atende-
ram ao convite extensivo a todos 
e convidados, dentre os quais Dr. 
Ruy Tanigawa, representando o 
Conselho Federal de Medicina, 
Dr. Hercílio Fronza Junior, presi-
dente da Sociedade Brasileira de 
Citopatologia, Dra. Marilene Melo, 
Presidente da Associação Mun-
dial das Sociedades de Patologia 
e Medicina Laboratorial, ex-pre-
sidentes Dr. Fernando Augusto 
Soares, Dr. Marco Antonio Cardo-
so de Almeida, Dr. Luiz Fernando 
Bleggi Torres e Dr. Carlos Alberto 
Fernandes Ramos. 

Capa

A Patologia brasileira em um novo patamar

Durante o evento, o presiden-
te da SBP, Dr. Clóvis Klock, res-
saltou a evolução da especiali-
dade nos últimos anos. “Estamos 
dando um novo passo na Pato-
logia brasileira, levando a espe-
cialidade para um novo patamar. 
Hoje somos protagonistas da 
nova medicina, estamos juntos 

Entidade inaugura 
sede e consolida 
mais um projeto da 
atual gestão

Dr. Carlos Alberto Fernandes Ramos e Dr. Clóvis Klock inauguram nova sede
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na medicina de precisão e esta 
Patologia é a que queremos para 
o futuro do Brasil”. 

A nova sede era um sonho an-
tigo da entidade, iniciado em 28 
de maio de 2015, em operação 
casada com a venda da sede an-
terior, ao Dr. Luís Vitor de Lima 
Salomão. “A operação foi apro-



A Patologia brasileira em um novo patamar
vada em Assem-
bleia Geral, duran-
te o 30º Congresso 
de Patologia, no 
mesmo ano. O so-
nho se tornou rea-
lidade agora, após 
a reforma do imó-
vel que demorou 8 
meses”, ressaltou 
o vice-presidente 
para Assuntos Pro-
fissionais da SBP, 
Dr. Renato Lima de 
Moraes Jr.

Este é mais um projeto con-
cretizado pela atual gestão, que 
nos últimos 18 meses sedimentou 
o PACQ na ISQua, promoveu a 
formação de auditores e a acre-
ditação do primeiro laboratório 
pelo programa; firmou parceria 
com a FGV para realizar cursos 
de planejamento e gestão; apro-
ximou-se da AMB, ANS, ANVISA, 
CFM e regionais, participando 
ativamente de encontros e reu-
niões; estimulou a realização de 
atividades acadêmicas nas di-

Dr. Fernando Augusto Soares e Dr. 
Clóvis Klock

você associado a visitar sua nova 
sede e acompanhar de perto todo 
o trabalho que tem sido realizado 
em prol da Patologia brasileira”, 
finalizou o Dr. Clóvis Klock.

Coquetel de inauguração da nova sede
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versas regiões do país; firmou 
parceria com a EPOAHT; lançou 
o Coaching de Carreiras para os 
recém-formados; fechou parce-
rias para concessão de conteú-
do literário na forma de e-books 
e revistas para os associados; e 
está organizando o 31 Congresso 
Brasileiro de Patologia; entre ou-
tras iniciativas.

“Ainda temos muito que cons-
truir pela nossa especialidade, 
mas tenho convicção que esta-
mos no caminho certo. Convido 
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Curso CBHPM reúne  
35 participantes

O curso CBHPM – Compreensão e Aplica-
ção na Rotina de Faturamento e Cobrança -, 
ministrado pelo diretor de Defesa Profissio-
nal da SBP, Dr. Emílio de Assis, foi realizado 
na sede da SBP, em São Paulo, no dia 7 de 
abril. O evento falou sobre as raízes, o meca-
nismo e como efetuar as cobranças para as 
operadoras de planos de saúde. Na segunda 
parte do curso, foram discutidas planilhas de 
custos, com a participação do vice-presiden-
te de Assuntos Profissionais da SBP, Dr. Re-
nato Lima de Moraes Junior. Devido à grande 
procura, a SBP fará nova edição desses cur-
sos no segundo semestre.

Aconteceu

Nova sede da SBP recebe 
Revistão Clube Cito

No início de abril foi realizado o Revistão de Ci-
tologia, em São Paulo. “Este é um evento de suma 
importância para a Citopatologia Brasileira, pois, 
em único dia, apresenta resumidamente os artigos 
mais importantes publicados em 2016, trazendo, 
com agilidade, informações que podem impactar 
na rotina diária do citopatologista”, afirma o pato-
logista Dr. Fabiano Mesquita Callegari. 

XXIII Jornada de Patologia 
tem sucesso de público

Do dia 20 a 22 de abril, foi realizada a XXIII Jor-
nada de Patologia do A.C.Camargo Cancer Center, 
que ocorreu simultaneamente ao Next Frontiers to 
Cure Cancer. O evento reuniu 500 participantes, in-
cluindo patologistas que são expoentes na área de 
sarcomas e tumores de partes moles, que discuti-
ram a classificação dos tumores, aspectos molecu-
lares, mimickers e diagnósticos diferenciais. 

Temas e conceitos  
da Qualidade 

No dia 8 de abril, a SBP realizou, também em sua 
sede, o curso de implantação do PACQ - Programa 
de Acreditação e Controle da Qualidade. O treina-
mento foi ministrado pela Dra. Beatriz Hornburg, 
membro da Comissão do PACQ e responsável em 
grande parte por sua elaboração; pelo presiden-
te da Sociedade Brasileira de Citopatologia, Dr. 
Hercílio Fronza Júnior; e pelo vice-presidente de 
Assuntos Profissionais da SBP, Dr. Renato Lima 
de Moraes Júnior. O curso teve 42 participantes e 
abordou os temas e conceitos da Qualidade, dis-
cutindo como implantar o PACQ em laboratórios 
de todos os tamanhos. 



Uberlândia recebe Curso de 
Patologia da Hanseníase

Organ izado 
pela SBP, o Cur-
so de Patolo-
gia Hanseníase 
aconteceu no dia 
13 de maio, em 
Uberlândia/MG, 
no Hospital das 
Clínicas. O con-
teúdo abordou 
assuntos como Formas Polares (TT e LL) e in-
termediárias (BT, BB e BL), além de alterações 
clínico-patológicas e características de recidi-
va, entre outros temas. 
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Prova para Obtenção de Título 
é aplicada em São Paulo

Como de costume, nos dias 19 e 20 de maio, a 
SBP aplicou a Prova para obtenção do Título de Es-
pecialista em Patologia. O exame contemplou mais 
de 70 questões e foi dividido em três estágios: fase 
teórica; Macroscopia/Autópsia; Patologia Cirúrgica 
e Citopatologia.

SBP em Ação

Início Fim Assunto  Local

16/03/2017 18/03/2017 Reunião do Conselho Deliberativo  
  e Diretoria Plena da AMB Rio de Janeiro

20/03/2017 20/03/2017 Reunião 31º Congresso Brasileiro de Patologia CCM - São Paulo

20/03/2017 20/03/2017 ANS - Audiência Pública de 
  Coparticipação e Franquia CNC - Rio de Janeiro

21/03/2017 21/03/2017 Reunião do Conselho Científico da AMB AMB - São Paulo

27/03/2017 27/03/2017 Fórum Temático Oncoguia - Diagnóstico  
  Precoce do Câncer: Desafios e Soluções São Paulo

29/03/2017 29/03/2017 Reunião CB-36 Sede SBAC - Rio de Janeiro

03/04/2017 03/04/2017 Reunião da Comissão de  
  Saúde Suplementar - COMSSU CREMERJ - Rio de Janeiro

11/04/2017 11/04/2017 Reunião do Grupo Técnico  
  de Remuneração - ANS Rio de Janeiro

18/04/2017 18/04/2017 Reunião com MSD São Paulo

18/04/2017 18/04/2017 Reunião com PROFARMA São Paulo

18/04/2017 18/04/2017 Reunião do Conselho Científico da AMB AMB - São Paulo

11/05/2017 14/05/2017 Reunião de Diretoria Plena e  
  Conselho Deliberativo da AMB Florianópolis

19/05/2017 19/05/2017 Reunião do Grupo Técnico de Remuneração ANS - Rio de Janeiro

30/05/2017 30/05/2017 Reunião do Conselho Científico da AMB AMB - São Paulo

31/05/2017 31/05/2017 Simpósio AMB “Novas Formas de  
  Remuneração – Causas e Consequências:  
  Uma Avaliação Crítica” São Paulo
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O programa do 31º Congresso de Patologia, que 
vai acontecer entre os dias 2 e 5 de novembro, em 
Belo Horizonte, foi elaborado para que haja um 
aproveitamento máximo de todos os patologistas, 
aqueles generalistas e os que atuam nas diversas 
subespecialidades. 

A vice-presidente para Assuntos Acadêmicos 
da SBP, Dra. Kátia Ramos Moreira, explica que 
os temas serão concentrados no mesmo dia e há 
pouca concorrência entre as especialidades, com 
número menor de salas para que o congressista 
possa participar do maior número de palestras 
possível.

A SBP convidou os mais renomados e expe-
rientes patologistas mundiais e até o momento 29 
estão confirmados, entre eles, um dos nomes mais 
importantes da Patologia dos tumores renais, o Dr. 
Brett Delahunt, que é um dos ícones, e pela primei-
ra vez virá à América do Sul. Dr. Delahunt é um dos 
fundadores da International Society of Urological 
Pathology (ISUP), um dos autores do livro da WHO 
de Tumores do Trato Genito-urinário e foi respon-
sável pela nova classificação dos tumores renais e 
pelo novo sistema de graduação WHO/ISUP. “Pes-
soa extremamente acessível e agradável, que abri-
lhantará o 31º Congresso de Patologia com a sua 

presença”, celebra a vice-presidente para As-
suntos Acadêmicos da SBP.

A Hematopatologia contará com a presen-
ça do Dr. José Cabeçadas, do Instituto Portu-
guês de Oncologia de Lisboa, que, em outras 
oportunidades, mostrou grande talento no 
ensino da especialidade. “Suas participações 
anteriores resultaram na oportunidade de 
fellowships para muitos jovens patologistas 
brasileiros. Essa será mais uma oportunidade 
de aproximação”, salienta a Dra. Kátia.

Já a Patologia Gastro-intestinal será pre-
miada com a participação da Dra. Rhonda 
Yantiss da Cornell. Autora de muitos dos livros 
que guiam os médicos no dia a dia, sua vinda 
ao Brasil deverá ser muito proveitosa para o 
aprendizado de uma das áreas da patologia 
mais frequentes na rotina do especialista. 

A área de Patologia Mamária também será privi-
legiada. “Todas as palestras serão ministradas por 
convidados internacionais, ilustres patologistas de 
renome internacional”, conta a diretora de Ensino 
da SBP, Dra. Marina De Brot. 

O professor Sunil Lakhani é editor da série de 
livros “Classificação de Tumores da Organização 
Mundial de Saúde (WHO Tumour Classification 
Books) e também editor do volume “Classificação 
de Tumores da Mama da Organização Mundial de 
Saúde” (WHO Classification of Tumours of the Bre-
ast), além de pertencer ao corpo editorial de vá-
rias revistas internacionais de Patologia, entre ou-
tras. O Dr. Lakhani também é chefe da Patologia 
Celular e Molecular da Faculdade de Medicina da 

Congresso

Ícones da Patologia Mundial estarão no 31º Congresso Brasileiro de Patologia
Dinâmica do evento foi alterada este ano para melhorar o aproveitamento dos congressistas

As sessões matutinas promoverão a atualização 
dos patologistas nos temas mais atuais das áreas, 
enquanto as vespertinas se destinam àqueles que já 
praticam uma especialidade. “Nessas sessões serão 
estimuladas as atividades interativas onde os par-
ticipantes trarão suas dificuldades que não são re-
solvidas pela literatura disponível”, conta. Segundo 
a Dra. Kátia, “o objetivo é que haja uma maior pro-
ximidade com os experts do Brasil e do exterior e 
que as dificuldades sejam discutidas abertamente”. 
Esse modelo pode, ainda, proporcionar uma intera-
ção com os convidados que extrapolará os limites 
do congresso, possibilitando a continuidade do pro-
cesso de aprendizado, como visitas a centros de ex-
celência e início de programas de intercâmbio. 

Praça da Estação de Belo Horizonte
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Universidade de Queensland e chefe do Grupo da 
Mama do Centro de Pesquisa Clínica da Universi-
dade de Queensland (UQCCR), Brisbane, Austrá-
lia. “Ele honrará os participantes com a abertura 
do Congresso, ministrando a Conferência Especial 
“The role of molecular pathology in diagnosis, clas-
sification and treatment of breast disease – current 
status and further perspectives”.

Além dele, confirmou presença a Dra. Sandra 
Shin, professora, chefe da Patologia Mamária e di-
retora do Programa de Residência da Weill Cor-
nell Medicine, Cornell University, em Nova Iorque. 
Editora do livro recentemente publicado “A Com-
prehensive Guide to Core Needle Biopsies of the 
Breast” (Springer Publishing), ela compartilhará 
com os inscritos sua expertise em vários 
temas relevantes da Patologia Mamária. E a 
Dra. Caterina Marchiò, da Universidade de 
Turim, na Itália, patologista mamária e pes-
quisadora com grande experiência em Pa-
tologia Molecular, também contribuirá com 
palestras e apresentação de casos. 

“Os três convidados têm sido ativos em 
pesquisa translacional, o que resultou na pu-
blicação de mais de uma centena de artigos 
científicos em revistas internacionalmente re-
conhecidas. Serão abordados temas relevan-
tes para a rotina do patologista cirúrgico, além 
de tópicos desafiadores em Patologia Mamá-
ria”, enfatiza a diretora de Ensino da SBP.

Teremos ainda o prazer de contar com a 
presença da Dra. Beatriz Lopes, Dra. Vania 

Ícones da Patologia Mundial estarão no 31º Congresso Brasileiro de Patologia
Dinâmica do evento foi alterada este ano para melhorar o aproveitamento dos congressistas

Nozé, Dr. Oscar Lin, Dr. Miguel Burnier, brasileiros 
que brilham internacionalmente. 

Esses são apenas exemplos de algumas das es-
pecialidades, mas a programação está repleta de 
excepcionais convidados nacionais e internacionais 
que farão desse um grande Congresso. Confira no 
site http://congressodepatologia2017.com.br.

Durante o Congresso, serão distribuídos prêmios 
aos melhores trabalhos apresentados, por isso, é 
fundamental que todos se mobilizem e enviem suas 
pesquisas, relatos de caso etc. “O nosso objetivo 
foi inovar e fazer um programa que satisfizesse a 
todos, em um ambiente de união e alegria”, finali-
za a vice-presidente para Assuntos Acadêmicos da 
SBP, Dra. Kátia Ramos Moreira.

Museu de Arte da Pampulha
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Artigo Científico

Sistema Paris para citopatologia  
urinária: o que há de novo?
por Mauro Saieg
Departamento de Patologia, AC Camargo Cancer Center
Departamento de Ciências Patológicas, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

Hipócrates já dizia que nenhum outro órgão 
ou sistema do corpo humano fornece tanta infor-
mação em seu produto de excreção quanto o sis-
tema urinário. A visualização de células na urina 
como método diagnóstico em citopatologia data 
da primeira metade do século XIX, com descrição 
do diagnóstico de carcinoma urotelial através de 
amostras de urina1. Porém, seu uso sistemático só 
seria estabelecido a partir da publicação do Dr. Pa-
panicolaou em 19452 e posteriormente consolidado 
com inúmeros trabalhos do Dr. Koss3-5. Vários siste-
mas classificatórios foram, desde então, sugeridos 
em citopatologia urinária, mas ainda persistiam al-
gumas dificuldades em sua ampla implementação, 
com baixa reprodubilidade6,7. 

Neste cenário, e seguindo os sistemas de clas-
sificação já consagrados em outros órgãos, surgiu 
a necessidade da criação de um sistema que unis-
se patologistas, citopatologistas e urologistas em 
um único consenso, com uso de dados clínicos, de 
imagem e microscópicos. Como a ideia se cristali-
zou e ganhou corpo no Congresso da IAC em Paris 
(2013), deu-se o nome à nova classificação de Sis-
tema Paris para reportar citopatologia urinária. 

O Sistema Paris e um sistema classificatório com 
sete categorias distintas, cada uma com suas reco-
mendações morfológicas de enquadramento, risco 
de malignidade associado e conduta clínica preco-
nizada (Tabela 1). Não se inventou a roda aqui. Mui-
tos dos critérios para a exclusão de malignidade 
ou para confirmá-la são os mesmos aplicados há 
anos em citopatologia urinária. As grandes virtu-
des do sistema classificatório, além da normatiza-
ção da nomenclatura, são a definição dos critérios 
para liberar um exame como indeterminado com 
atipias e a prioridade do diagnóstico de lesões de 
alto grau, principal função da análise oncótica uri-
nária. O diagnóstico de lesões benignas, de difícil 
reprodutibilidade e com baixa especificidade, fica 
restrito a amostras que apresentem verdadeiro 
eixo conjuntivo, espelhando as papilas vistas histo-
logicamente8. 

Assim como em qualquer outro campo da cito-
logia, o diagnóstico de atipias de significado inde-

Grupamentos de células uroteliais com intensa atipia, exibindo 
alteração da relação N/C, hipercromasia, irregularidade nuclear 
e da cromatina, levando ao diagnóstico de positivo para 
carcinoma urotelial de alto grau. Papanicolaou, 40x.

terminado não pode constituir uma “muleta diag-
nóstica” para justificar casos difíceis ou dificuldade 
técnica do observador, mas deve ter critérios claros 
e definidos, com enquadramento de casos que não 
possuam características quali ou quantitativamente 
suficientes para o diagnóstico de malignidade. Nes-
te contexto, o Sistema Paris classifica como atípicas 
amostras com presença de um critério maior (alte-
ração da relação núcleo/citoplasmática acima de 
0,5) e um dos critérios ditos como menores (hiper-
cromasia nuclear, irregularidade de contorno nucle-
ar ou irregularidade da cromatina). Amostras que 
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contemplem dois critérios menores aliados à alte-
ração da relação núcleo/citoplasmática já devem 
ser classificadas como suspeitas ou eventualmente 
positivas para carcinoma urotelial de alto grau, a 
depender da quantidade de células atípicas visu-
alizadas. De grande importância também são as 
condições clínicas associadas às atipias em células 
uroteliais, como a manipulação vesical anterior, in-
fecção por polioma vírus, tratamento prévio com 
BCG, litíase renal e efeitos quimio/radioterápicos. 
Em quaisquer destas circunstâncias, as atipias en-
contradas devem ser interpretadas como reativas 
e o caso deve ser portanto liberado como negativo 
para carcinoma urotelial de alto grau8 (Figura 1). 

Artigo Científico

A morfologia por si só faz um belo trabalho 
em citologia urinária, com alto valor preditivo 
positivo nas categorias de suspeito ou positivo 
para carcinoma de alto grau9. Estudos auxiliares 
à morfologia podem, contudo, serem utilizados 
em casos duvidosos, com melhora, sobretudo da 
sensibilidade do exame, como é o caso do tes-
te comercial de FISH Urovysion (Abbot, Chicago, 
IL). A aplicação deste teste junto ao Sistema Pa-
ris mostrou-se particularmente benéfica em ca-
sos com atipias, aumentando a sensibilidade e 
valor preditivo negativo do exame10-12, com pouca 
valia, porém, em casos suspeitos para neoplasia. 
Outros testes imuno-histoquímicos podem tam -

Tabela 1. Riscos de malignidade e conduta clínica preconizada 
para cada categoria do Sistema Paris

Categoria Risco de  Conduta clínica 
 malignidade (%)

Não diagnóstico <5-10 Repetir citologia; cistoscopia em 3    
  meses se houver alta suspeita clínica

Negativo para CUAG 0-10 Observação clínica

Células uroteliais atípicas 8-35 Observação clínica, uso potencial de testes  
  auxiliares

Suspeito para CUAG 50-90 Follow-up mais agressivo com    
  cistoscopia e biópsia

Lesão urotelial ˜10 Cistoscopia e biópsia necessárias para   
de baixo grau  avaliação de grau e estadiamento

Positivo para CUAG >90 Follow-up mais agressivo com    
  cistoscopia, biópsia e estadiamento

Outra neoplasia maligna >90 Follow-up mais agressivo com    
  cistoscopia, biópsia e estadiamento

CUAG - Carcinoma urotelial de alto grau. 
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Este será o tema do Curso Internacional de 

Citopatologia, entre os dias 28 e 30 de julho, 

em São Paulo. 5 convidados internacionais já 

confirmaram presença.  

Mais informações no site: http://www.sbp.org.

br/uploads/eventos/02_-_I_International_

Course_of_Cytopathology__-_28-30_

julho_2017_-_PROGRAMA.pdf

Figura 1. Algoritmo para 
definição de atipia em células 
uroteliais (AUC).

Atipia arquitetural

Tem atipia citológica
(1 critério maior e um menor)

SIM                         NÃO

Causa para
atipia pode

ser explicada?

Cuidado com
degeneração

Negativo

SIM        NÃO

Negativo

Pode 
ser AUC

bém ser usados como auxiliares diagnósticos, 
com performance variável13-15. 

Em resumo, embora o Sistema Paris para citolo-
gia urinária parece ter um efeito benéfico sobre a 
normatização da nomenclatura e padronização de 
casos classificados como atípicos, trabalhos adicio-
nais são necessários neste momento para a valida-
ção do método, tanto em amostras de urina como 
em lavados vesicais, com eventual correlação com 
diagnósticos histopatológicos e evolução clínica. 
Devemos, assim como aconteceu com a categori-
zação de Bethesda para citologias cérvico-vaginal 
e tireóidea, aguardar a maturidade do sistema clas-
sificatório proposto para então atestar sua plena 
aplicabilidade e reprodutibilidade em centros di-
versos de todo o mundo. 
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