A Empresa
O Citoclin é um Laboratório de Citologia Clínica, especializado na leitura de lâminas de preventivo (Papanicolau).
Atuando desde 2001, apresentando diagnósticos precisos
e eficazes, mantendo padrões de excelência e qualidade com
competência.
Missão:
Contribuir para um diagnóstico preciso e eficaz, e para o tratamento do câncer do colo do útero de forma precoce.
Visão:
Ser um laboratório de reconhecimento, mantendo os seus padrões de excelência e qualidade nos diagnósticos.
Valores:
Buscar a excelência e referência com qualidade e competência.

Certificações
O Citoclin possui um profissional técnico responsável,
Farmacêutico Bioquímico, com título de especialista concedido pela SBCC - Sociedade Brasileira de Citologia Clínica.
Possuímos também certificado emitido pela
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas.

SBAC -

Na qualidade, o Citoclin é certificado pelo PNCQ Programa Nacional de Controle de Qualidade.

Atualizações
A fim de assegurar qualidade, segurança e resultados
diferenciados, o Citoclin se mantém sempre atualizado, junto
aos órgão descritos.
• Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do
Útero;
• Sociedade Brasileira de Citologia Clínica - SBCC
(Sócio Ativo);
• Instituto Nacional de Câncer - INCA;
• Ministério da Saúde;
• SISCOLO

Equipamentos
A leitura da lâmina é realizada criteriosamente, em
modernos microscópios de última geração, onde aumentamos
a confiabilidade na confirmação do diagnóstico.

Benefícios
• Fornecimento de Laudo Impresso;
• Arquivo das lâminas, por um período de 05 (cinco) anos,
exceto as positivas para câncer do colo do útero, que são
mantidas em arquivo permanente;
• Transmissão dos dados ao Programa SISCOLO, junto ao
Ministério da Saúde – Convênio SUS;
• Suporte e assessoria técnica-científica para maiores
esclarecimentos;
• Confiabilidade e qualidade nos resultados.

Terceirização
Em caso de necessidade de serviços temporários, disponibilizamos alguns dos nossos serviços:
• Coloração das lâminas, (entregamos prontas para leitura);
• Leitura de lâminas, sem laudo ou com laudo impresso;
• Leitura completa: coloração + leitura + laudo.

Responsável Técnico
Graduado em Farmácia, pela Universidade Federal da
Bahia;
Inscrito no órgão de classe CRF;
Especializado em Farmácia Industrial, posteriormente em
Farmácia com Análises Clínicas e Saúde Pública.
Em Análises Clínicas, especializou-se em CITOLOGIA
CLÍNICA, onde obteve o título de Especialista em Citologia
clínica através da Sociedade Brasileira de Citologia Clínica.
Membro da Sociedade Brasileira de Citologia Clínica,
desenvolve todos os programas e atividades de aprimoramento e atualizações desenvolvidos pela mesma.
Dispomos de profissionais auxiliares amplamente
qualificados, especialistas graduados e devidamente registrados.

Ações
O Citoclin se propõe a participar de Campanhas, Ações e
Mutirões a fim de divulgar a importância da prevenção do
Câncer do Colo do Útero.

Colo do Útero
O Câncer do Colo do Útero, também chamado cervical,
demora muitos anos para se desenvolver. As alterações das
células que podem desencadear o câncer, são descobertas
facilmente no exame preventivo, (conhecido também como
Papanicolaou), por isso é importante a sua realização periódica.

Parceiros
O Citoclin também posui contratos firmados com Clínicas
Privadas, desenvolvendo o mesmo serviço e com a mesma
qualidade.
Temos como parceiros:
• LABCITO - Laboratório de Citologia Clínica.
• Grupo São Camilo - Medicina Diagnóstica, Análise
Anátomo-Patológico.

Clientes
•
•
•
•

Clínica da Graça
Clinichek
COF
Unix / Boa Saúde

• Paratodos
• Sonar
• Intermédica - Norclínicas

Prefeituras Municipais - SUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acajutiba
Amélia Rodrigues
Andaraí
Cansanção
Catu
Conde
Euclides da Cunha
Ibiquera
Inhambupe
Irará
Itaetê

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itanagra
Monte Santo
Nordestina
Queimadas
Quijingue
Ruy Barbosa
Salvador
Santo Amaro
São Francisco do Conde

Relatório
Para informação mais completa sobre o Programa de
Prevenção ao Câncer do Colo do Útero, emitimos relatórios:
• Relatório de Produção do Município BPA;
• Relatório de Controle de Remessa, com comprovante de
entrega;
• Atualização dos dados do Município ao referido programa
junto ao SISCOLO.

Resultados
Na compreensão da necessidade de um atendimento não só
eficiente e eficaz, mas também rápido o Citoclin preza pelo
prazo, para entrega dos laudos.
• Laudos, prazo de 07 a 15 dias úteis;
• Laudos salvos em Banco de Dados;
• Controle dos Laudos Liberados.

Contato
CITOCLIN			
Diretor Administrativo
Diretora Técnica		

3334-0408
71 9977-3406
71 9137-7471
71

E-mail:
CITOCLIN			citoclin@bol.com.br
Diretor Administrativo jesieldoamor@bol.com.br
Diretora Técnica		
marylucia20@yahoo.com.br
Endereço:
Rua Lamarão, nº334
Sala 402 – Pernambués
41.100-086 Salvador - Bahia. (Logo após a Rádio Metrópole e Tudo FM)

Localização
Vindo da rótula do abacaxi:
Sobe a ladeira do cabula; segue em
frente para pernambués; na praça após
o Kero Carne pega a direita deixando a
principal; segue em frente e vira a direita;
segue em frente passando pelacompanhia PM, Tudo FM e Radio Metrópole.
Vindo da paralela:
Logo após a Grande Bahia vira a direita;
segue sempre em frente; após o Todo
Dia na praça antes do Kero Carne vira a
esquerda deixando a principal; segue em
frente e vira a direita; segue em frente
passando pela Companhia PM, Tudo FM
e Radio Metrópole.

