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Perfil epidemiológico, rastreamento citológico e de infecções genitais por 

Papilomavírus humano, Clamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae nas mulheres 

indígenas do Xingu          

RESUMO 

OBJETIVO: Identificar três dos principais agentes causadores de infecções sexualmente 

transmissíveis, Papilomavirus humano(HPV), Neisseria gonorrhoeae(NG) e Chlamydia 

trachomatis(CT) nas mulheres sexualmente ativas com idade superior a 18 anos, indígenas, 

que vivem no Parque Indígena do Xingú. 

MÉTODOS: Através de coleta cérvico vaginal e Reação em Cadeia Polimerase (PCR) 

avaliamos o meio ambiente cérvico-vaginal quanto as principais infecções sexualmente 

transmissíveis Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae e Papilomavírus humano. Foi 

realizada citologia oncótica em meio líquido para análise citológica, que foi realizada por 

dois citopatologistas. Todos os achados foram correlacionados entre si, com faixa etária, 

com tipos prevalentes de HPV e com achados citológicos.  A análise de acurácia citológica 

foi feita mediante a teste comparativo entre os resultados dos dois citopatologistas. 

RESULTADOS: Avaliamos citologia e testes moleculares de 992 mulheres indígenas que 

vivem no Parque Indígena do Xingu. Encontramos 18,2% de positividade para HR-HPV. 

Destes, 6% apresentavam HPV16, 5% HPV18 e 81% tinham outros tipos de HR-HPV. A 

coinfecção por HPV16 e outros tipos foi observada em 5% das mulheres e 3% apresentaram 

a coinfecção HPV18 e outros tipos. Além disso, 1,8% apresentaram teste de CT positivo e 

não foi detectado nenhum caso de NG. HR-HPV foi observado em 33% das mulheres com 

CT, todos associados ao grupo outros tipos de HR-HPV. Mulheres mais jovens foram mais 

suscetíveis à infecção por HPV e por CT. Em relação a análise de acurácia citológica, houve 

87,5% de concordância e 12,5% de discordância entre os dois observadores. O maior 

número de discordâncias esteve presente nos casos com alterações menores (ASCUS, LBG 

e AGC) 

CONCLUSÃO: nossos dados mostraram alta frequência de HR-HPV e importante 

frequência de CT. Não houve associação entre CT, NG e HR-HPV para ação patogênica 

combinada. Os achados citológicos mostraram baixa ocorrência de lesões graves e a alta 

ocorrência de testes citológicos negativos com alta percentual de concordância entre os 

observadores. 
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Epidemiological profile, citological screening and genital infections from Human 

papillomarirus, Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae in indígenous 

women from Xingu 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To identify three of the main causative agents of sexually transmitted 

infections, human papillomavirus (HPV), Neisseria gonorrhoeae (NG) and Chlamydia 

trachomatis (CT) in sexually active women over 18 years old, indigenous, living in the 

Indigenous Park Xingu 

METHODS: Through cervical vaginal collection and Polymerase Chain Reaction (PCR) we 

evaluated the cervico-vaginal environment for the main sexually transmitted infections, 

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae and Human papillomavirus. Liquid-based 

oncotic cytology was performed for cytological analysis, which was performed by two 

cytopathologists. All findings were correlated with each other, age, prevalent types of HPV 

and with cytological findings. The analysis of cytological accuracy was performed using a 

comparative test between the results of the two cytopathologists. 

RESULTS: We evaluated cytology and molecular tests of 992 indigenous women living in 

the Xingu Indigenous Park. We found 18.2% positivity for HR-HPV. Of these, 6% had 

HPV16, 5% HPV18 and 81% had other types of HR-HPV. Co-infection with HPV16 and other 

types was observed in 5% of women and 3% had co-infection with HPV18 and other types. 

Furthermore, 1.8% had a positive CT test and no case of NG was detected. HR-HPV was 

seen in 33% of women with CT, all associated with the other types of HR-HPV group. 

Younger women were more susceptible to HPV and CT infection. Regarding the analysis of 

cytological accuracy, there was 87.5% agreement and 12.5% disagreement between the two 

observers. The greatest number of disagreements was present in cases with minor 

alterations (ASCUS, LBG and AGC) 

CONCLUSION: our data showed a high frequency of HR-HPV and an important frequency of 

CT. There was no association between CT, NG and HR-HPV for combined pathogenic 

action. The cytological findings showed a low occurrence of serious lesions and a high 

occurrence of negative cytological tests with a high percentage of agreement between 

observers 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A população brasileira, segundo resultados do último Censo Demográfico 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, é de 

191 milhões de habitantes. Destes, 817.963 são indígenas, dos quais 502.783 vivem 

na zona rural e 315.180 habitam as zonas urbanas brasileiras(1). 

O Parque Indígena do Xingu (PIX) foi a primeira grande terra indígena 

reconhecida no país e também a abrigar várias etnias. Distribuído em quatro regiões 

conhecidas como Alto, Médio, Baixo e Leste Xingu, a população do PIX em 2013 de 

acordo com o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), era de 

6.589 habitantes, divididas em 16 etnias(2). São elas: Aweti, Ikpeng, Kalapalo, 

Kamaiurá, Kawaiwetê (Kaiabi), Kisêdje (Suiá), Kuikuro, Matipu, Mehinako, Nafukuá, 

Naruvotu, Tapayuna, Trumai, Waurá, Yawalapiti e Yudjá (Juruna) (3). 

Localiza-se na região nordeste do Estado do Mato Grosso, na parte sul da 

Amazônia Brasileira, praticamente no centro geográfico do país. Foi criado há 60 

anos, em 1961, no governo do presidente Jânio Quadros, com objetivo de proteção 

física e cultural dos povos indígenas que ali viviam, além de garantir a preservação 

ambiental e acolhimento dos grupos indígenas ameaçados de extinção(3). 

            Apesar de existirem diferentes características e hábitos entre as etnias, as 

atividades femininas costumam ser parecidas. Seus trabalhos normalmente são 

realizados em grupo, acompanhado de conversa e atenção às crianças. Na maior 

parte do tempo, as mulheres se dedicam ao preparo do alimento trazido da roça, 

manejada pelo marido, especialmente a mandioca brava, de onde se prepara o 

beiju. Além disso, a caça, pesca, construção de canoas e casas podem ser tarefas 

do grupo doméstico(3). 

Em relação à saúde, a mulher indígena sofre por não existirem ações como  

assistência pré-natal, combate às doenças sexualmente transmissíveis, dentre 

outras.  

Mesmo estando isolados dos grandes centros, a intensificação do contato 

desses indígenas com outras comunidades locais devido a projetos agroindustriais, 

abertura de fazendas e novos municípios nas adjacências ao PIX, facilita a 

diversificação de exposição aos diferentes agentes infecciosos(4). 
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As mulheres indígenas estão mais expostas a cofatores de risco para 

desenvolvimento do câncer do colo uterino, como início precoce da atividade sexual 

em torno dos 12 anos de idade, multiplicidade de parceiros, não uso de 

preservativos e multiparidade, com período reprodutivo na maioria delas de 

aproximadamente 30 anos(4). 

As mulheres no Xingu são caracterizadas por um padrão de fecundidade 

tipicamente jovem, com grande concentração entre mulheres de 15 a 19 anos. Em 

pesquisa feita com as mulheres Kisêdjê entre os anos 2000 e 2007, foi apresentada 

média de 2.6 anos entre a menarca e a primeira gestação e a média de 6.7 filhos(5).  

Poucos são os estudos epidemiológicos sobre Papilomavírus humano (HPV) 

e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) nas populações indígenas. Além do 

difícil acesso a essas populações, os testes laboratoriais para detecção de agentes 

infecciosos também não são acessíveis.  

Tipos oncogênicos de Papilomavirus humano são causadores de 99% dos 

cânceres cervicais, o segundo tipo de câncer mais comum em países 

subdesenvolvidos, representando 80% dos casos do mundo (6)(7). Além da sua 

capacidade carcinogênica, podem produzir verrugas genitais ou persistir como 

infecções assintomáticas(8). A infecção persistente por tipos oncogênicos do HPV 

nas mulheres também está associada ao câncer de vulva e vagina. Nos homens, 

associa-se ao câncer de pênis e, em ambos os sexos, ao câncer anal e de 

orofaringe, incluindo língua e amígdalas(9). 

Apesar da progressão do HPV ser lenta e na maioria das vezes transitória, 

pouco se sabe sobre o comportamento viral na população indígena, que devido aos 

cofatores característicos, podem ou não responder da mesma maneira que mulheres 

não indígenas(4) (10)(11). 

A Chlamydia trachomatis(CT) e a Neisseria gonorrheae(NG) há muito vêm 

sendo considerados importantes agentes entre as infecções sexualmente 

transmissíveis(12).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Chlamydia 

trachomatis é responsável pela mais frequente IST bacteriana do mundo, e ocorre 

mais comumente em jovens sexualmente ativos (13).  

No Brasil, pesquisa de CT feita com 2086 mulheres da região amazônica, 

mostrou positividade de anticorpos em 48,6% dessa população sendo que 6,1% 
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persistiam com a infecção servindo como reservatórios para disseminação da 

bactéria(14). 

Em mulheres não tratadas, a infecção pode evoluir para doença inflamatória 

pélvica (DIP), comprometimento das trompas de Falópio, infertilidade, dores pélvicas 

crônicas e gravidez ectópica(15). Além disso, na gestante pode infectar a placenta e 

o líquido amniótico, o que indica sua forte relação com parto prematuro e aborto 

espontâneo(16)(17)(18). 

A OMS estima que a cada ano ocorram em torno de 92 milhões de novos 

casos de clamídia e 62 milhões de gonorreia, dos quais a maioria é observada em 

países em desenvolvimento, afetando principalmente adolescentes e jovens (12). 

Das IST bacterianas, a Neisseria gonorrhoeae (NG) é a segunda mais comum 

no mundo, de acordo com a OMS(19). Transmitida por via sexual vaginal, anal ou 

oral desprotegida com parceiro contaminado pela bactéria, a infecção leva a altas 

taxas de morbidade em ambos os sexos(20). 

Nas mulheres, a NG assim como a CT, é causadora de sérios problemas 

como DIP, infertilidade, gravidez ectópica e dor pélvica crônica. Além disso, estudos 

epidemiológicos mostram que a infecção gonocócica é facilitadora da infecção pelo 

HIV(21). 

Adultos também podem desenvolver conjuntivite gonocócica, mas essa 

infecção é mais comum quando mães contaminadas transmitem ao recém-nascido 

através do parto, podendo causar danos permanentes de visão. Hoje em dia esse 

tipo de conjuntivite é infrequente, mas a conjuntivite neonatal gonocócica já foi a 

maior causa de cegueira nos Estados Unidos(22). A diminuição dessa infecção em 

neonatos ocorreu graças aos exames pré-natal das mães, combinado ao tratamento 

preventivo com antibiótico feito no recém-nascido(22). 

O processo inflamatório, dano epitelial, atipias cervicais e metaplasia 

induzidos por essas infecções, podem acarretar aumento do risco da neoplasia 

cervical, devido a facilitação da infecção pelo HPV(23)(24).  

 

A Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina 

UNIFESP-EPM, com o grupo de profissionais da Unidade de Saúde e Meio 

Ambiente do Departamento de Medicina Preventiva/Projeto Xingu, em associação 

com o Núcleo de Prevenção em Doenças Ginecológicas (NUPREV) do 
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Departamento de Ginecologia, desde 2005, vem atuando na prevenção, diagnóstico 

e tratamento das doenças do trato genital inferior das mulheres sexualmente ativas 

do PIX.  

Desde então, a redução do número de exames com Papanicolaou alterados  

após a implementação do programa de prevenção do câncer do colo do útero, 

demonstrou que as estratégias foram efetivas no controle das neoplasias 

intraepiteliais cervicais. No ano de 2005, o índice de cobertura do rastreio de câncer 

do colo uterino foi de 97.6% com 12.6% de alterações citológicas. No ano de 2007 a 

cobertura foi de 92.6% com 6% de alterações citológicas. Após diagnóstico e 

tratamento das lesões detectadas, foram observados resultados negativos em todos 

os casos de lesões de alto grau e nenhum caso de carcinoma invasivo foi 

diagnosticado(25).  

Devido a falta de disponibilidade de testes laboratoriais para IST, as mulheres 

xinguanas são tratadas por abordagem sindrômica, conforme recomendação do 

Ministério da Saúde(26).  

Até o momento, não existiu nenhuma outra pesquisa relacionada às IST 

provocadas pela Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae nessa área 

indígena.  A pesquisa dessas infecções associadas ao rastreio do HPV poderão 

contribuir de maneira expressiva para o entendimento e controle de IST nessa 

população. 
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2 OBJETIVOS  

 

 Identificar três dos principais agentes causadores de infecções sexualmente 

transmitidas, Papilomavirus humano, Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia 

trachomatis nas mulheres sexualmente ativas com idade superior a 18 anos, 

indígenas, que vivem no Parque Indígena do Xingú. 

 

           Objetivos Especificos 

1- Identificar o perfil epidemiológico das mulheres indígenas por meio de 

anamnese ginecológica dirigida, correlacionando com faixa etária  

2- Identificar a frequencia das infecções sexualmente transmissíveis- 

Papilomavírus humano, Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae, bem 

como os genótipos de HPV. 

3- Correlacionar as infecções por Papilomavírus humano, Chlamydia trachomatis 

e Neisseria gonorrhoeae entre si e com faixa etária 

4- Descrever os achados citológicos cérvico vaginais e avaliar sua acurácia. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Rastreamento do câncer de colo do útero 

Um valioso marco histórico no conhecimento das alterações citológicas do 

carcinoma do colo de útero foi dado graças a pioneira publicação de George 

Papanicolaou em 1941, onde a importância do esfregaço citológico para detecção 

de células neoplásicas e suas alterações precursoras foi demonstrada(27).  

O exame citológico ou teste de Papanicolaou passou a ser utilizado por 

diversos países como exame de rastreamento populacional, em busca da detecção 

precoce do câncer de colo uterino e de suas lesões precursoras. É um fato que a 

lenta evolução deste carcinoma possibilita o seu diagnóstico em fase intraepitelial, 

não invasiva, portanto em mulheres assintomáticas, ocasião onde o tratamento é de 

baixo custo e com elevado percentual de cura(27). Ainda hoje, o rastreamento 

citológico em mulheres em faixa etária específica com intervalos definidos, está 

significantemente associado a diminuição do risco do desenvolvimento 

neoplásico(28). 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece como forma de rastreio 

do câncer cervical a citologia pelo método convencional, o Papanicolaou. O exame 

pode ser feito em postos de saúde da rede pública que ofereçam profissionais 

capacitados(29). Apesar de não fazerem parte do protocolo do SUS, testes 

moleculares se mostraram viáveis e altamente sensíveis para rastreio desta 

neoplasia(30). 

Existem três importantes aplicações clínicas do teste molecular do 

Papilomavírus humano: triagem de mulheres com anormalidades citológicas 

duvidosas ou de baixo grau; previsão do resultado terapêutico após o tratamento de  

neoplasia intraepitelial cervical de alto grau (NIC) e o rastreamento primário de 

câncer cervical e de lesões precursoras(31).  

A grande importância do estudo molecular dos HPV como ferramenta para 

desenvolvimento e melhoria das estratégias de prevenção tem sido demonstrada 

inclusive no Brasil.  

Uma pesquisa foi realizada com 665 mulheres, cuja finalidade foi analisar 

prevalência viral nas cidades de São Paulo e Barretos através de testes 

moleculares(32). Dessas mulheres, 499 tinham citologias negativas para lesão 
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intraepitelial e malignidade, 54 atipias escamosas de significado indeterminado, 66 

lesões intraepitelial de baixo grau, 43 lesão intraepitelial de alto grau e 3 carcinomas 

invasivos. A maior prevalência foi o HPV de alto risco (HR-HPV) do tipo 16(23.2%) 

seguido pelos tipos 56(21.0%) e 52 (8.7%). Os mais frequentes HPV de baixo risco 

(LR-HPV) foram os tipos 42 (12.1%) e 6(6.2%). O HPV 56 foi encontrado 

principalmente nas lesões escamosas de baixo grau (LSIL) e em casos negativos 

para lesão intraepitelial e malignidade (NILM), o que sugeriu seu baixo potencial 

oncogênico. O HPV 16 continuou sendo o mais prevalente nas lesões de alto grau 

(HSIL) enquanto que o HPV 18 apresentou baixa frequência tanto em amostras 

citológicas negativas quanto as com atipias(32). 

Diferentes áreas geográficas mostram diferentes prevalências virais. No 

nordeste do Brasil, pesquisadores evidenciaram a prevalência do HR-HPV 16 em 

lesões de baixo e alto grau(33)(34). Em Pernambuco, houve forte prevalência do 

HPV 16 e alta incidência do HPV 31 e 33(35).  

Tozetti e col. por exemplo, concluíram que em Campo Grande, Mato Grosso, 

a infecção por múltiplos tipos de HPV estavam presentes em alta frequência na 

população(36). 

O conhecimento da distribuição geográfica do HPV é de grande importância 

para melhor êxito das estratégias de prevenção primária, como as  vacinas(37). 

A OMS, além de indicar a prevenção, diagnóstico precoce, rastreio e 

programas de tratamento, ressalta a importância da vacinação, que protege contra 

os principais tipos virais e pode significantemente reduzir o risco do câncer de colo 

do útero(38). 

 

3.2. Papilomavirus humano 

Os Papilomavirus humano são classificados em gênero, espécie e tipo com 

base na similaridade nucleotídica. Até o momento, cerca de 200 tipos de HPV foram 

identificados em 49 espécies e reconhecidos pelo Centro de Referência 

Internacional do HPV(39).  

Seu DNA de dupla fita tem forma circular e contém 8.000 pares de base. A 

organização molecular do genoma do HPV é dividida em três domínios: genes 

precoces, “E1, E2, E4, E5, E6 e E7” (do inglês early); genes tardios, “L1 e L2” (do 

inglês late) e a região controladora da expressão gênica e replicação do DNA “LCR” 
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(do inglês Long Control Region), sendo que as regiões E6, E7 e L1 são as que 

apresentam maior similaridade entre os diferentes genótipos(40). Os genes da 

região precoce estão envolvidos na replicação da proteína viral (E1), na transcrição 

do DNA (E1,E2) e na transformação celular (E5, E6, E7)(41). 

Mais de 40 tipos de HPV podem infectar o trato genital de homens e mulheres 

(9). Os HPV são classificados de acordo com seu potencial oncogênico. Os de alto 

risco (HR- HPV), são aqueles que causam lesões com potencial para progressão 

neoplásica e os de baixo risco (LR- HPV), estão presentes na maioria das verrugas 

genitais(42) . Dentre os que comumente infectam a região anogenital, os genótipos 

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, e 82 são os principais de alto 

risco oncogênico, enquanto que os tipos 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 e 81, 

são considerados de baixo risco oncogênico(43).  O HPV 16 é o mais prevalente no 

mundo e, em conjunto com o HPV 18, respondem por aproximadamente 70% dos 

casos de câncer cervical(44)(6). 

Infecção persistente por HPV de alto risco é condição necessária, mas não 

suficiente para o aparecimento do câncer. Mutações genéticas e instabilidade 

genômica são importantes contribuições para que isso ocorra(6). Além disso, são 

necessárias ações das oncoproteínas virais, que mantém a célula infectada em 

estado proliferativo facilitando a replicação e persistência viral, resultando em 

transformação maligna(11). Idade, múltiplos parceiros sexuais, atividade sexual 

precoce, multiparidade e uso prolongado de anticoncepcional hormonal também são 

considerados potenciais fatores de risco para desenvolvimento de lesões cervicais 

associadas ao HPV(33)(28) . 

A maioria das infecções por HPV são transitórias, sendo assim, um alto 

percentual de mulheres infectadas nunca desenvolverá câncer (10)(11). 

A infecção por HPV apresenta dois picos de maior prevalência. O primeiro 

grupo é constituído por mulheres jovens entre 18 e 25 anos, que adquirem o HPV 

logo após o início da atividade sexual, cuja prevalência vai decaindo paulatinamente 

com o avanço da idade. O segundo grupo situa-se entre a quarta e quinta década de 

vida, provavelmente por aquisição de um novo tipo de HPV ou persistência 

assintomática de infecções prévias(45)(46). Espera-se que o carcinoma cervical 

surja após muitos anos ou décadas da infecção por HPV, o que demonstra que a 

infecção pode ser iniciada, mas não progredir necessariamente para carcinoma 
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cervical invasivo. O desenvolvimento do câncer invasivo se dá a partir da segunda 

década do aparecimento da neoplasia na sua forma intraepitelial(47)(48). 

Em homens, o HPV pode ser encontrado não somente na região perianal, 

anal, escroto, pênis e uretra, mas também no sistema reprodutivo, como testículos, 

epidídimo e ductos deferentes. Estudos recentes mostram a presença de HPV no 

sêmem, neste caso, prejudicando os programas de fertilização in vitro(49).    

Excetuando-se o câncer de pele não melanoma, o câncer de colo do útero, é 

o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, atrás do câncer de 

mama e do colorretal, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, 

de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer. A estimativa de novos casos 

no Brasil para cada triênio 2020-2022 será de 16.590 casos, com risco estimado de 

15,43 casos a cada 100 mil mulheres. Em termos de mortalidade, em 2017 

ocorreram no país 6.385 óbitos(50). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer cervical é 

o quarto mais frequente entre as mulheres no mundo, com estimados 570.000 novos 

casos em 2018, representando 6.6% de todos os cânceres femininos(38). 

 

3.3. Neisseria gonorrhoeae 

Neisseria gonorrhoeae (NG) é o agente etiológico obrigatório da gonorreia, a 

segunda infecção bacteriana sexualmente transmissível mais comum no mundo de 

acordo com a organização Mundial da Saúde(19). Transmitida por via sexual 

vaginal, anal ou oral desprotegida com parceiro contaminado pela bactéria, a 

infecção leva a altas taxas de morbidade em ambos os sexos além de 

consequências sócio-econômicas(20). 

O diagnóstico da gonorreia pode ser estabelecido pela detecção da NG ou 

seu material genético em espécimes genitais ou extragenitais por microscopia, 

cultura ou testes de amplificação de ácido nucleico (NAATs). Em microscopia, os 

gonococos são identificados como diplococos intracelulares Gram negativos ou 

positivos pelo azul de metileno (51).  

A minoria dos homens, menos que 10%, e uma grande proporção de 

mulheres, mais que 50% podem ser assintomáticos. Em homens que se relacionam 

com homens (MSM), é mais comum a infecção retal e faríngea, mas esta forma de 

apresentação pode ocorrer em ambos os sexos dependendo da prática sexual. Se a 
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forma urogenital permanecer assintomática e não tratada, pode ascender o trato 

genital e causar complicações reprodutivas nos homens como epididimite, edema 

peniano e infertilidade(51).  

O Center for Disease Control and Prevention (CDC) estimou 820.000 novos 

casos ao ano nos Estados Unidos. Também revelou que em 2014 a mais alta 

incidência da infecção aconteceu MSM de qualquer idade, seguido por homens que 

tem sexo com mulheres (MSW) e mulheres. O Centro de Vigilância de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis dos Estados Unidos reportou que o risco de infecção 

gonocócica declina com a idade e que a maioria dos casos ocorre em indivíduos 

com idade abaixo de 24 anos(52). 

            De acordo com estimativa de 2012 feita pela OMS, 78 milhões de casos de 

infecção por NG ocorreram entre jovens e adultos com idade entre 15 e 49 anos no 

mundo, uma incidência de 19/1000 mulheres e 24/1000 homens. A OMS ainda 

menciona que há persistência da gonorreia em 0.8% das mulheres e 0.6% dos 

homens nessa mesma faixa etária. No mundo, a coinfecção da gonorreia com CT é 

detectada em 10 a 40% das pessoas(20). 

Infecção gonocócica pode ser prevenida através de relações sexuais 

protegidas. Essa infecção representa 106 milhões de estimados 498 milhões de 

novos casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis  curáveis(19). 

Em 2018, um total de 583.405 casos de gonorreia foram relatados nos 

Estados Unidos, uma taxa de 179,1 casos por 100.000 habitantes. Durante 2017-

2018 essas taxas aumentaram 5.0% e, se comparadas a 2009, esse aumento foi de 

82.6% de acordo com dados do CDC(53). 

Na Inglaterra, em 2018, o número de pessoas infectadas foi de 56.259, 26% a 

mais que 2017, com acréscimo de 109% se comparado com dados de 2012(54).  

Pesquisa feita por ingleses mostrou que reduzir o intervalo entre o início dos 

sintomas e o atendimento clínico é crucial para controlar a transmissão progressiva 

e reduzir a duração da infecção. Compreender os fatores que afetam a variação no 

tempo entre o início dos sintomas até a apresentação clínica é importante para que 

se definam as intervenções para o controle da NG(54).  

Essa pesquisa envolveu 316 pacientes em tratamento para NG de 14 

diferentes clínicas da Inglaterra, entre eles 269 homens e 47 mulheres. Os autores 

concluíram que, em média, homens tardam 3 dias e mulheres 14 dias para buscar 
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atendimento clínico. Em relação aos sintomas, 94% deles reportaram descarga 

genital, 79% disúria, 73% descarga genital e disúria e 24% outros sintomas como 

sangramento retal ou prurido genital. Quatorze por cento dos participantes 

reportaram contato sexual enquanto sintomáticos. 

Dados similares foram encontrados nos Estados Unidos. Grande proporção 

das mulheres sintomáticas esperam em média sete dias mais que os homens para 

buscarem atendimento clínico(55). A razão para mulheres tardarem mais que 

homens para buscar auxilio médico, pode estar ligada a dificuldade de identificar 

mudanças  na secreção vaginal ou por vergonha de buscar atendimento com 

sintomas de possível IST(56). 

O rastreio seguido por tratamento rápido, reduz o risco de sequelas clínicas e 

permite a investigação imediata dos parceiros sexuais. Diminuir a duração da 

infecção também reduz a interação entre hospedeiro e patógeno, o que limita o 

potencial de desenvolvimento e disseminação da resistência a medicamentos(57). 

Fortemberry, em Chicago, EUA, realizou estudo com adolescentes atendidos 

em clínica pública para doenças sexualmente transmissíveis com intuito de analisar 

qual a média de intervalo que eles tardam entre percepção do problema e a busca 

por atendimento médico. Homens e mulheres tinham idade média de 18.0 e 17.6 

anos respectivamente, 96% do total de adolescentes eram afro americanos e mais 

da metade referiram ao menos um caso de doença sexualmente transmissível 

anteriormente. Entre homens, 38% retardaram três dias para buscar atendimento  e 

27%, sete dias. Entre mulheres, 32% levaram três dias e 34%, sete dias. Os demais 

participantes levaram entre quatro e sete dias para buscar atendimento. O 

pesquisador concluiu que em homens, o prolongamento do atendimento clínico 

estava ligado a baixa capacidade de percepção dos sintomas.  

A alteração no comportamento sexual nas últimas duas a três décadas, 

incluindo diminuição de idade de coitarca, aumento na diversidade sexual, uso da 

internet na busca de parceiros sexuais e dados da mídia para aconselhar sobre 

sintomas, protela ainda mais a busca por tratamentos(57). 

            Em heterossexuais, os principais locais de infecção pela gonorréia são a 

uretra nos homens e o colo do útero nas mulheres. 

Em uma clínica de Seattle, EUA, a proporção de MSM com gonorreia faríngea 

foi de 6,5%, retal 9,7% e uretral 5,5%. Quase todas as infecções uretrais eram 
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sintomáticas (96%), e a maioria das infecções faríngeas e retais eram 

assintomáticas. Cinquenta e oito por cento das infecções faríngeas ou retais não se 

associaram à infecção uretral(58).  

Esses números mostram que por falta de sintomas, homens com gonorreia 

faríngea ou retal geralmente não são tratados, e podem transmitir a infecção a um 

parceiro, mesmo que essa infecção seja uretral. Essa maior duração da infecção 

assintomática leva a uma maior taxa reprodutiva da gonorreia nos MSM em 

comparação aos heterossexuais(59). 

As taxas de infecções sexualmente transmissíveis estão aumentando 

rapidamente em MSM comparados aos casais heterossexuais. É possível que 

práticas sexuais de MSM resultem em alta infecção assintomática em locais 

anatômicos específicos e que essas infecções sejam os principais fatores de 

transmissão(59). 

De todas as IST, a NG é a mais antibiótico resistente e isso tem sido 

reportado mundialmente. É uma doença tão antiga que foi referida biblicamente no 

velho testamento (Levítico 15:1-3). Por ser uma infecção tratada sucessivamente ao 

longo de muitos anos, atualmente temos a existência de uma “super bactéria” e, de 

acordo com Unemo e col., pode se aproximar uma nova era de gonorreia não 

tratável, o que representará sérios problemas de saúde pública (60). 

Isso levou a necessidade global de atualização do guia de tratamento para 

infecção gonocócica baseada na resistência antimicrobiana. Em resposta a essa 

situação, a OMS publicou um “Plano de ação global para controlar a disseminação e 

o impacto da resistência antimicrobiana em Neisseria gonorrhoeae”(19).  

No caso de identificação de uma cepa resistente a todos os tratamentos 

microbianos disponíveis, a Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO) 

recomenda informar profissionais de saúde, instituições e organizações não 

governamentais que atuam na prevenção e controle de IST sobre o risco de 

resistência dessa cepa, fortalecendo a vigilância em cada país de cepas incomuns. 

A PAHO também recomenda promover o uso de métodos de prevenção de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis(61). 

A NG criou resistência à penicilina, tetraciclina e ciprofloxacina.  Atualmente o 

tratamento combinado com cefalosporina injetável e azitromicina é o único indicado 

pelo CDC, porém, algumas populações já mostraram resistência à combinação, 
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evidenciando que a epidemiologia da neisseria precisa ser melhor 

compreendida(61). 

Apesar do desafio global em torno da resistência da NG, pouco se sabe sobre 

dados da infecção no Brasil. 

Dados estatísticos fornecidos pelo site do Ministério da Saúde brasileiro 

mostram que a OMS estima para o país 1.541.800 novos casos ao ano, entretanto, 

não fornecem informações sobre fontes de dados.  

Nos Estados Unidos, o CDC apoia o Gonococcal Isolate Surveillance Project 

(GISP), um projeto de vigilância gonocócica que analisa mensalmente os primeiros 

25-30 casos de gonorreia colhidos de homens com síndrome uretral gonocócica em 

laboratórios sentinela localizado em cinco regiões dos Estados Unidos. O serviço 

inclui análise demográfica, dados clínicos e suscetibilidade antimicrobiana. Em 2014, 

a região sul demonstrou o mais alto índice de infecção com 131.4 casos por 

1000.000 indivíduos(52). 

O controle do tratamento público da gonorreia depende totalmente da conduta 

apropriada, reforço nas medidas de prevenção, diagnósticos adequados, notificação 

de parceiros e vigilância epidemiológica. Tratamentos individuais reduz risco de 

complicações e impede maior transmissão da infecção de acordo com avaliação 

feita por Unemo e Shafer em 2014 (51). Ao contrário do que acontece globalmente 

com o aumento expressivo de infecção por NG, países de baixa renda mostram 

números menores. Mas, segundo o autor, isso se deve a deficiência diagnóstica, 

tratamentos sindrômicos e/ou notificação incompleta de casos e vigilância 

epidemiológica.   

A resistência gonocócica aos antibióticos não pode ser subestimada. Os 

tratamentos tendem a ser mais caros e a medida que ocorrem falhas ao tratamento, 

os custos médicos aumentarão mais, as complicações se agravam  comprometendo 

a saúde geral e reprodutiva dos indivíduos infectados(62)(63). 

A gonorreia é o maior desafio em saúde pública atualmente devido a alta 

incidência de infecção acompanhado pela diminuição das opções de tratamento. 

 

 

 

 



17 

 

 

 

3.4. Chlamydia trachomatis 

           As Chlamydia trachomatis (CT) são bactérias, gram negativas, intracelulares 

obrigatórias que formam inclusões citoplasmáticas características e comprometem o 

epitélio colunar do trato genital feminino e masculino(16).  Causam infecção 

sexualmente transmissível que pode levar a prejuízos em ambos os sexos chegando 

por vias como faringe, reto e placenta. A infecção ocorre comumente na uretra dos 

homens e uretra e cervix das mulheres, podendo ascender ao genital alto em 8 a 

10% dos casos em ambos os sexos, cujas consequências costumam ser mais 

severas em mulheres(16)(64).  

O CDC nos Estados Unidos caracterizou a prevalência da CT entre pessoas 

de 14 a 39 anos, por dados demográficos e comportamento sexual. Nessa faixa 

etária, a prevalência foi de 1.7%. Com causa desconhecida, prevalência de clamidia 

por raça/etnia destacou-se em pessoas negras não hispânicas em 5.2%. Na 

população feminina sexualmente ativa entre 14 e 24 anos, alvo do rastreio de rotina, 

a prevalência foi de 4.7% no geral e 13.5% entre negras não hispânicas(65). 

Não existem dados epidemiológicos no Brasil sobre a CT, porque não é uma 

doença de notificação obrigatória(66). Além disso, são poucos os dados existentes 

na literatura sobre a infecção pela clamidia e pelo gonococo. Geralmente esses 

dados vem de estudos isolados de um serviço ou município envolvendo diferentes 

regiões do país (67). A OMS estima que ocorram cerca de 1.967.200 novos casos 

de clamidia ao ano no país. Muitas destas infecções são assintomáticas e portanto, 

não tratadas, o que favorece sua persistência e retarda o tratamento. Homens 

nessas condições funcionam como reservatório da infecção que além de potencial 

transmissor, pode ser levada a inflamação testicular(68).  

A sensibilidade clínica é baixa como método de rastreio que envolve CT,  já 

que cerca de 70% das mulheres e 50% dos homens infectados permanecem 

assintomáticos (67)(69). 

Em estudo realizado com mulheres jovens no sul do Brasil, observou  

associação significativa da presença de corrimento e ectrópio com a positividade 

para CT(70). Esse fator é considerado como um dos fatores essenciais para o 

diagnóstico da doença inflamatória pélvica, o que coincide com os achados de 

alguns estudos, os quais encontraram a presença de corrimento vaginal dito 
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anormal, como o sintoma mais frequente entre as mulheres com infecção por 

CT(71)(67). 

Rastreio de rotina em mulheres jovens sexualmente ativas e assintomáticas 

faz parte do programa de controle da infecção em muitos países(72). A atenção a 

esse rastreio vem aumentando nas duas últimas décadas, mas muitas mulheres que 

estão em risco ainda não foram rastreadas, refletindo em parte, a falta de estrutura 

de prestadores de serviço e falta de recursos disponíveis para apoiar esses 

exames(73).  

A doença inflamatória pélvica (DIP) é considerada uma síndrome clínica 

resultante da ascensão de microorganismos provenientes da vagina e endocérvix ao 

endométrio, trompas de falópio e estruturas adjacentes(64). Essa inflamação quando 

chega às trompas, predispõe a gravidez ectópica e infertilidade.Os mecanismos que 

podem levar a oclusão das trompas não é totalmente esclarecido, mas sugere-se 

que infecção a longo prazo ou repetidas infecções causam danos na função e perda 

de cílios das tubas(74). Anticorpos anti-clamidia foram encontrados em 81.5% de 

mulheres inférteis com danos nas tubas uterinas e 43.5% em inférteis com tubas 

normais(24). 

A CT é encontrada em aproximadamente 30% de todos os casos de 

DIP(64)(75). A detecção precoce e tratamento são preventivos para a doença 

inflamatória pélvica e morbidade no trato reprodutivo de mulheres jovens(76). 

Parto prematuro é a principal causa de morbidade e mortalidade de recém-

nascidos no mundo. Esse percentual chega a 60 a 80% de recém-nascidos mortos 

sem nenhuma anormalidade congênita(77). 

Rourx e col.na Holanda realizaram pesquisa de CT por PCR em 304 

placentas de mulheres que tiveram seus partos prematuros de 32 semanas ou 

menos. DNA de CT foi encontrado em alta proporção (25%) dessas placentas, 

associado a sinais histológicos de inflamação (16). 

Wilkowska e colaboradores, no Center for STD Research and Diagnostics em 

Bialystok (Polônia), avaliaram mulheres que após experiência de aborto espontâneo, 

foram submetidas a testes para detecção de CT. Foi encontrada em 11.8% de 

pacientes com histórico de primeiro aborto, e em 9,1% das pacientes com histórico 

de dois ou mais abortos (18). 
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Egger e col. realizaram estudo na Suécia, onde políticas de prevenção contra 

CT foram gradativamente implementados na década de 80, avaliando casos de 

gravidez ectópica. Eles associaram o risco dessa gravidez à idade. Nessa pesquisa, 

mostraram que mulheres de 20 a 24 anos, tiveram risco de gravidez ectópica 

aumentado, provavelmente porque os danos às trompas e destruição de mediadores 

imunológicos acontecem na fase inicial da infecção. O período de intenso 

rastreamento e tratamento implementado no país, mostrou queda no risco de 

gravidez ectópica nessa faixa etária(74). 

Autores brasileiros mostraram a alta prevalência de CT entre jovens grávidas 

no Brasil, pesquisando CT e Neisseria gonorroeae em urina de 2071 jovens 

gestantes com média de 20.2 anos, provenientes de hospital público. Em 9.8% foi 

detectada CT e em 4%, a CT estava associada a NG. O estudo concluiu que dentre 

os principais fatores que podem levar a infecção por CT estão idade jovem 15 a 19 

anos,  início de relação sexual antes dos 15 anos de idade, troca de parceiros, não 

acompanhamento ginecológico por mais de um ano e coinfecção por NG(17).  

Devido aos danos causados pela CT, países como Canadá, e Estados 

Unidos, implementaram programas de detecção e tratamento da infecção 

assintomática em mulheres jovens, alcançando graus variados de cobertura(78). 

Países pioneiros na implementação de sistema de rastreio da clamidia nos 

anos 1980 e 1990 revelaram diminuição tanto no número de infecção como de 

complicações pós infecção(74). Entretanto, a partir da metade dos anos 90, 

reportaram novo aumento nesses índices de positividade(79). 

 Esse aumento ainda não é bem explicado, porém, alguns estudos mostraram 

altos índices de infecções repetidas durante os primeiros meses após 

tratamento(79)(80).  

De acordo com Gottlieb e col., a mulher tratada com sucesso, elimina o risco 

das sequelas da infecção, o que não as torna imunes a novas infecções(81). Os 

autores levantam vários importantes questionamentos ainda não elucidados sobre a 

historia natural e imunológica da clamidia, como por exemplo, quais de fato são os 

riscos da mulher não tratada; qual seria a diferença de sequelas em mulheres com 

infecção não tratada ou persistente para aquelas com infecção recorrente e, o que 

pode determinar a susceptibilidade da infecção recorrente. Além disso, os autores 

acreditam  na importância  do desenvolvimento da imunidade protetora desenvolvida 
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na fase inicial da infecção, que poderia ser prejudicada com o diagnóstico e 

tratamento imediato (76)(82). 

Brunham e col. defendem o fato de que programas baseados no controle de 

infecção e tratamento precoce da CT, interferem na imunidade de pessoas 

susceptíveis a infecção e aumenta o número de infecção de repetição. Os autores 

defendem que, na ausência de adequada proteção na relação sexual,  a vacina seria 

a melhor forma de controlar a infecção(82). Poston e col.,em seus estudos, mostram 

que a vacina para prevenir  infecção e inflamação por CT pode ter seu custo-

benefício comparado às estratégias de rastreio e tratamento(83). 

Desde 1994, CT passou a ser uma infecção notificável na província de British 

Columbia, Canadá. Em 1991, a notificação populacional foi de 216 casos/100.000 e 

após 1997, quando foi introduzido o programa de controle da infecção, esse número 

caiu para 104/100.000. A partir de 1998 houve importante aumento no número de 

novos casos que ultrapassaram o número de casos de antes da implementação do 

programa de controle(84) Esse aumento também foi observado na Suécia(85). 

Existem hipóteses que relatam que esse aumento possa ser reflexo da 

melhora nos métodos diagnósticos(85).  Brunham e col. propõem que esse aumento 

ocorre porque a população está mais suscetível a reinfecção como resultado dos 

programas de controle. Esse tipo de tratamento precoce mostrou interferência na 

aquisição de imunidade de roedores infectadas por Chlamydia muridarum, o que, de 

acordo com a autora da pesquisa, mostra importante impacto no controle das 

infecções humanas(86). 

Modelos animais e estudos epidemiológicos mostram que sequelas causadas 

pela infecção genital por clamidia são mais associadas a reinfecções que as 

causadas pela primeira infecção(87)(74). 

Whittington e col. realizaram teste para CT em diferentes áreas dos Estados 

Unidos no intuito de avaliar persistência e recorrência da infecção. Após o teste, 

acompanhariam essas mulheres em 1 mês para primeira avaliação e 4 meses para 

segunda. Um total de 1.194 mulheres receberam tratamento e 792 (66.3%) 

retornaram à primeira visita. Na primeira avaliação, 6.3% tiveram infecção 

persistente ou recorrente. Destas, 7.8% mantiveram relações sexuais durante o 

tratamento comparadas com 3.7% das que não tiveram relação. Na avaliação das 

505 mulheres que retornaram na segunda visita, 36 (7.1%) foram diagnosticadas 
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com a infecção. Dentre fatores de risco para reinfecção estavam idade de 19 anos 

ou menos e história de atividade sexual com no mínimo um parceiro durante as duas 

visitas. Após a primeira visita, 86% das mulheres relataram conversar com seus 

parceiros sobre necessidade do tratamento mútuo e  65% delas reportaram que um 

ou mais de seus parceiros disseram que eles já haviam sido tratados(80). 

Os autores relatam que o comportamento sexual das mulheres não foi fator 

determinante para reinfecção, mas sim, o comportamento sexual e cuidados com a 

saúde de seus parceiros. Ele ressalta que a relação homem e mulher quanto a IST 

pode ser complexa. Muitas vezes, mulheres sentem-se inibidas em conversar com 

seus parceiros por medo da violência ou de ter a relação do casal prejudicada.  

Em estudo feito correlacionando CT e NG em jovens sexualmente ativas na região 

sul do Brasil, Piazzetta e col., encontraram a prevalência de CT em 10.7%, 

percentual sete vezes maior que NG, que foi de 1.5% e taxa de coinfecção de 0.9%. 

Em relação a clínica, mulheres nas quais foram diagnosticados corrimento, ectrópio 

e cervicite, isoladamente ou associados entre si, apresentaram positividade para CT 

duas vezes maior do que as mulheres que não apresentavam nenhum destes sinais 

no exame ginecológico(70). Dados semelhantes em outro estudo nacional, que 

envolveu seis capitais brasileiras em 2005, encontrou uma prevalência média de 

9,4% para a CT e de 1,5% para a NG(67). 

Apesar das pequenas diferenças entre as prevalências descritas nos estudos 

com mulheres brasileiras, todas têm sido consideradas altas pelos autores(88)(70). 

O número de casos de coinfecção descritos em literatura varia de 2 a 40% (67)(89).  

A faixa etária identificada como fator de risco tanto de infecção como 

reinfecção é de 16 a 24 anos, sendo que o mais importante fator de risco é idade 

menor que 20 anos(17)(89)(67). 

A possível explicação para essa associação se deve, em parte, pelo 

comportamento sexual vinculado a essa faixa etária e a imaturidade da imunidade 

em epitélio cervical e mucosa, que atua como efeito protetor em mulheres com faixa 

etária mais alta (69)(90). 

Inicio de atividade sexual antes dos 16 anos e anormalidades celulares do 

colo do útero foram importantes fatores de risco na pesquisa de Nonato e col. sobre  

coinfecção entre CT e HPV (91). Os autores analisaram 276 amostras cervicais de 

jovens com idade entre 15 e 24 anos. Eles observaram que, quanto maior o grau de 
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atipias celulares induzidos pelo HPV no esfregaço citológico, maior era o numero de 

coinfecção por CT.  Os autores concluíram que a associação entre anormalidade 

citológica e coinfecção por CT e HPV são potentes fatores na indução da 

carcinogênese do colo uterino, salientando a importância do monitoramento das 

jovens quanto a infecção por CT e vacinação contra HPV(91).   

Chlamydia trachomatis e Papilomavirus humano compartilham a mesma via 

de transmissão sexual com similares fatores de risco, indicando que a coinfecção 

pode atuar com a mesma sinergia na indução de atipias celulares(91). Em meta-

análise feita por Zhu e col, os autores confirmaram que a infecção por CT estava 

significantemente associada ao aumento de casos de câncer do colo do útero. Os 

autores acreditam que um mecanismo plausível para essa associação seja a 

resposta inflamatória inicial associada a infecção, que leva a produção reativa de 

metabólitos oxidativos, aumento da expressão de citocinas, quimiocinas, fatores 

angiogênicos e de crescimento. Essa modificação no ambiente vaginal pode causar 

danos ao DNA e prejudicar seu reparo, o que resulta em instabilidade genética, 

favorecendo a carcinogênese(92). 

A maioria das pessoas infectadas por CT são assintomáticas e se mantém 

como reservatórios da infecção. O rastreio populacional seria a única forma de 

eliminar a transmissão e tratar maior número de infecções possíveis. Esse rastreio 

universal não é custo efetivo como o rastreio seletivo, que tem como alvo a 

população de alto risco(90). 
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4  PACIENTES E MÉTODOS 
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4.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo transversal, realizado com 992 mulheres indígenas, do 

Parque Indígena do Xingu, que foram submetidas a anamnese dirigida e coleta de 

material cérvico vaginal. 

 

4.2 Local e População 

O projeto foi avaliado e aprovado pelo o Comitê de Ética e Pesquisa da 

UNIFESP-EPM, sob número CEP 1753/06 e pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa, CONEP número 14320 (anexo 1, 2, 3, 4 e 5). 

Houve duas fases de coleta no ano de 2018. A primeira, foi realizada no 

primeiro semestre, com atenção às mulheres do Alto Xingu e a segunda, no 

segundo semestre, atendeu mulheres do Baixo, Médio e Leste Xingu. 

Em cada aldeia visitada era selecionado um ambiente reservado para 

executar o exame ginecológico. Os locais variaram de acordo com o tamanho ou 

disponibilidade da aldeia. Foram utilizados postos de saúde, escolas, casas vazias 

ou áreas isoladas e cedidas por algum morador local. Enfermeiras que residem em 

área indígena ou as que fazem parte da equipe do Projeto Xingu da UNIFESP, 

foram responsáveis pelas coletas. 

As mulheres que participaram do estudo foram previamente comunicadas por 

agentes de saúde local e as datas da realização da coleta seguiram conforme 

programação pré existente, sem alterar as ações de prevenção rotineira. 

A população do estudo foi constituída por 499 mulheres do Alto Xingu e 493 

do Baixo, Médio e leste Xingu, que se encaixavam nos critérios de inclusão. O total 

de participantes do estudo foi de 992 mulheres. 

 
4.3 Critérios de inclusão 

Foram incluídas no estudo mulheres indígenas do PIX com idade igual ou 

superior a 18 anos que tinham iniciado vida sexual. 

 
4.4 Critérios de não inclusão 

Grávidas em qualquer idade gestacional. 
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4.5 Coleta do exame citológico e molecular 

      Com a paciente em posição ginecológica, introduziu-se o espéculo de 

Collins via vaginal e, após a exposição do colo do útero, foi utilizada a escova 

Rovers® Cervex Brush®. A escova foi utilizada conforme sugestão do fabricante. A 

parte mais longa e central da escova penetra no canal endocervical, enquanto as 

cerdas laterais se espalham na ectocervice.  Com pressão suave, realiza-se cinco 

giros em sentido horário. A cabeça destacável da escova é depositada no frasco 

Sure Path, possibilitando 100% de armazenamento do material retirado. O frasco 

coletor contém 20 ml de líquido conservante da estrutura e material genético de 

células e agentes infecciosos. Esse frasco possibilita o destacamento da escova em 

seu interior sem o contato manual, evitando contaminação. Após realização da 

coleta os frascos ficaram em temperatura ambiente até seu processamento. 

  

  

 

 

4.6 MÉTODOS 
 

4.6.1 Método Clínico – Aplicação de questionário 

Durante o procedimento de coleta, uma das ajudantes da equipe de 

enfermagem aplicava um questionário simples às mulheres para tentar colher o 

maior número de informações pessoais. Muitas vezes não foi possível a 

comunicação por falta de conhecimento do idioma entre entrevistadora e indígena. 

Nesses casos, o questionário foi completamente desconsiderado. Em outros casos, 

quando não havia a compreensão de determinado questionamento, foram 

desconsideradas as perguntas não compreendidas e valorizadas as compreendidas. 

Figura 1 - Rovers® cervex Brush® 

Figura 2 - Meio líquido BD Sure Path 
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O questionário foi aplicado somente na primeira fase da coleta, pois havia 

disponibilidade maior de pessoal da equipe e essa conversa necessitava de tempo 

para melhor compreensão das perguntas feitas. Na segunda fase de coleta, não foi 

possível dispor de uma pessoa extra para a realização do questionário. Sendo 

assim, tivemos um número reduzido de mulheres participando da entrevista quando 

comparados ao número de mulheres que participaram da coleta. Esse questionário 

se encontra em anexo 6. 

Os dados obtidos no questionário foram correlacionados à idade, alterações 

citológicas menores e maiores e positividade ao teste de HPV. 

 
4.6.2  Método citológico 

  A análise citopatológica foi realizada por dois citopatologistas 

independentes. 

O citopatologista denominado “1” representa o profissional que é responsável 

pelos laudos oficiais das ações de rastreamento do câncer de colo uterino dessa 

população. 

O citopatologista “2” representa o profissional que atuou em conjunto com o 

laboratório de biologia molecular na execução dos testes DNA-HPV. 

Analisaram-se os achados citológicos de cada observador, porém, 

determinou-se como padrão ouro o citopatologista “1” para análise das variações 

entre eles.   

 
Citologia cérvico vaginal em meio líquido (BD Diagnostics SurePath) 

Os frascos contendo as amostras foram encaminhados ao Hospital de Amor – 

antigo Hospital de Câncer de Barretos, onde foi realizado o preparo das lâminas de 

citologia em meio líquido. O equipamento utilizado foi  SurePath (Prep Mate e Prep 

Stain) para processamento e coloração das amostras. 

Após o preparo automatizado, as lâminas foram enviadas via Sedex para o 

Projeto Xingu UNIFESP para que fosse feita sua conferência. Depois, encaminhou-

se ao Departamento de Patologia da UNIFESP para seguirem fluxo de acordo com 

as regras do laboratório e do Projeto Xingu. Foi feita leitura das lâminas por 

citopatologista denominado “observador 1”, seguida por inserção dos laudos em 

prontuário eletrônico da Instituição.  
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Feito isso, as lâminas retornaram ao Hospital de Amor para que fossem lidas 

por citopatologista do Departamento de Patologia, denominado “observador 2”. Após 

leitura, foi enviada via email para a pesquisadora do projeto, uma planilha com os 

diagnósticos. Ao final da leitura, as lâminas retornaram para o arquivo do 

Departamento de Patologia da UNIFESP. 

Os diagnósticos citológicos seguiram de acordo com a Classificação de 

Bethesda 2001(93).  

 
4.6.3 Método Molecular  

Todos os testes moleculares foram automatizados. Para a realização dos 

testes moleculares do HPV foi utilizado o equipamento Cobas 4800® da Roche. 

Para os testes moleculares dos agentes C. trachomatis e N gonorroeae foi utilizado 

equipamento  Abbott RealTime CT/NG. 

 
Técnicas de biologia molecular 

O frasco SurePath possui 20 ml de meio líquido conservante de estrutura e 

material genético de células e agentes. Essa quantidade é suficiente para a 

realização da citologia e testes de biologia molecular. Após o preparo das citologias, 

uma alíquota permaneceu no Departamento de Patologia do Hospital de Amor para 

que fosse realizado o teste de genotipagem do HPV. Outra alíquota foi separada, 

congelada a -20°C e enviada via Sedex para o Laboratório de Retrovirologia da 

disciplina de Infectologia da UNIFESP-EPM para a realização dos testes de 

Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae. 

 

Cobas 4800 Human Papillomavirus   

Com o objetivo de se rastrear a presença de DNA HPV em todas as 

amostras, realizou-se o teste Cobas 4800® da Roche. 

A técnica utiliza a amplificação do DNA alvo por meio de Reação de 

Polimerase em Cadeia (PCR) e a hibridização de ácidos nucléicos para a detecção 

de 14 tipos de HPV de alto risco (HR) numa única análise. Identifica 

especificamente, em separado, os tipos de alto risco oncogênico HPV 16 e HPV 18 

enquanto detecta simultaneamente os outros tipos de alto risco (31, 33, 35, 39, 45, 
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51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68) e sua positividade está correlacionada à infecções de 

relevância clínica. 

O processamento da técnica do Cobas 4800® HPV baseia-se em duas 

etapas principais: (1) preparação automática de amostras para extração simultânea 

de DNA celular e do HPV; (2) amplificação por PCR de sequências do DNA alvo, 

usando pares de base iniciadoras complementares específicos para o HPV e a β-

globina, e detecção em tempo real das sondas de detecção oligonucleotídicas 

específicas para o HPV e a β-globina marcadas com corante fluorescente e clivadas. 

O gene βglobina tem a finalidade de confirmar a presença do DNA humano, 

convalidando a amostra. 

O reagente inicial do teste Cobas® 4800 HPV contém pares de base 

iniciadores e sondas específicos para o DNA dos 14 tipos de HPV de alto risco e da 

β-globina. A detecção de DNA amplificado (amplicon) é realizada durante o ciclo 

térmico utilizando sondas oligonucleotidicas marcadas com quatro corantes 

fluorescentes diferentes. Os sinais amplificados de 12 tipos de HPV de alto risco (31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68), são detectados utilizando o mesmo 

corante fluorescente, enquanto que os sinais do HPV 16, do HPV 18 e da β-globina 

são cada um detectado com o seu próprio corante fluorescente específico.   

A preparação de amostras para o teste Cobas® 4800 HPV é automatizada 

com a utilização do equipamento Cobas® x 480. As amostras colhidas em solução 

conservadora SurePath foram digeridas sob condições de desnaturação a 

temperaturas elevadas e depois lisadas na presença do reagente caotrópico. Os 

ácidos nucléicos do HPV liberados, juntamente com o DNA da β-globina foram 

purificados por meio da absorção das partículas de vidro magnéticas, lavados e 

finalmente separados destas partículas, tornando-os prontos para amplificação e 

detecção por PCR. 

O teste Cobas® 4800 HPV utilizou iniciadores para definir uma sequência de 

aproximadamente 200 nucleotídeos dentro da região polimórfica de L1 do genoma 

do HPV.  

A Polimerase do DNA EagleZ05®, uma versão quimicamente modificada da 

polimerase do DNA Z05 da Thermus species, foi utilizada para amplificação “hot 

start” do DNA alvo do HPV e do controle da β-globina. Em primeiro lugar, a mistura 

de reação de PCR foi aquecida para ativar a polimerase do DNA EagleZ05®, para 
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desnaturar o DNA viral e o DNA genômico e para expor as sequências alvo do 

iniciador. A medida que a mistura perdeu temperatura, os iniciadores a jusante  a 

montante ligaram-se às sequências do DNA alvo. A polimerase do DNA EagleZ05®, 

na presença de íons metálicos bivalentes e dNTPs em excesso, alongaram o(s) 

iniciador(es) e teve lugar a síntese de uma segunda cadeia de DNA. Isto completou 

o primeiro ciclo de PCR, dando origem a uma cópia de DNA de dupla cadeia da 

região alvo do genoma do HPV e do gene da β-globina. 

A polimerase de DNA alongou os iniciadores ligados ao longo dos modelos 

alvo para produzir uma molécula de DNA do HPV alvo, de dupla cadeia, de cerca de 

200 pares de base ou uma molécula de DNA da β-globina, de 330 pares de base, 

denominada "amplicon". Este processo foi repetido durante determinado número de 

ciclos, cada um duplicando eficazmente a quantidade de DNA amplicon. A 

amplificação ocorreu apenas na região do genoma do HPV e/ou do gene da β-

globina. 

O teste cobas® 4800 HPV utilizou tecnologia de PCR em tempo real. Cada 

sonda oligonucleotídica da reação estava marcada com corante fluorescente, que 

atuou como sinalizador, e com supressor que extinguiu as emissões fluorescentes 

do corante de uma sonda intacta. À medida que a amplificação progrediu, as sondas 

que são complementares do amplicon ligaram-se a sequências de DNA de cadeia 

simples específicas e foram clivadas pela atividade da nuclease 5' a 3' da polimerase 

do DNA EagleZ05®. Assim que o corante de sinalização foi separado do supressor 

por esta atividade da nuclease, emitiu fluorescência de um comprimento de onda 

característico quando excitado pelo espectro de luz adequado. Este comprimento de 

onda característico da cada corante permitiu que o amplicon HPV 16, o amplicon 

HPV 18, outros amplicons de alto risco (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 

68) e o controle da β-globina fossem medidos independentemente, porque as 

sondas específicas para estas sequências estavam marcadas com corantes 

diferentes. 

 

Abbott RealTime CT/NG  

O ensaio Abbott RealTime CT/NG utiliza tecnologia PCR com detecção 

fluorescente em tempo real para a dupla C. trachomatis e N. gonorrhoeae. O ensaio 
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é constituído por dois kits de reagente: Abbott RealTime CT/NG Amplification 

Reagent Kit e Abbott RealTime CT/NG Control Kit. 

O Abbott m2000sp automatiza totalmente a extração do ácido nucleico (DNA) 

da amostra e, depois, dispensa o DNA extraído, juntamente com a mistura da 

reação da PCR numa placa de reação ótica de 96 cavidades. Aplica-se uma 

cobertura adesiva na placa ótica que sela as 96 cavidades individuais, e a seguir, 

transfere-se a placa para o equipamento Abbott m2000rt.  

A PCR ocorre no Abbott m2000rt. As sequências alvo de CT/NG que são 

apresentadas em cada ciclo de amplificação são amplificadas e detectadas através 

do uso de sondas de oligonucleotídeos com marcação fluorescente, sem a 

necessidade de abrir a placa selada. As sondas não geram sinal, a menos que 

especificamente ligadas ao produto amplificado.  

O ensaio RealTime CT/NG é um ensaio qualitativo. São necessários um 

controle negativo e duas réplicas do controle de cutoff em cada processamento. O 

software calcula o número médio de ciclos dos dois controles de cutoff e um número 

predeterminado de ciclos é adicionado a este valor. Este número de ciclos ajustado 

é definido como o ciclo de decisão e é utilizado para determinar se o resultado de 

CT é positivo, negativo, ou se deve ser realizada uma repetição e se o resultado de 

NG é positivo ou negativo. Os resultados para o ensaio NG não incluem uma 

interpretação de repetições de teste. Uma amostra com um número de ciclo válido, 

inferior ou igual ao ciclo de decisão é considerada positiva. Uma amostra sem 

amplificação é considerada negativa. Uma amostra com um número de ciclo válido 

maior que o ciclo de decisão para o resultado CT inicial deve ser testado novamente.  

O propósito da preparação de amostra é extrair e concentrar as moléculas de 

DNA alvo, de modo a tornar o alvo acessível para amplificação e eliminar potenciais 

inibidores de amplificação.  

O Abbott mSample Preparation SystemDNA automatizado utiliza tecnologia 

de partícula magnética para capturar ácidos nucleicos e lava as partículas para 

eliminar componentes não ligados da amostra. Os ácidos nucleicos ligados são 

eluídos e transferidos para a placa de 96 cavidades. Os ácidos nucleicos ficam, 

assim, prontos para a amplificação. O controle interno é efetuado em todo o 

procedimento de preparação da amostra, juntamente com os controles e amostras.  
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Durante cada ciclo de amplificação da PCR, as sondas fluorescentes se 

hibridizam ao DNA alvo, se presentes. As sondas são marcadas com diferentes 

moléculas fluorescentes, permitindo que a C. trachomatis seja distinguida da N. 

gonorrhoeae e do controle interno. As sondas são oligonucleotídeos de DNA linear, 

de cadeia única, modificados com uma fração fluorescente covalentemente ligada a 

uma extremidade da sonda e uma fração desativadora na outra extremidade. Na 

ausência de sequências alvo, as sondas adotam uma conformação que aproxima o 

suficiente o desativador ao fluoróforo excitado para absorver a sua energia antes 

que possa ser emitida fluorescência. Quando a sonda se liga à sua sequência 

complementar no alvo, o fluoróforo e o desativador são mantidos separadamente, 

permitindo emissão e detecção fluorescente. Uma vez que esta fluorescência ocorre 

durante cada ciclo, a reação PCR pode ser lida em tempo real. 

 

4.6.4 Método Estatístico 

Dentre as análises e cruzamento de dados entre as variáveis utilizamos como 

idade de corte 25 anos, tendo em vista que, o CDC preconiza rastreio de CT em 

mulheres com idade entre 14-24 anos e as diretrizes brasileiras do câncer de colo 

uterino, indica rastreio citológico acima dos 25 anos.  

Para efeitos de análise estatística dos achados citológicos, estabeleceu-se 

três resultados: negativos, alterações menores que correspondeu aos resultados de 

ASCUS, AGC e LSIL e alterações maiores que correspondeu aos resultados ASC-H 

e HSIL. Não foi incluído resultado positivo ou câncer por não ter ocorrido nenhum 

caso.  

Para comparações qualitativas, foram utilizados o teste qui-quadrado de 

Pearson ou o teste exato de Fisher para analisar as diferenças entre as frequências 

de cada variável.  

As análises estatísticas foram realizadas com o GraphPad Prism 5.0 

(GraphPad Software, CA, EUA) e SPSS 21 (IBM).  A significância estatística foi 

estabelecida em p≤,05. 
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5 Resultados 

As 992 mulheres dessa pesquisa fazem parte de 23 etnias diferentes, 

distribuídas em 89 aldeias. Esse número de etnias maior que as ditas 16 etnias que 

compõe o complexo ocorreu devido a entrada de mulheres de outras etnias que, ao 

se casarem com homens pertencentes ao Xingu, se estabeleceram ali e fizeram  

parte das ações de rastreamento. A média etária das pacientes foi 33,2 ±DP12,0 

(desvio padrão). A idade mínima foi 18 anos e a máxima de 75 anos. A distribuição 

das etnias em relação à idade das pacientes está descrita no anexo 7. 

A aldeia com maior número de mulheres foi Kamayura com 64 (6.45%) 

seguida pela Waurá com 57 (5,75%), (anexo 8). 

Dentre as variáveis abordadas no questionário aplicado, algumas delas 

mostraram valor de significância em relação à idade. Em relação a vida reprodutiva, 

observamos que quase 60% mulheres acima de 26 anos tiveram de quatro a sete 

partos. Além disso, mulheres nessa mesma faixa etária tiveram significantemente 

mais abortos que mulheres abaixo dos 25 anos (tabela 1). 

Um hábito que se mostrou importante para essas mulheres é fazer lavagem 

do canal vaginal com o dedo ao se banharem no rio. Apesar do resultado mostrar 

tendência significativa, em qualquer faixa etária, essa prática  mostrou elevada 

frequência, conforme tabela 1. Outros dados epidemiológicos se encontram no 

anexo 9. 

 

 

Tabela 1. Distribuição do perfil epidemiológico das mulheres, segundo faixa etária.

Variável P *
Paridade (n=323)

0 44 (39,6%) 9 (4,2%)

1 – 3 59 (53,2%) 41 (19,3%)

4 – 7 7 (6,3%) 126 (59,4%)

≥8 1 (0,9%) 36 (17,0%)

Total 111 (100%) 212 (100%)

Aborto (n=322)

0 84 (75,7%) 100 (47,4%)

≥ 1 27 (24,3%) 111 (52,6%)

Total 111 (100%) 211 (100%)

Higiene interna (n=315)

sim 95 (86,4%) 190 (92,7%)

não 15 (13,6%) 15 (7,3%)

Total 110 (100%) 205 (100%)

0,0685

* Teste de Qui-quadrado de Pearson

< 0.0001

≤ 25 ≥ 26

< 0.0001
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Fizemos análise do perfil epidemiológico em relação aos resultados 

citológicos classificados como alterações menores e alterações maiores. Nenhum 

dado mostrou significância estatística (anexo 10). 

O perfil epidemiológico também foi correlacionado aos testes de HPV  

negativos e positivos. Tivemos resultados com significância estatística em relação ao 

número e tipo de parto; mulheres com maior número de partos, de 4 à 7, foram mais 

susceptíveis à infecção por HPV que àquelas com menor paridade; as que tiveram 

partos normais, que são a grande maioria, também mostraram número maior de 

infecção viral que as que realizaram parto cesárea. Esses dados, do ponto de vista 

clínico, foi considerado irrelevante ( anexo 11). 

 Das 992 amostras testadas para HPV, 177 (17,8%) foram positivas para 

algum tipo de HPV, 792 foram negativas e 23 foram consideradas insatisfatórias 

para o teste.  

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribuição do número de casos por genotipagem do HPV 

Mulheres com infecção pelo grupo outros tipos de HPV foram a maioria, 

representando 81%(145) dos casos. HPV exclusivamente 16, 6%(11), 

79,8%

17,8%

2,3%

Negativos

Positivos

Insatisfatórios
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exclusivamente 18, 5%(8), coinfecção por HPV 16 + outros tipos 5%(8) e coinfecção 

por HPV 18+ outros tipos, 3%(5) dos casos. 

 

Gráfico 2. Distribuição da genotipagem do HPV 

Ao correlacionarmos casos positivos e negativos do HPV à idade, 

observamos que, mulheres com idade igual ou inferior a 25 anos foram mais 

susceptíveis a infecção viral quando comparadas às mulheres de maior idade 

(p=0,0001)(anexo12), e o tipo viral mais frequente foi o grupo classificado como 

outros tipos de HPV (p=0,0001) (tabela 2) 
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.   

           O quadro 1 oferece um panorama da positividade do HPV e sua distribuição 

nas regiões do Xingu. A região do Alto Xingu é responsável por metade dessa 

positividade.  

 

Na análise das infecções bacterianas, encontramos presença de 18 casos 
(1,8%) de Chlamydia trachomatis positivos.   

Variável P *
HPV (n=969)

positivo 85 (26,8%) 92 (14,1%)

negativo 232 (73,2%) 560 (85,9%)

Total 317 (100%) 652 (100%)

HPV outros tipos (n=969)

positivo 72 (22,7%) 73 (11,2%)

negativo 245 (77,3%) 579 (88,8%)

Total 317 (100%) 652 (100%)

Tabela 2. Distribuição do HPV segundo faixa etária

≤ 25 ≥ 26

< 0.0001

< 0.0001

* Teste de Qui-quadrado de Pearson

Quadro 1. Distribuição da positividade e tipo viral do HPV por região do Xingu

Região Positivos %

Alto Xingu (n=90) 50,8%

16 8 8,9%

18 2 2,2%

16+outros 3 3,3%

18+outros 5 5,6%

outros 72 80,0%

Baixo Xingu (n=44) 24,9%

16 2 4,5%

16+outros 4 9,1%

outros 38 86,4%

Leste Xingu (n=14) 7,9%

outros 14 100,0%

Médio Xingu (n=29) 16,4%

16 1 3,4%

16+outros 1 3,4%

18+outros 2 6,9%

outros 25 86,2%

Total Geral 177 100,0%
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Gráfico 3. Positividade da Chlamydia trachomatis 

Mulheres com idade igual ou inferior a 25 anos, se mostraram mais susceptíveis a 
infecção, com comprovação estatística (p=0,0428). 

 

 

Gráfico 4. Distribuição dos resultados de CT positivos segundo a idade. 
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O quadro 2 representa a distribuição dos casos positivos de CT por região do 

Xingu. Diferente do HPV a região do Baixo Xingu é a mais comprometida em relação 

a essa  infecção. 

 

 

Dos 18 casos positivos para CT, 33% também estiveram positivos para o 

HPV, porém sem significância estatística (p=0,083). Destes casos, 28% estavam 

associados a outros tipos de HPV e 5% associado a coinfecção HPV 16 + outros 

tipos (gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5. Relação entre Papilomavirus humano e Chlamydia trachomatis 

Na pesquisa de Neisseria gonorrhoeae não tivemos nenhum caso positivo. 

 

Quadro 2. Distribuição dos casos positivos de Chlamydia trachomatis  por região do Xingu

Região CT positivo %

Alto Xingu 5 27,8%

Baixo Xingu 7 38,9%

Leste Xingu 2 11,1%

Médio Xingu 4 22,2%

Total Geral 18 100,0%

67%

28%

5%

CT positivo

HPV negativo

CT positivo

HPV outros tipos positivo

CT positivo

HPV 16 + outros tipos positivo

P = 0,083
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O quadro 3 representa os achados citológicos cérvico vaginais. De todos 

esses achados, 5,1% revelaram algum tipo de alteração, seja ela menor ou maior. 

 

Das 992 amostras citológicas analisadas, obtivemos positividade para algum 

tipo de HPV em 177 (17,8%) casos. 

 A distribuição do resultado do teste molecular do HPV em relação a análise 

citológica, aparece da seguinte forma:  

 
HPV Positivo 

 

 
HPV Negativo 

 

  
P = 0,001 

Gráfico 6. Acuidade do teste citológico em comparação aos testes de genotipagem do HPV 

Dos 177 casos com biologia molecular positivas para HPV, 87,6% foram 

analisados pela citologia como sendo negativa para lesão intraepitelial ou 

malignidade. Dentre as citologias alteradas, 6,2% eram citologias com alterações 

menores e 5,1% com alterações maiores, totalizando 11,3% de resultados 

citológicos alterados. O restante, 1.1% foram casos descritos como insatisfatórios 

Quadro 3. Achados citológicos cérvico vaginais

Negativos 932 94,0%

Alterações menores 36 3,6%

Alterações maiores 15 1,5%

Insatisfatórios 9 0,9%

Total 992 100,0%

87,6%

11,3%

Citologia negativa Citologia alterada

95,3%

3,8%

Citologia negativa Citologia alterada
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pela avaliação citológica, que foi desconsiderado neste gráfico. A correlação dos 

tipos de HPV com alterações citológicas estão no anexo 13. 

Foram 815 casos com biologia molecular negativa para HPV. Destes, 95,3% 

tiveram citologia negativa para lesão intraepitelial ou malignidade. Por outro lado, a 

citologia avaliou 3,8% dos casos como alterados, 3,1% de alterações menores e 

0,7% de alterações maiores. Os demais 0,9% foram citologias descritas como 

insatisfatórias, portanto, desconsideradas neste gráfico. 

 

Como já citado, a análise citológica foi feita por dois citopatologistas 

independentes, seguindo padrões da Classificação de Bethesda (anexo 14). 

Ainda assim, por se tratar de análise humana, alguns casos sofrem 

discordâncias entre dois ou mais observadores.  

Calculamos o índice de concordância total entre as análises feitas por nossos 

observadores, que foi de 87,5%.  

 

 

Gráfico 7. Concordância citológica entre observadores 

Tendo como base a análise do observador 1, nosso padrão ouro, observamos 

concordância do observador 2 em 90,3% dos casos negativos, 33,3% dos casos 

87,5%

12,5%

Concordância

Discordância 
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classificados como alterações menores, 60,0% dos casos classificados como 

alterações maiores e 55,6% dos insatisfatórios (gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Grau de concordância do observador 2 em relação ao observador 1 

 

Dentre as discordâncias, avaliamos como mais importantes as que envolvem 

qualquer tipo de alteração, sejam elas menores ou maiores. 

O maior índice de discordância ocorreu nas amostras classificadas pelo 

observador 1  como alterações menores em 66,7% (gráfico 9). Pela análise do 

observador 2, essa mesma avaliação seria  distribuída da seguinte forma: 
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Gráfico 9.Discordância do observador 2 em relação ao resultado de alterações menores do observador 1 

Dos 40,0% de discordâncias entre as amostras classificadas como alterações 

maiores pelo observador 1, o observador 2 classificaria como:   

 

Gráfico 10. Discordância do observador 2 em relação ao resultado de alterações maiores do observador 1 
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44 

 

 

 

6 Discussão 

Os achados do presente estudo mostraram frequência elevada de infecções 

por HPV de alto risco, chegando quase aos 18%. Curiosamente, apenas 6% deles é 

do tipo HPV16, contrastando com os achados mais frequentemente relatados na 

literatura que mostram maior frequência desse tipo viral (37)(94)(33)(95).Esses 

dados sugerem que a população de mulheres estudadas no parque nacional do 

Xingu apresentam uma particular variante das frequências que são usualmente 

encontradas em outras populações. Essas variações são importantes porque 

revelam que as populações indígenas poderão estar associadas às infecções de 

diferentes tipos de HPV cuja atividade oncogênica poderá ter condicionamentos 

variáveis no que diz respeito a progressão neoplásica. Essa hipótese não pode ser 

demonstrada no presente estudo, mas desenhos apropriados em estudos futuros 

poderão clarificar essa idéia. 

Outro fator que poderia levar a esses resultados,seriam os efeitos limitados 

da vacina quadrivalente contra HPV distribuída nessa população. A vacina diminui o 

risco das infecções contra os principais tipos de HPV de alto risco, 16 e 18, mas não 

oferece cobertura aos outros tipos virais de alto risco, o que ressalta a importância 

da distribuição da vacina nonavalente em populações com diferentes prevalências 

virais.   

Adicionalmente, o Parque do Xingu apresenta um viés positivo nessa questão 

por realizar ações de rastreamento do câncer do colo uterino frequentemente. Nessa 

linha, pode ser observada que as alterações citológicas encontradas não foram 

relevantes na grande maioria dos casos. Esse dado demonstra por um lado que a 

prevenção bem organizada e ininterrupta tem a vantagem de minimizar os impactos 

da infecção por HPV oncogênicos, e que os riscos de desenvolvimento neoplásico 

poderão estar diminuídos para essas populações indígenas. 

Os dados epidemiológicos relacionados às infecções vaginais nas  

populações indígenas femininas não são muito claros no Brasil e no mundo. 

 Parte dessa carência de informações é resultado da dificuldade existente ao 

trânsito pelos acessos geográficos, cuja logística de locomoção aos locais onde 

essas populações se encontram é fortemente limitante. Além disso, a própria 

comunicação com essas mulheres, que permanecem com suas vidas cotidianas 

integradas às culturas das aldeias dificulta a interação das informações e ações 
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médicas necessárias para um bom aproveitamento das iniciativas de controle de 

doenças infectocontagiosas de caráter sexual. Essa complexa rede de variáveis 

culturais exige um planejamento cuidadoso para implementação de estratégias de 

prevenção adaptadas às diferentes populações.  

As ações de rastreamento de câncer de colo do útero no Xingu propostas 

pela UNIFESP, baseadas em análises citológicas e exames clínicos, foram iniciadas 

em 2005. Desde então, vem-se atingindo taxa média de cobertura de 90% de 

mulheres sexualmente ativas a partir dos 18 anos, índices muito superiores àqueles 

encontrados em muitas metrópoles(96)(97).  

A conduta de idade preconizada para o rastreio de lesões cérvicovaginais no 

Brasil e em muitos países, é a partir dos 25 anos, já que em idades mais baixas, 

poderá existir um grande número de mulheres positivas para HPV de alto risco cujas 

infecções irão clarear espontaneamente e sem induzir lesões do colo 

uterino(10)(11). No caso das infecções por clamidia, o Center of Diseases 

Control(CDC), Atlanta, USA sugere que o rastreamento seja iniciado em idades mais 

jovens, de 14 – 24 anos.  

No presente estudo optamos por um corte de idade ≤25 anos e ≥26 anos nas 

análises epidemiológicas visando um equilíbrio de idade de rastreio entre as duas 

infecções. Essa medida de redução na idade foi tomada pelo Projeto Xingu devido a 

ocorrência de casos de lesões de alto grau em mulheres com idade inferior aos 25 

anos. Levando-se em conta que frequentemente essas mulheres mudam de aldeia e 

que não é incomum mudarem seus nomes, haveria maior dificuldade no 

acompanhamento dessas pacientes que poderiam fugir ao acompanhamento clínico 

com lesões graves e por um longo período. Além disso, a atividade sexual precoce e 

multiparidade são importantes fatores de risco do câncer cervical. Nessa pesquisa 

observamos que quase 60% de mulheres acima de 26 anos eram multíparas, com 

quatro a sete partos, além de ser também a faixa etária prevalente em número de 

abortos.  

Apesar do grande êxito na prevenção do câncer cervical oferecido às 

indígenas pelo NUPREV e Projeto Xingu, nunca houve nenhum tipo de teste 

oferecido às mulheres para detecção de infecções sexualmente transmissíveis. 

Nesse sentido, pudemos realizar testes moleculares para genotipagem viral do HPV, 

Chamydia trachomatis e Neisseria gonorroeae, o que nos proporcionou em caráter 
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inédito um perfil epidemiológico importante caracterizando essas infecções nas 

mulheres do Xingu, cujas prevalências estão entre as principais IST que afetam o 

mundo. Como adiantado, de um total 992 mulheres que participaram desse estudo, 

17,8% testaram positivas para algum tipo de HPV de alto risco, sendo que, a 

infecção por outros tipos de HPV estavam presentes em 81% delas. Além disso, 

correlacionando idade ao HPV positivo e negativo, são as mulheres com idade ≤25 

anos as mais comprometidas com esse tipo viral, o que já era esperado 

principalmente pelo início da vida sexual precoce nessa população. Infelizmente, 

não tivemos o fomento necessário para que pudéssemos realizar testes mais 

minuciosos de genotipagem do HPV e assim podermos esclarecer melhor qual tipo 

viral do grupo caracterizado como “outros tipos” seria o de maior prevalência. Vale 

lembrar, por exemplo, que, em estudo anterior feito nessa população, Freitas e col. 

encontraram significativa prevalência do HPV 52 em cortes histológicos de lesão de 

alto grau, o que pode vir de encontro a essa hipótese(98). 

Ao analisarmos a distribuição viral entre as regiões, o Leste Xingu apresentou 

maior índice de infecção por outros tipos de HPV, com 100% de prevalência desse 

grupo. Em seguida, no Médio Xingu, o mesmo grupo viral esteve presente em  

96,5% seguido pelo HPV 16 com 6,8%. O Baixo Xingu teve o grupo outros tipos 

positivos em 95,5% seguido pelo HPV 16 que esteve presente em  13,6% e, o Alto 

Xingu, apresentou 88,9% de infecção por outros tipos, também seguido pelo HPV 16 

com 12,2%.  

Em relação a infecção por Chamydia trachomatis, 1,8% das mulheres tiveram 

seus testes positivos. 

Assim como em diversos estudos mundiais, o maior índice de contaminação 

foi em mulheres mais jovens que 25 anos(65). No presente estudo, a região do 

Baixo Xingu mostrou maior índice de infecção com alarmantes 38,9% dos casos 

positivos, seguidos pelo Alto, 27,8%, Médio, 22,2% e Leste Xingu com 11,1%. 

De acordo com arquivos não publicados do Projeto Xingu, uma hipótese para 

essa prevalência no Baixo Xingu pode ser creditada a um maior tempo de exposição 

às IST que chegaram por essa área na década de 1990. A região do Alto Xingu, 

nessa mesma época era de mais difícil acesso e por isso essa infecção pode ter 

demorado mais tempo a se instalar. A posterior abertura de estradas na região 
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altoxinguana pode ter facilitado sua atual situação de segunda região mais 

comprometida com a infecção, que tende a se espalhar. 

Nenhuma mulher foi positiva para Neisseria gonorroeae, fato que 

particularmente nos chama atenção visto que altíssimo percentual das mulheres 

dentro da faixa etária determinada aqui foram testadas, nos mostrando excelente 

resultado. Além disso, não é incomum a coinfecção entre CT e NG (67)(70), o que 

nos leva  ter em mente a necessidade de estudar proximamente as potenciais 

intercorrências relacionada a ausência de NG nessa população. 

A combinação entre a infecção de HPV com CT ocorreu em 33% dos casos, 

todos eles associados ao grupo de HPV outros tipos. Esse índice é especialmente 

interessante posto que tem sido relatado que essa coinfecção é mais frequente em 

mulheres com HSIL do que naquelas que tem apenas infecção por HPV de alto 

risco(99). Nenhum dos casos positivos para CT mostrou correlação a HSIL nesse 

estudo.  

O material citológico foi enviado ao Hospital de Câncer de Barretos, atual 

Hospital de Amor, para a realização das lâminas de citologia oncótica e dos testes 

moleculares de HPV, porque o departamento de patologia da UNIFESP não dispõe 

do equipamento necessário para realização de citologia em meio líquido. Todos os 

testes moleculares de HPV foram gentilmente cedidos pelo Hospital de Amor para a 

realização desse projeto.  

Como já antecipado, as amostras citológicas foram lidas por dois patologistas. 

Foi utilizado como padrão ouro em nossos dados e estatísticas o laudo oficial do 

“patologista 1” por integrar o sistema de informações do projeto e por ser nosso 

serviço oficial.  

É por esse sistema que o NUPREV e o Projeto Xingu têm acesso aos 

resultados com posterior análise e seleção das pacientes que deverão receber 

acompanhamento, tratamento ou qualquer intervenção. 

 Também foi com base nesses laudos oficiais que fizemos a análise 

comparativa entre citologia e teste molecular para HPV, a análise citológica de 

rastreio e análise comparativa da acurácia citológica entre dois observadores 

seguindo os critérios de avaliação do Sistema de Bethesda. 

Obteve-se um total de 5,1% de resultados com alguma alteração citológica, 

seja ela menor ou maior.  
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Pesquisa feita com mulheres no Xingu sexualmente ativas de 12-24 anos e > 

64 anos entre os anos de 2005-2011, encontrou 22,6% de citologias com algum tipo 

de alteração(100). Em mais recente publicação, feita com levantamento de 10 anos 

de rastreio do PIX (2005-2014), foi encontrado 5,9% de ASCUS e lesão de baixo 

grau e 1,9% de lesão de alto grau(101). Nossos dados revelaram que a taxa de 

anormalidade citológica vem diminuindo progressivamente. 

Quase 88% dos casos com testes positivos para HPV, apresentaram 

citologias normais nesse estudo. Isso pode ocorrer devido à alta proporção de 

mulheres com vida sexual ativa abaixo dos 18 anos, quando o HPV é mais 

prevalente. Além disso, esse fator pode também ser atribuído a resultados falso 

negativos, que comumente ocorrem em estudos citológicos. De encontro a isso, 

podemos levar em consideração os 3,8% de citologias alteradas encontradas em 

testes com HPV negativos, que podem ser exames falsos positivos. 

Em estudo brasileiro feito na região nordeste do país, os autores concluíram 

como alto 24,5% de HPV positivo em citologia negativa, assemelhando esse 

percentual a outro estudo também feito no Brasil(33)(102). 

No total, houve 12,5% de discordância entre os dois observadores que foram 

dirimidas com discussão de consenso. Esse índice é aceitável se considerarmos que 

há uma grande variabilidade dos resultados cito-histológicos em todo o mundo. Por 

conta disso, um diagnóstico de consenso é sempre mandatório para minimizar ao 

máximo algum efeito deletério dessas diferenças(103). Além disso, devido a 

subjetividade do método, rever esfregaços de citologia cervical, representa uma 

ferramenta importante para avaliar critérios diagnósticos morfológicos(104). 

 Tomando-se como padrão os resultados do observador 1, o maior índice de 

discordância ocorreu nas alterações menores, 66,7%, as quais seriam para o 

observador 2, em sua maioria, 58,3%, negativas e 5,6%  alterações maiores. 

 Nas avaliadas como alterações maiores pelo observador 1, o observador 2 

mostrou discordância em 39,1 % sendo que em 33,3% classificaria como negativa e 

6,7% como alterações menores.  

Todos os casos com alterações citológicas e positividade para o teste de HPV 

estão sendo cuidadosamente avaliados pelo Departamento de Ginecologia da 

Unifesp. 
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7. Conclusão 

 

1. A análise do perfil epidemiológico mostrou-se com significância nos dados 

reprodutivos em mulheres acima dos 26 anos, com elevada paridade, 59,4% e 

maior concentração de abortos, 52,6%, porém, esses dados foram considerados 

irrelevantes do ponto de vista clínico.  

2. A frequência de HPV de alto risco esteve num limiar alto. A prevalência do grupo 

“outros tipos de HPV” foi imensamente maior, da ordem de 81%, que os outros 

tipos virais. Observamos uma frequência importante, mas não alarmante de 

Chlamydia trachomatis, 1,8% e nenhum caso de Neisseria gonorroeae.  

3. Não encontramos quaisquer indícios de potencial inter-relação dos três agentes 

etiológicos para uma ação patogênica combinada, excluindo também, uma 

eventual sinergia entre as infecções clamidia e o HPV. Mulheres com idade ≤25 

anos mostraram prevalência significante em ambas infecções. 

4. Os achados citológicos foram compatíveis com o esperado em população de 

mulheres muito jovens, com baixa ocorrência de lesões graves e a alta 

ocorrência de testes citológicos negativos. Na análise de acurácia, houve grande 

concordância entre os citopatologistas (87,5%), porém dentre os achados de 

maior discordância estão os classificados como alterações menores, mostrando a 

subjetividade da interpretação citológica. 
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Anexo 1 - Carta de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da EPM – 

UNIFESP (CEP) 
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Anexo 2- Parecer da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 
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Anexo 3- Emenda dos documentos CEP/CONEP 
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Anexo 4- Aprovação da Emenda CEP/CONEP 
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Anexo 5. Termo de consentimento apresentado às lideranças das aldeias 
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Anexo 6 - Anamnese 
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Anexo 7 

 

  

Etnia Frequência Porcentagem Média
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo Média

Apiaka 1 0,1% 22,0 0,0 22 22 22,0

Aweti 35 3,5% 33,3 12,0 18 63 33,3

Branca 2 0,2% 26,0 5,0 21 31 26,0

Ikpeng 46 4,6% 26,3 7,9 18 53 26,3

Juruna 40 4,0% 34,6 12,6 18 62 34,6

Kaiabi 231 23,3% 32,5 11,8 18 64 32,5

kalapalo 122 12,3% 32,9 12,1 18 67 32,9

Kamayura 103 10,4% 36,0 11,3 18 67 36,0

Kisêdjê 11 1,1% 24,5 8,9 19 46 24,5

Kuikuro 103 10,4% 34,6 12,3 18 64 34,6

Matipu 17 1,7% 35,7 11,8 18 59 35,7

Mehinako 34 3,4% 34,6 12,6 18 75 34,6

Mehinako Kuikuro 2 0,2% 24,0 2,0 22 26 24,0

Muduruku 1 0,1% 29,0 0,0 29 29 29,0

Nafukua 19 1,9% 31,3 9,4 19 52 31,3

Panará 1 0,1% 31,0 0,0 31 31 31,0

Suiá 53 5,3% 35,3 13,1 18 68 35,3

Tapaiuna 3 0,3% 57,0 5,7 49 61 57,0

Trumai 18 1,8% 35,2 12,6 20 62 35,2

Txicão 32 3,2% 32,3 9,2 19 62 32,3

Waura 73 7,4% 32,5 13,1 18 69 32,5

Yawalapiti 41 4,1% 33,3 10,1 18 58 33,3

Yudja 4 0,4% 27,8 11,7 20 48 27,8

Total geral 992 100,0% 33,2 12,0 18 75 33,2

Anexo 7. Medidas-resumo da idade (anos) das mulheres, segundo etnia.
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Anexo 8 

 

  

Aldeia n % Aldeia n % Aldeia n %

Afukuri 20 2,02% Kaniné 3 0,30% Paulo Shayo 3 0,30%

Aiporé 14 1,41% Kawariup 2 0,20% Pavuru 7 0,71%

Alta Glória 1 0,10% Kuikuro 56 5,65% Pedra-Cunuê 3 0,30%

Arayô 12 1,21% Kuluene 14 1,41% Pequizal 3 0,30%

Aturuá 2 0,20% Kumari 3 0,30% PIV Batovi 1 0,10%

Awaya 6 0,60% Kurisevo 9 0,91% Pyulewene 8 0,81%

Aweti 17 1,71% Kurumin 2 0,20% Rawo 3 0,30%

Barranco Alto 9 0,91% Lago Azul 5 0,50% Sabiá 2 0,20%

Barranco Queimado 9 0,91% Lahatuá 6 0,60% Saidão 12 1,21%

Base do Jacaré 8 0,81% Lamakuka 2 0,20% Salve Jorge 6 0,60%

Beira Rio 6 0,60% Leonardo 13 1,31% Samauma 7 0,71%

Boa Esperança 7 0,71% Maidika 5 0,50% Sapezal 7 0,71%

Bom Jesus 3 0,30% Mainumã 3 0,30% Sobradinho 26 2,62%

Buritizal 3 0,30% Maraká 10 1,01% Tangurinho 8 0,81%

Caiçara 1 0,10% Matipu 12 1,21% Tanguro 20 2,02%

Canarana 3 0,30% Mayene 7 0,71% Três Buritis 7 0,71%

Capivara 39 3,93% Mehinako 17 1,71% Tres Lagos 2 0,20%

Caramujo 4 0,40% Moigu 49 4,94% Três Patos 4 0,40%

Castanhal 5 0,50% Moitará 11 1,11% Três Vizinhos 3 0,30%

Diauarum 21 2,12% Monte Sinai 1 0,10% Tuba Tuba 28 2,82%

Eruwi 1 0,10% Morená 16 1,61% Tuiararé 9 0,91%

Gaucha do Norte 1 0,10% Murici 1 0,10% Tupará 15 1,51%

Guarujá 12 1,21% Nafukua 14 1,41% Tupeku 1 0,10%

Iguaçu 4 0,40% Naruvôtu 1 0,10% Utawana 15 1,51%

Ilha Grande 11 1,11% Ngoiwere 52 5,24% Waura 57 5,75%

Itukwasiat 2 0,20% Ngosoko 7 0,71% Yawalapiti 31 3,13%

Jaruma 15 1,51% Onze de Setembro 2 0,20% Yawalapiti Velha 5 0,50%

Jaytata 10 1,01% Packsamba 1 0,10%

Juenap 2 0,20% Paraíso 8 0,81%

Kalapalo 47 4,74% Paranaíta 6 0,60%

Kamayura 64 6,45% Paroreda 2 0,20%

Anexo 8. Distribuição das mulheres, segundo aldeia.
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Anexo 9 

 

  

Variável P
Paridade (n=323)

0 44 (39,6%) 9 (4,2%)

1 – 3 59 (53,2%) 41 (19,3%)

4 – 7 7 (6,3%) 126 (59,4%)

≥8 1 (0,9%) 36 (17,0%)

Total 111 (100%) 212 (100%)

Contraceptivo (n=59)

pílula ou injetável 19 (95,0%) 33 (84,6%)

outros 1 (5,0%) 5 (12,8%)

não usa 0 (0,0%) 1 (2,6%)

Total 20 (100%) 39 (100%)

Aborto (n=322)

0 84 (75,7%) 100 (47,4%)

≥ 1 27 (24,3%) 111 (52,6%)

Total 111 (100%) 211 (100%)

Cesária (n=312)

sim 7 (6,3%) 19 (9,5%)

não 104 (93,7%) 182 (90,5%)

Total 111 (100%) 201 (100%)

Menarca (n=119)

≤10 4 (6,7%) 3 (5,1%)

11 - 13 46 (76,7%) 52 (88,1%)

≥ 14 10 (16,7%) 4 (6,8%)

Total 60 (100%) 59 (100%)

Coitarca (n=136)

≤14 19 (28,4%) 21 (30,4%)

15 - 17 38 (56,7%) 41 (59,4%)

≥ 18 10 (14,9%) 7 (10,1%)

Total 67 (100%) 69 (100%)

Nº parceiros (n=267)

1 65 (63,1%) 120 (73,2%)

≥2 38 (36,9%) 44 (26,8%)

Total 103 (100%) 164 (100%)

Higiene interna (n=315)

sim 95 (86,4%) 190 (92,7%)

não 15 (13,6%) 15 (7,3%)

Total 110 (100%) 205 (100%)

0,0685
 1

0,6997 
1

≤ 25 ≥ 26

Anexo 9. Distribuição do perfil das mulheres, segundo faixa etária.

1 qui-quadrado de Pearson, 2 exato de Fisher

< 0.0001 
1

0,4796 
1

0,2151 
1

0,0827 
1

< 0.0001 
1

0,3972 
1
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Anexo 10 

 

  

Variável P
Paridade (n=27)

0 5 (26,3%) 0 (0,0%)

1 – 3 4 (21,1%) 1 (12,5%)

4 – 7 7 (36,8%) 5 (62,5%)

≥8 3 (15,8%) 2 (25,0%)

Total 19 (100%) 8 (100%)

Contraceptivo (n=6)

pílula ou injetável 4 (100,0%) 2 (100,0%)

outros 0 (0,0%) 0 (0,0%)

não usa 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Total 4 (100%) 2 (100%)

Aborto (n=21)

0 11 (73,3%) 3 (50,0%)

≥ 1 4 (26,7%) 3 (50,0%)

Total 15 (100%) 6 (100%)

Cesária n=27)

sim 4 (21,1%) 0 (0,0%)

não 15 (78,9%) 8 (100,0%)

Total 19 (100%) 8 (100%)

Menarca (n=11)

≤10 2 (28,6%) 0 (0,0%)

11 -13 5 (71,4%) 4 (100,0%)

≥ 14 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Total 7 (100%) 4 (100%)

Coitarca (n=13)

≤14 1 (11,1%) 2 (50,0%)

15 - 17 7 (77,8%) 2 (50,0%)

≥ 18 1 (11,1%) 0 (0,0%)

Total 9 (100%) 4 (100%)

Nº parceiros (n=22)

1 12 (80,0%) 4 (57,1%)

≥2 3 (20,0%) 3 (42,9%)

Total 15 (100%) 7 (100%)

Higiene interna (n=26)

sim 17 (94,4%) 7 (87,5%)

não 1 (5,6%) 1 (12,5%)

Total 18 (100%) 8 (100%)

Anexo 10. Distribuição do perfil das mulheres, segundo alterações citológicas menores e

maiores

0,5292 
2

1 qui-quadrado de Pearson, 2 exato de Fisher

Alterações menores Alterações maiores

0,0630 
1

-

0,3341 
2

0,3314 
1

0,2769 
1

0,2855 
2

0,4909 
2
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Anexo 11 

 

  

Anexo 11. Distribuição do perfil das mulheres, segundo presença de HPV.

Paridade (n=315)

0 15 (27,8%) 35 (13,4%)

1 – 3 14 (25,9%) 84 (32,2%)

4 – 7 22 (40,7%) 108 (41,4%)

≥8 3 (5,6%) 34 (13,0%)

Total 54 (100%) 261 (100%)

Contraceptivo (n=57)

pílula ou injetável 7 (100,0%) 43 (86,0%)

outros 0 (0,0%) 6 (12,0%)

não usa 0 (0,0%) 1 (2,0%)

Total 7 (100%) 50 (100%)

Aborto (n=315)

0 34 (63,0%) 146 (55,9%)

≥ 1 20 (37,0%) 115 (44,1%)

Total 54 (100%) 261 (100%)

Cesária (n=315)

sim 5 (9,3%) 241 (92,3%)

não  49 (90,7%) 20 (7,7%)

Total 54 (100%) 261 (100%)

Menarca (n=114)

≤10 3 (11,1%) 5 (5,7%)

11 - 13 20 (74,1%) 73 (83,9%)

≥ 14 4 (14,8%) 9 (10,3%)

Total 27 (100%) 87 (100%)

Coitarca (n=137)

≤14 8 (29,6%) 32 (29,1%)

15 - 17 16 (59,3%) 61 (55,5%)

≥ 18 3 (11,1%) 17 (15,5%)

Total 27 (100%) 110 (100%)

Nº parceiros (n=262)

1 28 (63,6%) 156 (71,6%)

≥2 16 (36,4%) 62 (28,4%)

Total 44 (100%) 218 (100%)

Higiene interna (n=307)

sim 49 (92,5%) 229 (90,2%)

não 4 (7,5%) 25 (9,8%)

Total 53 (100%) 254 (100%)

1 qui-quadrado de Pearson, 2 exato de Fisher

0,0365 
1

0,2944 
1

0,8444 
1

0,4843 
1

0,5720 
1

0,2303 
1

< 0,0001

-

Variável P
HPV

positivo negativo
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Anexo 12 

 

  

Variável P
HPV (n=969)

positivo 85 (26,8%) 92 (14,1%)

negativo 232 (73,2%) 560 (85,9%)

Total 317 (100%) 652 (100%)

HPV16 (n=969)

positivo 4 (1,3%) 7 (1,1%)

negativo 313 (98,7%) 645 (98,9%)

Total 317 (100%) 652 (100%)

HPV18 (n=969)

positivo 3 (0,9%) 5 (0,8%)

negativo 314 (99,1%) 647 (99,2%)

Total 317 (100%) 652 (100%)

HPV outros tipos (n=969)

positivo 72 (22,7%) 73 (11,2%)

negativo 245 (77,3%) 579 (88,8%)

Total 317 (100%) 652 (100%)

HPV 16+outros tipos (n=969)

positivo 4 (1,3%) 4 (0,6%)

negativo 313 (98,7%) 648 (99,4%)

Total 317 (100%) 652 (100%)

HPV 18+outros tipos (n=969)

positivo 2 (0,6%) 3 (0,5%)

negativo 315 (99,4%) 649 (99,5%)

Total 317 (100%) 652 (100%)

Anexo 12. Distribuição do HPV segundo faixa etária

1 qui-quadrado de Pearson, 2 exato de Fisher

0,6644 
2

0,4496
 2

< 0.0001 
1

≤ 25 ≥ 26

0,7562 
1

0,7212 
2

< 0.0001 
1
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Anexo 13 

 

  

Variável P

HPV (n=50)

positivo 11 (31,4%) 9 (60,0%)

negativo 24 (68,6%) 6 (40,0%)

Total 35 (100%) 15 (100%)

HPV16 (n=23)

positivo 0 (0,0%) 1 (14,3%)

negativo 16 (100,0%) 6 (85,7%)

Total 16 (100%) 7 (100%)

HPV18 (n=44)

positivo 2 (5,7%) 0 (0,0%)

negativo 33 (94,3%) 9 (100,0%)

Total 35 (100%) 9 (100%)

HPV outros tipos (n=49)

positivo 8 (22,9%) 7 (50,0%)

negativo 27 (77,1%) 7 (50,0%)

Total 35 (100%) 14 (100%)

HPV 16+outros tipos (n=50)

positivo 1 (2,9%) 1 (6,7%)

negativo 34 (97,1%) 14 (93,3%)

Total 35 (100%) 15 (100%)

HPV 18+outros tipos (n=50)

positivo 0 (0,0%) 0 (0,0%)

negativo 35 (100,0%) 15 (100,0%)

Total 35 (100%) 15 (100%)

0,3043 
2

> 0,9999 
2

0,5143 
2

0,0626 
1

Anexo 13. Correlação dos tipos de HPV com alterações citológicas

1 qui-quadrado de Pearson, 2 exato de Fisher

Alterações 

menores

Alterações 

maiores

-

0,0588 
1
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Anexo 14 – Classificação de Bethesda 2001 

1. Tipo de espécime 
Esfregaço convencional, citológico em base 
líquida ou outro 
2. Adequação do espécime 
• Satisfatória para avaliação 
• Insatisfatório para avaliação (especificar 

a razão) 
• Espécime rejeitado ou não processado 

(especificar a razão) 
• Espécime processado e examinado, 

mas insatisfatório para avaliação de 
anormalidades epiteliais devido a 
(especificar a razão) 

3. Categorização geral 
• Negativo para lesão intraepitelial 

escamosa ou Malignidade 
• Anormalidade em células epiteliais: ver 

interpretação/ resultado (especificar 
“escamosas” ou “glandulares”, conforme 
apropriado 

• Outros: ver interpretação/ resultado (por 
exemplo: células endometriais em 
mulheres acima de 40 anos) 

4. Interpretação/Resultado 
• Negativo para lesão intraepitelial 

escamosa ou Malignidade 
• Microorganismos (especificar): 

• Trichomonas vaginalis 
• Fungos morfologicamente 

consistentes  
• Com Cândida SP 
• Predominância de cocobacilos 

consistentes com alteração da flora 
vaginal (vaginose) 

• Bactérias morfologicamente 
consistentes com  

• Actinomyces SP 
• Alterações celulares associadas a  
• herpes simples 
• Outros 

5. Alterações reativas 
• Alterações celulares reativas 

associadas a: 
• Inflamação 
• Radiação 
• Dispositivo intrauterino-DIU 

6. Presença de células glandulares  
Pós histerectomia 

7. Atrofia 
8. Anormalidades em células epiteliais 

8.1. Células escamosas 
Células escamosas atípicas: 

• Células escamosas de significado  
incerto (ASC-US) 

• Células escamosas atípicas, não 
podendo ser afastado lesão 
intraepitelial de alto grau (ASC-H) 

 
Lesão intraepitelial de baixo grau 
compreendendo: 
• HPV/Displasia leve/NIC 1 
• Lesão intraepitelial de alto grau 

compreendendo: 
• Displasia moderada e severa (NIC 

2/NIC 3/ CIS) 
• Presença de características suspeitas  

 
De invasão 
• Carcinoma de células escamosas 

 
8.2. Células glandulares 

Células glandulares atípicas 
• Endocervicais (SOE ou especificar) 
• Endometriais (SOE ou especificar) 
• Glandulares (SOE ou especificar) 

 
9. Adenocarcinoma endocervical in situ 

Adenocarcinoma 
• Endocervical 
• Endometrial 
• Extra uterino 
• Adenocarcinoma sem outras 

especificações (SOE) 
 
10. Outras Neoplasias Malignas: 

especificar 
 

11. Notas educacionais e sugestões 
(opcionais) 

 
12. Revisão automatizada e testes  
complementares (especificar) 
 

 
 
 
 

Fonte: Stiepcich, 2008 
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