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INSTITUCIONAL 
 

HISTÓRIA 

O Centro de Diagnóstico do Câncer foi fundado em 1998 e  está  localizado na cidade 

de João Pessoa, sendo considerado uma referência estadual para a detecção precoce 

do câncer de colo de útero e mama, disponibilizando serviços médicos especializados e 

atendimento diferenciado, com qualidade, confiança e credibilidade à população 

paraibana, usuária do SUS. 

Em meados de 2000, o Laboratório de Citologia do Centro de Diagnóstico do Câncer,  

(CDC) surgia para atender  a demanda da Campanha Nacional de Intensificação das 

Ações contra o Câncer de Colo de Útero do Ministério da Saúde, através do Instituto 

Nacional do Câncer.  O CDC tornava-se então, uma realidade.  Com o passar dos anos, 

através dos serviços prestados aos municípios paraibanos, novos avanços  foram  

conquistados, como a criação do Laboratório de Anatomia Patológica e o atendimento 

médico especializado nas áreas de Oncologia Clínica, Mastologia e Ginecologia, 

introduzindo a realização de procedimentos médicos para o diagnóstico precoce do 

câncer de colo de útero e de mama, como:  punção aspirativa por agulha fina, punção 

aspirativa por agulha grossa, core biopsy, citologia e ultrassonografia mamária, além da 

realização de cirurgia ambulatorial de alta frequência, biópsias de vulva e vagina e 

colposcopias. 

O CDC atende uma média de 100 (cem) municípios paraibanos e disponibiliza os 

laudos  dos exames citopatológicos, via e-mail, propiciando o aumento da produtividade 

e reduzindo o tempo de atendimento total. Atualmente sua média mensal de produção 

de exames gira em torno de 8.000 atendimentos em geral, aproximadamente 7.000 

exames citopatológicos e 1.800 exames anatomopatológicos.  

O CDC também é o responsável pela realização do Monitoramento Externo de 

Qualidade dos exames citopatológicos de colo de útero realizados em toda a Rede SUS 

da Paraíba. 

Hoje, tendo passado todos esses anos desde a sua inauguração, aumentaram ainda 

mais as responsabilidades e desafios.assumindo com extrema presteza e atento às 

necessidades e expectativas dos gestores municipais de saúde que referem os 

procedimentos dos seus munícipes a este Serviço. 



A partir de 2012, reforça seus princípios de melhoria contínua e de investimentos, 

buscando parceria com o Ministério da Saúde, no sentido de ampliação da sua área 

física, renovação dos equipamentos e aumento da oferta de serviços. 

 

MISSÃO 
 

Participar na promoção da saúde, prestando serviço de qualidade no apoio ao 

diagnóstico com rigor, ética e confiabilidade, nas áreas de Ginecologia, Mastologia, 

Citopatologia e Anatomia Patológica, apoiando também no aprimoramento de nossos 

recursos humanos, objetivando garantir o atendimento das necessidades e dos 

legítimos anseios de toda população paraibana usuária da rede pública de saúde. 

 

PRINCÍPIOS E VALORES 

 

• Ética 

• Qualidade 

• Responsabilidade 

• Compromisso 

• Respeito 

 

 

DIRETORIA GERAL 

 

Roseane Soares da Nóbrega Machado 

roseanemachado@yahoo.com.br 
sescedcjp@gmail.com  

 

 

 



ATENDIMENTO 

 

Nosso horário de atendimento é das 07:00 horas às 17:00 horas, de segunda à sexta-
feira.  

 

 

EQUIPE MÉDICA 

 

LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA 

Dra. Ana Maria de Assis Ribeiro 
 
Dra. Gilvanetede Andrade 
 
Dra. Veralúcia Andrade 

 
Dra. Wanúzia Keyla Miranda 
 
 
 
 
 
 

LABORATÓIRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA 
 
 
Dr. Hálamo Moua 
 
Dr. Ivan Rodrigues Filho 
 
Dr. Raimundo Sales 

 
 
 

 
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - GINECOLOGIA 
 
 

Dr. José Beethoven Machado 
 
Dr. Leônio Sérgio 
 
Dra. Liliane Guasque Vogas 
 
Dra. Valéria Teixeira 
 
Dra. Soraya  Furtado 
 

 
 



 
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - MASTOLOGIA 
 
 

Dra. Eulina Helena Ramalho 
 
Dr. Ricardo Ramos 

 
 
 
 
 

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – ULTRASSONOGRAFIA 
 
 

Dr. Aldo Guedes Bezerra 
 
Dr. José de Lima Machado 
 
Dr. Ricardo Ramos 

 
 
 
 

EQUIPE TÉCNICA 

 

                             
 
 

AMBIENTES  
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LOCALIZAÇÃO 

O Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer está localizado no 1º andar do Prédio 

da AGEVISA, na Avenida João Machado, 109 – Centro em João Pessoa - PB, próximo 

a Igreja de Lourdes e vizinho ao Teatro Lima Penante. 

 

 

CONTATO 

 
Disponibilizamos abaixo, os meios para que você possa entrar em contato com o CEDC 

 
TELEFONES: 
 

Diretoria Geral  -  83   3218-5367     

Recepção Geral  -  83   3218-5374     

Recepção Patologia  -  83    3218-5373     

Recepção Citologia   -  83    3218-5369 
 

FAX: 
 

83  3218-5367 
 

 
E-MAIL:  

sescedcjp@gmail.com  

 

 

WEB SITE:  

www.saude.pb.gov.br 

 



SERVIÇOS OFERIDOS 

 

RESULTADOS DOS EXAMES ATRAVÉS DE E-MAIL:   

O CDC  disponibiliza os resultados de seus exames via e-mail. Para que o município 

tenha acesso aos seus exames é necessário que o Gestor Municipal  indique um 

responsável pelo recebimento dos mesmos. O CDC cadastra o e-mail e a senha de 

acesso e regularmente encaminha ao município, o arquivo contendo todos os resultados 

dos exames. 

 

EXAMES DE DIAGNÓSTICO:  

O CDC é responsável pelas análises das amostras obtidas por biópsias ou ressecções 

cirúrgicas, além dos espécimes citológicos obtidos por esfoliação, como o teste de 

Papanicolaou. Os laudos são preparados por profissionais patologistas e 

citopatologistas especializados. 

 

 

Ø ANATOMOPATOLÓGICO –  

Análise macro e microscópica de amostras obtidas por biópsia ou cirurgias de 

qualquer complexidade.  

 

Ø COLPOCITOLOGIA CONVENCIONAL (PAPANICOLAOU)–  

Exame coletado da cérvice uterina através de raspagem e escovação com o 

intuito de diagnosticar lesões precursoras do câncer do colo uterino.  

 

Ø AVALIAÇÃO  ULTRASSONOGRÁFICA – 

Avaliação de órgãos e estruturas obtidas por imagens ecográficas traduzidas 

pelo aparelho de ultrassom. Exames realizados:  

AbdomeTotal, Transvaginal, Mama, Tireóide, Próstata e Pélvica 



Ø EXAMES/PROCEDIMENTOS  GINECOLÓGICOS –  
 

 

Colposcopia - Exame indolor que visa a identificação de lesões do colo uterino 

através de colposcópio e líquidos reagentes.  

Vulvoscopia – Exame que visa a identificação de lesões na vulva através de 

colposcópio e líquidos reagentes 

Biópsias - Exame em que é retirado pequeno fragmento que será 

posteriormente analisado através de exame anatomopatológico. O CEDC dispõe 

da possibilidade de biopsiar colo uterino, vulva, vagina e realiza retirada de 

pólipo endocervical..  

Cirurgia de Alta Frequência- (CAF) Trata-se de um tipo de cirurgia que utiliza 

um bisturi elétrico de baixa voltagem e alta freqüência de corrente, capaz de 

retirar partes de tecido sem causar grande queimadura. É considerado 

atualmente o melhor tratamento para as lesões pré-malignas do colo uterino, 

pois é de baixo custo e pode ser feita sob anestesia local, sem internação.  

 

Ø EXAMES/PROCEDIMENTOS DE MAMA E TIREÓIDE 

 

Punção e biópsia de nódulos mamários - É um procedimento médico 

direcionado à investigação diagnóstica de pacientes com lesões palpáveis na 

mama ou visualizadas pela imagem ultrassonográfica. A técnica consiste na 

retirada de pequena porção de tecido por aspiração através de uma agulha fina 

e posterior análise microscópica.  

Core Biopy - Procedimento médico em que se utiliza uma agulha de calibre 

grosso, acoplada a um dispositivo que movimenta a agulha dentro da lesão, 

retirando fragmentos obtidos através do posicionamento da agulha de biopsia, 

guiada pelo Ultra-Som. 

Estudo Citológico - Análise microscópica de materiais provenientes de punção 

aspirativa por agulha fina de nódulos palpáveis ou guiada por exames de 

imagem de mama e tireóide 

 



 

Roseane Soares da Nóbrega Machado 
Diretora Geral 


