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RESUMO

Introdução: A microbiota vaginal é um componente importante para o sistema de
defesa  do  sistema  genital  feminino,  conferindo  proteção  contra  infecções
microbianas e/ou virais. A citologia oncótica permite uma avaliação presuntiva, com
identificação e/ou sugestão de microorganismos responsáveis por grande parte das
infecções  genitais,  apesar  de  não  ser  específica,  necessitando  de  investigações
complementares.  O  estudo  objetivo  identificar  a  prevalência  de  alterações
microbiológicas  do  colo  uterino.  Metodologia: Trata-se  de  estudo  retrospectivo
descritivo utilizando o banco de dados do Sistema de Informações do Câncer do
Colo  do Útero  (SISCOLO),  onde foram analisados adequabilidade da amostra  e
indicadores pós-analíticos da qualidade para 47.943 exames de citologia esfoliativa,
no período de 2011 a 2013. Resultados e discursões: Na avaliação microbiológica,
por  meio  da  citologia  oncótica,  de  47.593  exames  satisfatórios  analisados  em
Petrolina-PE, identificou a presença de agentes patogênicos colonizando a cérvice-
vaginal  em  15,6%  dos  exames;  com  uma  prevalência  de  14,11%  de  bacilos
supracitoplasmáticos  (Gardnerella/Mobiluncus).  Casos  de  Candida  sp.  não  foram
discriminado  no  SISCOLO.  Conclusão: A  citologia  inflamatoria  de  agentes
infecciosos  mostraram-se semelhante  ao  da literatura,  estimulando investigações
complementares  e  específicas  de  confirmação  de  infecções  sintomáticas  e
assintomática.

 Palavras-chave – Citologia; Microbiota; Agentes infecciosos.
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ABSTRACT

Introduction:  The vaginal  microbiota is  an important  component  for  the  defense
system of the female genital system, providing protection against microbial and / or
viral infections. Oncotic cytology allows a presumptive assessment, with identification
and  /  or  suggestion  of  microorganisms  responsible  for  most  genital  infections,
although it is not specific, requiring further investigation. The objective of the study
was  to  identify  the  prevalence  of  microbiological  changes  in  the  cervix.
Methodology:  This is a descriptive retrospective study using the Cervical Cancer
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Information  System  (SISCOLO)  database,  where  sample  adequacy  and  post-
analytical quality indicators were analyzed for 47,943 exfoliative cytology exams from
2011  to  2013.  Results and  speeches:  In  the  microbiological  evaluation,  using
oncotic cytology, of 47,593 satisfactory tests analyzed in Petrolina-PE, identified the
presence of pathogenic agents colonizing the cervical-vaginal in 15.6% of the tests;
with a prevalence of 14.11% of supracytoplasmic bacilli (Gardnerella / Mobiluncus).
Cases of Candida sp. were not discriminated against in SISCOLO. Conclusion: The
inflammatory  cytology  of  infectious  agents  proved  to  be  similar  to  that  of  the
literature,  stimulating  complementary  and  specific  investigations  to  confirm
symptomatic and asymptomatic infections.

Keywords - Cytology; Microbiota; Infectious agents.
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INTRODUÇÃO

A microbiota vaginal é um componente importante para o sistema de defesa do
sistema  genital  feminino,  conferindo  proteção  contra  infecções  microbianas  e/ou
virais  (TUROVSKIY  et  al.  2011).  Está  colonizada  por  muitas  espécies,  as  mais
predominantes são os  Lactobacillus sp., bactérias produtoras de ácido láctico, que
podem  criar  uma  barreira  contra  a  invasão  de  agentes  patogênicos;  fazem  a
manutenção  do  baixo  pH  (<4,5),  valores  de  pH  em  torno  de  5,0  foram
correlacionadas com vaginose; e através da secreção de metabólitos podem inibir
infecção  bacteriana  ou  viral  no  trato  urogenital  (RAVEL  et  al.  2011;  NURIEL-
OHAYON et al. 2016).

A citologia oncótica permite uma avaliação presuntiva, com identificação e/ou
sugestão de microorganismos responsáveis por grande parte das infecções genitais,
apesar  de  não  ser  específica,  necessitando  de  investigações  complementares
(BATISTA et al. 2012), são descritos: Lactobacillus sp.; bacilos supracitoplasmáticos
(sugestivos  de  Gardnerella /Mobiluncus);  outros  bacilos;  cocos;  Candida  sp.;
Trichomonas  vaginalis;  sugestivo  de Chlamydia  sp.;  Actinomyces  sp.;  efeito
citopático  compatível  com  vírus  do  grupo  herpes;  outros,  especificando
microrganismo  suspeito  para  investigações  complementar  (Ministério  da  Saúde
2012). O estudo objetivo identificar a prevalência de alterações microbiológicas do
colo uterino.

METODOLOGIA

Trata-se de estudo retrospectivo descritivo utilizando o banco de dados do
Sistema  de  Informações  do  Câncer  do  Colo  do  Útero  (SISCOLO),  onde  foram
analisados adequabilidade da  amostra  e  indicadores pós-analíticos  da  qualidade
para 47.943 exames de citologia esfoliativa, no período de 2011 a 2013.

RESULTADOS E DISCURSÃO:

Na  avaliação  microbiológica,  por  meio  da  citologia  oncótica,  de  47.593
exames satisfatórios analisados em Petrolina-PE, identificou a presença de agentes
patogênicos  colonizando  a  cérvice-vaginal  em  15,6%  (7.466)  dos  exames;  uma
prevalência  de  14,11%  de  bacilos  supracitoplasmáticos  (Gardnerella/Mobiluncus)
(Tabela 6). Casos de Candida sp. não foram discriminados no SISCOLO.
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Fonte: Sistema de Informações do Câncer do Colo do Útero - SISCOLO 

Em Petrolina-PE, foi verificada a colonização da cérvice-vaginal por agentes
patogênicos,  como:  bacilos  supracitoplasmáticos  (sugestivos  de
Gardnerella/Mobiluncus), seguidos por T. vaginalis. Os bacilos supracitoplasmáticos,
estão associados à  vaginose bacteriana (VB),  infecção vaginal  mais  frequente e
principal causa de corrimento vaginal anormal em mulheres em idade reprodutiva.
Os  principais  agentes  patogênicos  são:  Gardnerella  vaginalis,  Mobiluncus  spp.,
Bacteroides spp. e Mycoplasma hominis (TONINATO et al. 2016).

Dentre os agentes microbiológicos, mais frequentes em nosso estudo, Terres
et al.  (2009)  encontraram resultado inferior,  7,6% de  G. vaginalis, e 0,4% de  T.
vaginalis. RIBEIRO (2007) observaram uma prevalência de 30% (7.004 laudos) de
agentes patogênicos colonizando a cérvice vaginal, 20% (1412) de VB, 8% (565)
Candida sp.,  e  2% (124)  T.  vaginalis.  Uma limitação do SISCOLO para  análise
microbiológica foi a falta de dados sobre as infecções por Candida sp.

Toninato et al. (2016) encontraram prevalência de VB de 5,03%, a maioria
das  pacientes  era  assintomática,  e  G.  vaginalis foi  o  microrganismo  mais
encontrado. Pois, dentre os agentes microbiológicos associados à VB, G. vaginalis é
o  principal  agente  responsável  por  caracterizar  casos  de  inflamação  acentuada
(TOKYOL et al. 2004; SHA et al. 2005; TERRES et al. 2009). 

Oliveira et  al.  (2007) sugerem que o exame de Papanicolau tem uma boa
sensibilidade  para  o  diagnóstico  de  G.  vaginalis,  observando  a  presença  dessa
bactéria e/ou Mobiluncus sp. em 36,54% (57/156). O presente estudo demonstra a
importância da citologia na detecção ou sugestão de agentes patológicos (15,6%),
dentre  estes  14,11%  sugestivos  de  Gardnerella/  Mobiluncus,  permitido  o
direcionamento  de  investigações  complementares/  especificas  ao  controle  da
infecção no cuidado precoce da paciente.

A utilização da citologia oncótica na caracterização microbiológica de algumas
infecções  cérvico-vaginais,  por  ser  um  exame  rápido  e  de  baixo  custo  onde
mulheres podem ser submetidas periodicamente, permite uma maior cobertura de
pacientes sintomáticas e assintomáticas (STORTI-FILHO et al. 2011; TONINATO et
al. 2016). Possibilita a prevenção e a promoção da saúde da população, trançado
um perfil  epidemiológico e um rastreamento preventivo de agente patogênicos, o
que estimula investigações complementares para confirmação e identificação, por
métodos específicos, de cada agente patogênico.

CONCLUSÕES
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Esta pesquisa utilizou dados do SISCOLO, referente ao município de Petrolina-PE,
visando  contribuir  para  prevalência  e  rastreamento  do  perfil  epidemiológico  de
agentes patogênicos, através de levantamento de dados da citologia e microbiota.
Estes,  mostraram-se  semelhante  ao  da  literatura,  estimulando  investigações
complementares  e  específicas  de  confirmação  de  infecções  sintomáticas  e
assintomática. 
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