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Resumo: A coloração de Papanicolaou é utilizada no rastreamento do câncer do colo uterino no Brasil. A 

qualidade da análise citológica depende de coleta de excelência e boa fixação de material. A coloração consta   

de corantes celulares que permitem excelente demonstração do núcleo, boa transparência citoplasmática e 

diferenciação celular com clarificação pelo xilol. Objetivo: comparar a qualidade das clarificações dos 

esfregaços cervicovaginais com éter de petróleo e xilol. Metodologia: estudo descritivo, analítico, qualitativo, em 

102 amostras. Avaliou-se a qualidade da coloração do citoplasma e núcleo das células escamosas, classificada 

em ótima, boa, regular e ruim. Excluiu-se amostras com má fixação, resumindo-se a 37 amostras finais. 

Resultados:  com xilol, a qualidade da coloração do citoplasma foi ótimo em 3 (8,1%) e boa em 27 (72,9%). Pelo 

éter a coloração do citoplasma como ótimo em 22 (59,4%) e boa em 9 (24,3%) e nuclear foi ótima em 21 

(56,7%), boa em 9 (24,3%). Considerações finais:  o resultado foi similar com os dois clarificadores, e o éter de 

petróleo causa menos danos à saúde do manipulador. 
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 A coloração de Papanicolaou é o método de escolha utilizado no rastreamento do 

câncer do colo uterino no Brasil, implantado em 1996 pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2012) e consta da utilização de corantes celulares que permitem excelente demonstração do 

núcleo, boa transparência citoplasmática e diferenciação celular. A coloração policromática 

consta de Hematoxilina de Harris, corante nuclear em base aquosa e dois corantes 

citoplasmáticos, Orange G6 e Eosina Amarela 36, ambos em base alcóolica (BRASIL, 2012). 

 A qualidade da análise citológica é dependente de uma coleta cervical de excelência 

seguida de boa fixação de material. Os fixadores mais utilizados são o polietilenoglicol que 

pode ser em spray ou em gotas, que facilita o transporte do material coletado, do local de 

coleta ao laboratório de citologia (QUINTANA, et al., 2019). 

 A coloração consta de várias etapas. Ao receber o material fixado por 

polietilenoglicol, faz-se necessário retirar a película formada pelo mesmo do esfregaço 

cervical, utilizando um banho de álcool 95% por no mínimo 30 minutos, caso contrário a 

película formada recobrindo o esfregaço impedirá a penetração dos corantes (ARAUJO Jr. et 

al., 2016). 

 Como o processo de retirada da película de polietilenoglicol dá-se em meio alcoólico, 

o processo de Papanicolaou exige a passagem do esfregaço cervical em vários banhos 

alcoólicos de deferentes concentrações, de forma a reduzir a concentração alcoólica, 

hidratando lentamente o material para receber a hematoxilina de Harris, um corante básico 

que reage com os ácidos nucleicos, conferindo ao núcleo uma coloração azulada. Assim os 

banhos alcoólicos vão de 95%, 80%, 70% e 50% até o esfregaço ser mergulhado em água 

destilada, para enfim receber a hematoxilina de Harris para a coloração do núcleo da célula 

(ARAUJO Jr. et al., 2016). 

 Após o banho em Hematoxilina de Harris, o excesso desse corante é retirado 

mergulhando o esfregaço em água destilada, e depois em ácido clorídrico a 0,25% a fim de 

dar profundidade ao nucléolo (CAPUTO et al., 2010). 

 O processo a seguir é voltado para a coloração diferencial citoplasmática, fazendo-se 

necessário novamente banhos alcoólicos, agora no sentido de desidratar o material pois os 

corantes citoplasmáticos Orange G6 e Eosina Amarela 36 são em base alcoólica, assim os 

banhos vão gradativamente aumentando em concentração de álcool, de 50%, 70%, 80% e 

95% (CAPUTO et al., 2010). 

 O Orange G6 é um corante ácido monocromático que apresenta afinidade por 

componentes básicos do citoplasma, corando as células anucleadas (escamas córneas), as 
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células queratinizadas, os grânulos de eosinófilos e as hemácias com uma coloração 

alaranjada. Após corar o esfregaço pelo Orange G6, faz-se dois banhos alcóolicos a 95% a fim 

de tirar o excesso deste corante do esfregaço cervical, preparando o material para receber a 

Eosina Amarela 36 (CAPUTO et al., 2010). 

 Eosina Amarela 36 (EA 36) é um corante ácido, derivado da combinação do verde luz, 

eosina amarela e, em alguns casos, do castanho Bismarck. O verde luz cora o citoplasma das 

células escamosas superficiais, intermediárias e parabasais, células colunares, histiócitos, de 

carcinoma indiferenciado de grande e pequenas células e de adenocarcinoma. O EA 36 é 

capaz de demonstrar variações na morfologia celular, os graus de maturidade e atividade 

metabólica da célula (ARAUJO Jr. et al., 2016). 

 Após a coloração citoplasmática pelo EA 36, os esfregaços são banhados em álcool 

95% para retirada do excesso deste corante, seguido de banhos em álcool absoluto para 

retirada de toda a água existente no esfregaço, para então passar pelo processo de clarificação 

pelo xilol (CAPUTO et al., 2010). 

 O xilol é um solvente orgânico com função de tornar as células translúcidas e participa 

na etapa de clarificação, que promove a transparência celular (BRASIL, 2012).  

 Como parte final do processo de coloração de Papanicolaou, é realizada a fixação do 

esfregaço em lamínula com Entellan® a fim de proteger da dessecação e conferir maior 

durabilidade em relação à coloração (QUINTANA, et al., 2019). 

 O xilol é um solvente orgânico derivado de petróleo. Um líquido incolor, volátil e 

inflamável, de odor característico. Possui composição não uniforme de 3 isômeros: o para-

xileno, meta-xileno (sendo este em maior proporção) e orto-xileno. De acordo com a 

resolução nº 358, de 29 de abril de 2005, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o xilol 

está classificado no grupo B, enquadrado entre substâncias químicas que podem apresentar 

riscos à saúde pública ou ao meio ambiente (CARNEIRO, 2016). 

 Em vista da toxicidade do xilol, alguns estudos têm proposto o uso de outros derivados 

de petróleo na etapa de clarificação, como por exemplo, o éter de petróleo. Este, é uma 

mistura de hidrocarbonetos alifáticos com baixo ponto de ebulição sendo que os mais 

presentes são o pentano e o hexano (ISOLAB, 2019). 

 

OBJETIVOS 

 Comparar a qualidade das clarificações dos esfregaços cervicovaginais feitos com éter 

de petróleo com o xilol. 
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METODOLOGIA 

 Este foi um estudo descritivo, analítico, qualitativo, realizado em 102 amostras 

cervicovaginais, de mulheres que realizaram a coleta de material para o exame preventivo do 

câncer do colo do útero, pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, com parecer consubstancial nº 1.614.753.  

 Os esfregaços clarificados pelo xilol foram colhidos da junção do epitélio 

escamocolunar, utilizando a espátula de Ayre (girando 360°) e material da endocérvice 

utilizando a escova Campos da Paz (também girando 360°). Metade da lâmina foi utilizada 

para o esfregaço feito com a espátula, sendo este colocado de forma unidirecional na lâmina e 

a outra metade para o esfregaço feito com a escova, sendo este colocado sobre movimentos 

circulares na lâmina. 

 Os esfregaços utilizados para clarificação pelo éter de petróleo foram coletados de 

fundo de saco vaginal com o auxílio da espátula de Ayre, confeccionado de forma 

unidirecional na lâmina. 

 Foram avaliadas a qualidade da coloração do citoplasma e núcleo das células 

escamosas (representativas tanto nas amostras cervicais quanto nas vaginais), em microscopia 

óptica nos aumentos de 100x e 400x.  

 A qualidade da coloração foi classificada em: ótima, boa, regular e ruim, sob os 

critérios de contraste entre coloração citoplasmática, definição da cromatina nuclear, 

intensidade da coloração do núcleo e clareza da montagem. As análises foram feitas por dois 

escrutinadores. 

 Foram excluídas as amostras que apresentaram má fixação, resumindo-se a 37 

amostras finais. 

 

RESULTADOS 

 Das 37 amostras que apresentam fixação de ótima a regular, observou que na 

clarificação pelo xilol, a qualidade da coloração do citoplasma foi ótimo em 3 (8,1%), boa em 

27 (72,9%) e regular em 7 (18,9%) e a coloração nuclear foi ótima em 22 (29,7%), boa em 25 

(67,5%) e regular em 1 (2,7%). 

 Em relação à fixação pelo éter foram obtidos os seguintes resultados para a coloração 

do citoplasma como ótimo em 22 (59,4%), bom em 9 (24,3%) e regular em 6 (16,2%). 
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Quanto à qualidade da coloração nuclear foi ótima em 21 (56,7%), boa em 9 (24,3%) e 

regular em 7 (18,9%) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Qualidade da coloração pelo Papanicolaou frente à clarificação pelo xilol e éter 

Ambiente 

Celular 

Classificação 

da coloração Xilol 

 

Éter 

 

  

abs % abs % 

Citoplasma 

Ótimo 3 8,11 22 59,46 

Bom 27 72,97 9 24,32 

Regular 7 18,92 6 16,22 

Núcleo 

Ótimo 11 29,73 21 56,76 

Bom 25 67,57 9 24,32 

Regular 1 2,70 7 18,92 

                                  Fonte: as autoras 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os corantes de Papanicolaou proporcionam uma excelente demonstração dos detalhes 

morfológicos do núcleo, promovem boa transparência citoplasmática e permitem a 

diferenciação dos tipos celulares. A clarificação corresponde à etapa final dessa coloração, 

cuja recomendação original é pelo xilol. 

 O éter de petróleo apresenta toxicidade aguda por inalação, podendo causar irritação 

nas vias respiratórias. Sonolência, vertigem, a inalação pode provocar edemas nas vias 

respiratórias; via dérmica efeito desengordurante com formação de pele áspera e gretada e 

Irritação na pele (ANIDROL, 2016). 

 O xilol é uma mistura dos isômeros orto, meta e para-xileno e do etil-benzeno e pode 

causar efeitos agudos, dependendo da via de exposição, como sensação de queimadura, 

tosses, respiração ofegante, dores de cabeça, náuseas, salivação, e dores abdominais. Pode 

ocorrer falência pulmonar (ANIDROL, 2014). 

 Contudo, segundo a Norma Regulamentar da (NR) 15 que trata de atividades e 

operações insalubres, o anexo XI, que reporta a agentes químicos cuja insalubridade é 

caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho, o limite de tolerância 

para o xilol é de 78 ppm enquanto que para o éter de petróleo é de 470 ppm em até 48 horas 

por semana de contato com os solventes (BRASIL, 2017).  

 Este trabalho verificou que a clarificação pelo éter de petróleo demonstrou capacidade 

de clarificação semelhante ao xilol visto que a visualização do citoplasma foi ótima em 59,5% 

das amostras pelo éter de petróleo e 73% boa pelo xilol. O núcleo apresentou ótima 
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visualização clarificada pelo xilol em 30% das amostras e o éter em 21%. Portanto o resultado 

foi similar com os dois clarificadores. 

 Sendo assim, a substituição do xilol pelo éter de petróleo causa menos danos à saúde 

do manipulador. 
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