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PREVALÊNCIA DE ANORMALIDADES CITOLÓGICAS CERVICAIS EM 
ADOLESCENTES DO DISTRITO SANITÁRIO NOROESTE DO MUNICÍPIO DE 
GOIÂNIA-GOIÁS: INFECÇÃO PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO E OUTROS 

FATORES ASSOCIADOS 
 
 

RESUMO 
 
Introdução: O câncer do colo uterino e as doenças sexualmente transmissíveis (DST) são 
dois grandes problemas de saúde pública que preocupam todo o mundo, devido a elevada 
prevalência de ambos. As adolescentes sexualmente ativas são um grupo vulnerável às 
DST, particularmente à infecção pelo papilomavírus humano (HPV), que além de ser a 
DST viral mais freqüente na população sexualmente ativa, também está envolvida na 
gênese do câncer genital feminino, especialmente do colo uterino, sendo a principal 
responsável pelo desenvolvimento das lesões pré-neoplásicas. Objetivos: Determinar a 
prevalência das anormalidades citológicas cervicais em adolescentes do Distrito Sanitário 
(DS) Noroeste do município de Goiânia, e dos fatores de risco associados a essas 
anormalidades, principalmente o HPV. Metodologia: Este estudo de corte transversal tem 
sua amostra constituída por 914 adolescentes, selecionadas aleatoriamente, representando a 
faixa etária entre 15 e 19 anos do DS Noroeste. Dessas, 472 (51,6%) eram sexualmente 
ativas e, 426 (90,2%) realizaram exame ginecológico, quando foi coletado material para a 
citologia cervical, além de material endocervical para a detecção de DNA do 
papilomavírus humano e da Chlamydia trachomatis, através da PCR. A identificação 
genotípica do HPV foi feita a partir do produto da PCR através de hibridização reversa line 
blot e da análise do polimorfismo dos fragmentos gerados por enzimas de restrição 
(RFLP). Foi realizada análise estatística dos prováveis fatores de risco associados com as 
anormalidades citológicas, através da OR, do qui-quadrado e do teste de Fischer. 
Resultados: A média de idade foi de 17,2 anos, sendo a maioria solteira (67,6%). A média 
da idade da menarca foi de 12,4 e da primeira relação sexual de 15 anos. 196 adolescentes 
(46%) tinham tido mais de um parceiro sexual e 41,5% já haviam engravidado. A 
prevalência da infecção pelo HPV e pela Chlamydia trachomatis foi de, respectivamente, 
28,2% e 14,6%. Foram identificados trinta genótipos diferentes de HPV predominando os 
de alto risco oncogênico: HPV-16 (24%), HPV-51 (18,2%), HPV-31 (16,5%), HPV-52 
(15%) e HPV-18 (12,4%). Das 426 citologias analisadas, 66 (15,5%) apresentavam 
anormalidades citológicas, sendo 44 dessas qualificadas como ASC-US (66,7%), uma 
como ASC-H (1,5%) e 21 como LGSIL (31,8%). A infecção pelo HPV foi o principal fator 
encontrado associado com a presença de anormalidades citológicas (OR 5,4 IC95% 2,98-
9,77), além da idade da primeira gestação inferior a quinze anos (OR 2,43 IC95% 1,04-
5,74). Conclusão: A freqüência das anormalidades citológicas (15,5%) nas adolescentes 
estudadas foi elevada e a infecção pelo papilomavírus humano foi o fator associado mais 
importante na determinação dessas anormalidades. A predominância dos tipos oncogênicos 
de HPV, como o tipo 51, ocupando uma das posições de destaque, reforça a necessidade de 
estudos regionais para melhor caracterização dessa infecção e controle das lesões 
precursoras do câncer do colo uterino. 
 
Palavras-chave: Citologia cervical; Anormalidades citológicas; Lesões pré-neoplásicas; 
Papilomavírus humano; Prevalência; Adolescentes. 
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PREVALENCE OF CERVICAL CTYOLOGIC ABNORMALITIES IN FEMALE 
ADOLESCENTS IN THE NORTHWEST SANITARY DISTRICT OF GOIÂNIA, 

GOIÁS, BRAZIL AND THEIR ASSOCIATIONS WITH PAPILLOMAVIRUS 
INFECTION AND OTHERS ASSOCIATED FACTORS 

 
 

ABSTRACT 
 
CONTEXT: Cervical cancer and sexually transmitted diseases (STD) are two great public 
health problems that worry worldwide because of both high prevalence. Sexually active 
adolescents are a vulnerable group for STD, particularly for Human papillomavirus (HPV) 
infections, wich are the most common viral STD of a sexually active population. HPV is 
also involved with the genesis of genital cancer, especially cervical cancer, being the main 
responsible for development of pre-neoplastic lesions. OBJECTIVE: To assess the 
prevalence and spectrum of Pap smear abnormalities in female adolescents in the 
Northwest Goiânia Sanitary District (SD) and make associations with risk factors and the 
cytological abnormalities, specially HPV. METHODS: This cross-sectional study enrolled 
914 adolescents, randomly selected, ranging in age between 15 and 19 years old, and 
residents in the Northwest SD. Among the 914 teenagers, 472 (51,6%) were sexually 
active and 426 (90,2%) were elegible and had gynecological examinations performed when 
it was collected cytological material, besides it was collected endocervical material for 
Human papillomavirus and Chlamydia trachomatis DNA detection by PCR. The HPV’s 
genotypes identification was done by PCR amplicons generated and typed with the line 
blot assay and restriction fragment length polymorphism (RFLP). It was analysed risk 
factors associated with cervical abnormalities by Odds Ratio, Chi-square test and Fischer. 
RESULTS: Mean age of the enrolled adolescents was 17,2 years and the majority was 
unmarried (67,6%). Mean age of menarche was 12,4 years and avarage onset of sexual 
activity was 15 years. A hundred, ninety-six (46%) reported more than one sexual partner 
and 41,5% had already been pregnant. Prevalence of Human papillomavirus and 
Chalmydia trachomatis infeccion were, respectively, 28,2% and 14,6%. Thirty different 
HPV genotypes was identified being high risk genotype frequently found: HPV-16 (24%), 
HPV-51 (18,2%), HPV-31 (16,5%), HPV-52 (15%) and HPV-18 (12,4%). From the 426 
Papanicolaou smears obtained, 66 (15,5%) had cytological abnormalities: 44 ASC-US 
(66,7%), one ASC-H (1,5%) and 21 LGSIL (31,8%). Human papillomavirus infection was 
the principal factor associated that determined cytological abnormalities (OR 5,4 IC95% 
2,98-9,77) and the first pregnant age under 15 years old (OR 2,43 IC95% 1,04-5,74). 
CONCLUSION: The prevalence of cytological abnormalities (15,5%) among adolescents 
from the Northwest SD was high and the Human papillomavirus infection was the main 
factor related with cervical abnormalities. The high frequency of the oncogenic types, like 
HPV-51, reforce the necessity of regional studies to better caracterization HPV’s types and 
preneoplastic lesions’ control. 
 
Keywords: Cervical cytology; Cytological abnormalities; Pre-neoplastic lesions and 
Human papillomavirus; Prevalence; Adolescents. 
 



1. INTRODUÇÃO 

1.1 O câncer cervical e o rastreamento citológico 

 

O rastreamento do câncer de colo uterino pela citologia cervical tem provocado 

um decréscimo significativo nas taxas de câncer cervical nos países desenvolvidos (Bjorge 

et al., 1994; Sasieni et al., 1995; Cannistra & Niloff, 1996; ACS, 2002). Os amplos 

programas de rastreamento, que foram implantados nos últimos cinqüenta anos, 

possibilitaram um declínio das taxas de mortalidade por câncer de acordo com a idade nos 

países desenvolvidos, através do diagnóstico precoce, permitindo seu tratamento definitivo 

(Wilson et al., 2004; Wingo et al., 1998). Embora a incidência do câncer cervical tenha 

sido reduzida nos países que implantaram o rastreamento citológico de rotina, nos países 

em desenvolvimento, onde ocorrem 80% das mortes por câncer de colo de útero, as taxas 

de mortalidade por esse câncer ainda encontram-se em ascensão (ACOG, 2003), 

colocando-o como a quinta causa de morte por câncer e como o segundo tipo de câncer 

mais prevalente entre as mulheres (Parkin, 2001). 

As regiões do mundo que registram as taxas mais elevadas de câncer cervical 

são as Américas Central e do Sul, a África sub-Saara e parte da Ásia. A incidência média, 

na América do Sul, é de 30/100.000 mulheres e, na América Central, de 40/100.000, sendo 

quatro vezes maior do que na América do Norte e do que na maioria dos países Europeus 

(Hitt, 2003). 

O Ministério da Saúde (MS) fez a estimativa para o ano de 2003 que, em todo 

o Brasil, ocorreriam 16.480 novos casos de câncer de colo do útero com 4.110 óbitos 

(Brasil, 2003a). Embora o Brasil tenha sido um dos primeiros países no mundo a introduzir 

a citologia de Papanicolaou para a detecção precoce do câncer de colo uterino, essa 

doença continua sendo um sério problema de saúde pública no país, provavelmente devido 

a vários fatores sócio-econômicos que dificultam a implantação de um programa efetivo de 

rastreamento (César et al., 2003; Pinho et al., 2003). 
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O Estado de Goiás teve a incidência de câncer de colo do útero estimada para o 

ano de 2003 de 33,1 casos para cada 100.000 mulheres, uma das maiores do país, 

superando inclusive o câncer de mama (32,9/100.000). De acordo com os Registros de 

Câncer de Base Populacional (RCBP) em funcionamento no Brasil, os maiores valores de 

taxas médias de incidência anual, ajustadas pela idade por 100.000 mulheres, foram 

encontradas no Distrito Federal (1996-1998: 50,7), em Goiânia (1996-2000: 41,4) e em 

Belém (1996-1998: 34,7) (INCA, 2004). 

A história natural do câncer cervical já está bem estabelecida. Esse tipo de 

câncer é de evolução lenta, precedido por uma série de alterações celulares no epitélio 

cervical denominadas neoplasias intra-epiteliais cervicais (NIC), que podem progredir para 

carcinoma localizado (ca in situ) e, a partir de então, para o câncer invasor.  

As pacientes com esfregaços citológicos anormais correm um risco mais 

elevado de desenvolver o câncer cervical. O estudo de Soutter et al. (1997) demonstrou 

que, após o tratamento conservador das neoplasias intra-epiteliais cervicais com 

acompanhamento de oito anos, o risco de desenvolver câncer invasor foi cinco vezes maior 

do que o da população em geral. 

Existem vários fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento das 

lesões pré-neoplásicas e do câncer de colo uterino, porém a infecção pelo papilomavírus 

humano (HPV, do inglês, Human papillomavirus) é considerada fator de risco primário 

para o desenvolvimento dessa doença (Kiviat, 1996; Franco et al., 1999b; Cuzick, 2000). 

Atualmente, não há mais dúvida de que um grupo de papilomavírus humano seja o agente 

causal necessário para o desenvolvimento do câncer cervical (Rohan et al., 1991; 

Hildesheim et al., 1994; Eluf-Neto et al., 1994; Schiffman & Brinton, 1995; Walboomers 

& Meijer, 1997; Walboomers et al., 1999; Bosch et al., 2002; Bosch & Munoz, 2002; 

Sherman et al., 2003). 

Os papilomavírus humanos pertencem à família Papillomaviridae e são vírus 

de dupla hélice de DNA, não envelopados, icosaédricos com 54 nm de diâmetro e com 

genoma circular de aproximadamente 8000 pares de bases nitrogenadas contendo dez 

regiões de leitura aberta (ORF, do inglês, open reading frame) que codificam todas as suas 

funções. O genoma do HPV é dividido em três regiões: região reguladora ou região longa 

(LCR, do inglês, long control region), que contêm as seqüências que controlam a 

replicação viral e a expressão gênica; região precoce (E, do inglês, early region) 

constituída pelas ORFs E1, E2, E4, E5, E6 e E7 que controlam a replicação viral, a 
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transcrição e a transformação celular, e a região tardia (L, do inglês, late region) que 

contém os genes L1 e L2 e codifica as proteínas estruturais do capsídio facilitando a 

entrada do vírus na célula (Turek, 1994). O HPV apresenta predileção para infectar as 

células do epitélio escamoso, em particular as células da zona de transformação (ZT) e as 

da junção escamo-colunar (JEC) da cérvix uterina. Até a presente data foram identificados 

118 genótipos diferentes de HPV (De Villiers et al., 2004) e, dentre eles, aproximadamente 

40 infectam o trato genital, sendo classificados como de baixo e de alto risco, de acordo 

com sua capacidade oncogênica. São considerados HPV de alto-risco os seguintes: 16, 18, 

26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 68, 73 e 83 (Gravitt et al., 2000; Peyton et al., 

2001; Munoz et al., 2003). O HPV tipo 16 é o mais prevalente em todo o mundo e 

encontra-se presente em 50% dos casos de câncer cervical (Schiffman & Castle, 2003; 

Sherman et al., 2003). Em uma série de 1050 casos de câncer cervical invasor de vinte 

países, testados por reação em cadeia de polimerase (PCR, do inglês, protein chain 

reaction) para todos os tipos de HPV, constatou-se que 85% apresentavam os mesmos 10 a 

15 tipos de papilomavírus humano (Bosch et al., 1995). 

A infecção pelo papilomavírus humano é uma das doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) mais comuns em todo o mundo e os estudos epidemiológicos 

confirmam que as taxas de infecção pelo HPV são mais elevadas entre adolescentes e 

jovens (Bauer et al., 1991; Ley et al., 1991; Wheeler et al., 1993; Ferenczy, 1995; Burk 

et al., 1996b; Koutsky, 1997; Ho et al., 1998; Moscicki, 1999). Essas taxas variam de 

10% a 56%, dependendo da população estudada e da técnica usada para a identificação 

viral (Rosenfeld et al., 1989; Moscicki et al., 1990; Jamison et al., 1995; Franco et al., 

1999a; Jacobson et al., 2000; Moscicki et al., 2000; Ludicke et al., 2001; Frega et al., 

2003). 

Essa infecção é freqüentemente assintomática (Nonnenmacher et al., 2002), 

porém pode ter apresentação clínica variada, desde uma condilomatose anogenital 

(verrugas) até um câncer cervical de células escamosas (Derchain et al., 1995; Moscicki, 

1996; 1999; Kahn & Hillard, 2004).  

Os fatores de risco comportamentais que têm sido associados à aquisição do 

HPV por mulheres adolescentes e jovens incluem: idade precoce no primeiro intercurso 

sexual, baixa idade ginecológica, número de parceiros sexuais durante a vida e o número 

de parceiras sexuais do parceiro/os (Hulka, 1982; Wright & Riopelle, 1984; Peters et al., 

1986; Shew et al., 1994; Burk et al., 1996a; Kotloff et al., 1998; Winer et al., 2003). O 



 16

papel do parceiro sexual no desenvolvimento da infecção pelo HPV ainda é pouco 

estudado. A presença do DNA-HPV no parceiro sexual não implica necessariamente na 

presença do HPV ou mesmo de NIC na mulher com quem esse se relaciona (Rosenblatt et 

al., 2004). 

A média de idade de início da atividade sexual, entre os jovens brasileiros, 

situa-se entre 15 e 16 anos (Brasil, 2000). Em Goiás existem poucos estudos sobre o 

comportamento sexual entre os jovens e esses estudos também apontam para o início 

precoce da atividade sexual, além de outros comportamentos de risco (Monteiro, 1999; 

Vieira, 2003).  

As mudanças do comportamento sexual, particularmente das adolescentes do 

sexo feminino, nas últimas décadas, colocam-nas em risco para as DST, inclusive para a 

infecção pelo HPV (Aral, 2001; Robinson & Rogstad, 2002). Esse fato favorece o 

aparecimento de alterações citológicas cervicais, tendo em vista o maior tempo de 

exposição ao papilomavirus (Moscicki, 1996). As anormalidades citológicas têm evolução 

incerta e podem ser consideradas lesões evolutivas pré-neoplásicas, constituindo-se em 

fator de risco para o câncer do colo uterino. 

Várias pesquisas têm mostrado que a infecção pelo HPV, principalmente na 

população de adolescentes e jovens, é transitória (Ho et al., 1998; Moscicki et al., 1998; 

Woodman et al., 2001; Richardson et al., 2003). A história natural da infecção pelo HPV, 

em relação à história natural do câncer cervical, ainda não está totalmente compreendida. 

O estudo de De Villiers et al. (1987) demonstrou que as mulheres sexualmente ativas são 

infectadas pelo HPV ainda jovens, com um pico de prevalência entre 18 e 25 anos de 

idade. A prevalência cai gradativamente até os 30 anos, quando então, acontece o pico de 

incidência das lesões ditas de alto grau e a do câncer invasor começa a subir. 

As mulheres jovens e as adolescentes têm as taxas mais elevadas de infecção 

pelo HPV e de anormalidades citológicas, porém, nessa faixa etária a incidência de câncer 

invasor é bastante rara, provavelmente devido ao estado transitório da infecção pelo HPV e 

as elevadas taxas de regressão da maioria das anormalidades citológicas (Kulasingam et 

al., 2002). Nos registros do Instituto Nacional de Câncer nos EUA, entre 1996 e 2000, as 

taxas de câncer invasor foram de 0/100.000/ano para as adolescentes entre 15 e 19 anos e 

de 1,7/100.000/ano para as jovens de 20 a 24 anos (SEER, 2003).  

Os dados relativos à prevalência da infecção pelo HPV e a relação dessa 

infecção com o evoluir da idade, sugerem que a persistência da infecção pelo HPV de alto 
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risco seja a principal condição para o desenvolvimento das lesões pré-neoplásicas (Ho et 

al., 1995; Nobbenhuis et al., 1999; Moscicki et al., 2001; Dalstein et al., 2003). A 

progressão da infecção pelo HPV para as lesões intra-epiteliais e, posteriormente, para o 

câncer invasor tende a ser relativamente lenta (Cuzick et al., 1995), permitindo a 

intervenção a partir do rastreamento com a citologia cervical.  

A infecção pelo HPV é reconhecida como uma condição necessária na 

patogênese do câncer de colo uterino, e o esfregaço de Papanicolaou é uma arma efetiva 

no rastreamento desse câncer e de suas lesões precursoras, uma vez que este exame detecta 

as lesões que podem anteceder o desenvolvimento do câncer de colo uterino por vários 

anos, o que permite o tratamento precoce.  

 

 

1.2 A citologia cervical 

 

1.2.1 Histórico 

 

As primeiras descrições morfológicas das células humanas foram realizadas no 

século XIX com o desenvolvimento industrial do microscópio óptico. No inicio do século 

XX, os conhecimentos morfológicos já estavam bastante adiantados.  

Schauenstein (1908) e Rubin (1910) descreveram as lesões histológicas pré-

cancerosas do colo uterino e sugeriram que o câncer invasor era precedido por essas 

modificações pré-neoplásicas, estabelecendo as bases anátomo-patológicas da futura 

triagem citológica. 

A colpocitologia oncótica teve inicio com George N. Papanicolaou que, 

interessado nas transformações endócrinas ocorridas durante o ciclo menstrual, identificou 

células malignas nos esfregaços vaginais. Papanicolaou apresentou suas observações em 

1928, coincidindo com a publicação de Aurel Babès que, dois anos antes, havia iniciado a 

coleta de material vaginal para estudo citológico; porisso Papanicolaou e Babès detêm o 

mérito por descrever a presença de células cancerosas nos esfregaços e de vislumbrar o 

interesse do método citológico no diagnóstico do câncer de útero (Babès, 1928; 

Papanicolaou, 1928). Posteriormente, Papanicolaou associou-se ao ginecologista Herbert 

Traut e ambos publicaram os dados de citologias vaginais de mulheres portadoras de 

tumores malignos do colo e do endométrio (Papanicolaou & Traut, 1941). 
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Em 1947, o ginecologista canadense J. Ernest Ayre verificou que uma amostra 

obtida diretamente do colo do útero com uma espátula de madeira era mais eficaz na 

obtenção de células e mais fácil de examinar que o esfregaço vaginal (Ayre, 1944). 

Meigs et al. (1943) e Jones et al. (1945) em suas pesquisas também 

confirmaram que o método citológico era uma arma eficaz no rastreamento das lesões 

precursoras e do câncer cervical. Ao final da 2ª guerra mundial, a citologia instalou-se nos 

países industrializados em larga escala, quando então surgiram os primeiros trabalhos 

relatando a influência da triagem citológica na diminuição da freqüência do câncer cervical 

invasor (Christopherson et al., 1976; Miller et al., 1976; Johannesson et al., 1978; 

Macgregor & Teper, 1978; Anderson et al., 1988). 

Papanicolaou (1954) descreveu uma “cavitação” celular e a associou com a 

“discariose” (células com aparências nucleares anormais) que, mais tarde, foi denominada 

de “coilocitose” por Koss & Dufee (1956) e ambas foram identificadas posteriormente 

como efeitos citopáticos associados ao HPV, por Meisels & Fortin (1976) e Purola & Savia 

(1977). 

A citologia cervical consagrou-se como um método de rastreamento das lesões 

do epitélio cérvico-uterino e seu desempenho tem sido amplamente avaliado por diversos 

autores nas últimas décadas (Koss, 1989; Fahey et al., 1995; Nanda et al., 2000).  

Com o advento da biologia molecular, em 1953, um grande progresso foi 

alcançado na compreensão das relações entre as atividades do DNA e a função celular 

(Watson & Crick, 1953). 

Zur Hausen (1976) demonstrou que as verrugas genitais apresentavam padrão 

epidemiológico idêntico ao do câncer cervical e que o papilomavírus humano poderia estar 

envolvido no desenvolvimento dessas neoplasias. Zur Hausen (1991) e Bosch et al. (1997), 

posteriormente, isolaram e caracterizaram o DNA do HPV, estabeleceram critérios para a 

classificação dos novos tipos virais e demonstraram que alguns tipos virais são encontrados 

somente em lesões cervicais benignas, enquanto que outros tipos são reconhecidos 

principalmente em lesões malignas e pré-malígnas.  

Nos países onde o rastreamento citológico sistemático é organizado houve uma 

queda marcante da freqüência do câncer invasor, porém não se pode falar em erradicação 

da doença em nenhuma população estudada; entretanto, pode-se afirmar que a citologia 

cervical ainda é o melhor instrumento conhecido para o rastreamento das lesões pré-

neoplásicas e do câncer do colo uterino. 
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1.2.2 As classificações citológicas 

 

a) Classificação de Papanicolaou 

Papanicolaou (1943) foi o primeiro a propor uma classificação citológica que 

distinguia os esfregaços citológicos em cinco classes (Anexo 1). A notoriedade dos 

trabalhos do autor e o uso crescente do método citológico contribuíram para a adoção 

praticamente universal dessa classificação, durante várias décadas, deixando marcas 

históricas e a popularidade do nome do exame que até hoje utilizamos: “Exame de 

Papanicolaou”. 

 

b) Classificação de Reagan 

Reagan et al. (1953) propuseram o termo hiperplasia atípica e depois displasia, 

para descrever as atipias celulares do epitélio escamoso menos marcantes que as do 

carcinoma in situ, e consideraram a displasia uma lesão constituída por células atípicas, as 

quais conservam um certo grau de estratificação para a superfície do epitélio e têm 

evolução imprevisível (Anexo 1). 

 

c) Classificação de Richart 

Richart & Barron (1967) insistiram no potencial invasor das lesões intra-

epiteliais cervicais, qualquer que fosse o fenótipo das anomalias celulares, e as reuniram 

num só grupo sob a denominação de neoplasia intra-epitelial cervical. Os autores 

justificaram essa classificação pela dificuldade em se prever a evolução clínica apenas pelo 

exame microscópico citológico ou histológico (Anexo 1). 

 

d) Classificação de Bethesda 

No final da década de 80, todas essas classificações acrescidas de algumas 

modificações eram usadas em todo o mundo, causando uma comunicação confusa entre 

clínicos, patologistas e pesquisadores. Em dezembro de 1988, o National Cancer Institute 

(NCI) e um grupo de profissionais de várias especialidades reunidos na cidade de 

Bethesda, nos EUA, propuseram um novo sistema de classificação (The 1988 Bethesda 

System for reporting cervical/vaginal cytological diagnoses. National Cancer Institute 

Workshop, 1989). Foi criado o sistema de Bethesda que incorporou no laudo uma 

avaliação do material citológico. Esse sistema de classificação foi revisado em 1991 e, 
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mais recentemente, em 2001 (Solomon et al., 2002), com a participação de mais de 400 

especialistas das diversas áreas correlatas, representando mais de 20 países, inclusive o 

Brasil (Anexo 2).  

Como conseqüência das várias classificações citológicas criadas, a partir da 

implantação do método citológico para rastreamento de câncer cervical, observa-se na 

literatura uma ampla variação quanto à nomenclatura utilizada no que se refere às 

anormalidades citológicas. Encontra-se no Anexo 2 uma correlação entre o sistema de 

Bethesda e as classificações anteriores. 

O sistema de Bethesda, considerando o comportamento imprevisível das 

neoplasias intra-epiteliais e a possibilidade de regressão da grande maioria delas, adotou o 

termo lesão escamosa intra-epitelial (SIL, do inglês, squamous intraepithelial lesion), ao 

invés de neoplasia intra-epitelial cervical para a qualificação de grande parte das 

anormalidades citológicas. 

A distinção entre lesão escamosa intra-epitelial de baixo grau (LGSIL, do 

inglês, low-grade squamous intraepithelial lesion) e lesão escamosa intra-epitelial de alto 

grau (HGSIL do inglês, high-grade squamous intraepithelial lesion) é importante para os 

estudos epidemiológicos em carcinogênese. A LGSIL é comum e representa os achados 

citopatológicos, em sua maioria transitórios, da infecção pelo HPV. Em contraste, a 

HGSIL é menos freqüente e representa a verdadeira lesão pré-maligna. Embora a grande 

maioria das lesões de baixo grau tenha uma forte tendência à regressão (Nash et al., 1987; 

SEER, 2003; Moscicki et al., 2004), o risco de progressão para lesão de alto grau situa-se 

em torno de 20-40% em mulheres adultas (Nasiell et al., 1986; Syrjanen et al., 1992) e 

existem poucos estudos entre as adolescentes (Moscicki et al., 1999; Moscicki et al., 2001; 

Moscicki et al., 2003). Além disso, mulheres com LGSIL têm consideravelmente maiores 

riscos de desenvolver HGSIL e câncer cervical, quando comparadas com mulheres com 

citologia normal (Soutter et al., 1997). 

A coilocitose e a discariose encontram-se classificadas no grupo das lesões 

escamosas de baixo grau. Embora as LGSIL sejam vistas freqüentemente como expressão 

benigna da infecção pelo HPV, os fatores de risco para o desenvolvimento da lesão 

escamosa de baixo grau parecem ser distintos daqueles associados com a aquisição do 

HPV, o que sugere que o desenvolvimento da LGSIL não seja uma simples infecção pelo 

HPV. Em uma publicação recente, Yamamoto et al. (2004) concluíram que a análise 

morfológica das células cérvico-vaginais pelo exame de Papanicolaou é amplamente 
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aceita como um teste efetivo de rastreamento para neoplasia cervical e também tem sido 

empregado para determinar alterações morfológicas relacionadas à infecção pelo HPV. 

A proposta de Bethesda em reunir a displasia moderada, a displasia severa e o 

carcinoma in situ, como lesão escamosa intra-epitelial de alto grau, teve como objetivo 

fornecer ao ginecologista um laudo claro de lesão escamosa pré-invasiva que necessita de 

investigação complementar adequada. 

No Brasil, a nomenclatura baseada no Sistema de Bethesda somente foi 

incorporada pelos laboratórios de citopatologia que prestam serviços ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), a partir de 1998, com a implantação do Programa Viva Mulher - Programa 

Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama (Brasil, 2003b; INCA, 

2004). 

 

 

1.3 Anormalidades citológicas em adolescentes 

 

Embora o câncer cervical seja uma doença de mulheres de meia idade, a 

prevalência das lesões precursoras, as neoplasias intra-epiteliais cervicais, em mulheres 

jovens vêm aumentando em todo o mundo. 

Ferguson foi o primeiro a chamar a atenção para a prevalência dos achados 

citológicos anormais entre as adolescentes. Ele observou 2.300 adolescentes e encontrou 

33,5/1000 citologias com anormalidades, concluindo sobre a necessidade de realização da 

citologia cervical também nessa faixa etária (Ferguson, 1961). 

Outros estudos, conduzidos após o final da década de setenta e início da década 

de oitenta, reconheceram o valor das anormalidades citológicas cervicais como lesões com 

potencialidade para evoluir para câncer cervical e documentaram a elevada prevalência 

dessas lesões durante a adolescência (Hein et al., 1977; Rosenthal et al., 1982; Sadeghi et 

al., 1984; Roye, 1992; Jamison et al., 1995). 

Learmonth et al. (1990) analisaram 642.574 citologias numa coorte de 10 anos 

na África do Sul e observaram uma elevada prevalência (14%) de anormalidades 

citológicas entre as adolescentes. 

Economos et al. (1994) publicaram a experiência de quinze anos com 7.562 

citologias anormais, das quais 315 eram de adolescentes com idade entre 14 e 19 anos, e 

relacionaram o desenvolvimento de NIC com a precocidade do início da atividade sexual. 
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Encontram-se resumidos no Quadro 1 alguns estudos, publicados nos últimos 

dez anos, que relatam a prevalência de anormalidades citológicas entre as adolescentes.  

Hassan et al. (1997) apresentaram sua experiência na Grécia, demonstrando 

taxas de 3.8% de lesões escamosas intra-epiteliais entre 2.453 adolescentes assintomáticas, 

com idade inferior a 19 anos. 

Edelman et al. (1999) analisaram 271 esfregaços citológicos de jovens 

sexualmente ativas entre 13 e 22 anos, numa clínica de DST em Nova York, e 

demonstraram que as adolescentes tinham taxas significativamente mais elevadas (20,7%) 

de anormalidades citológicas do que as mulheres adultas (13%), principalmente de lesões 

de baixo grau. 

Mount & Papillo (1999), em estudo comparativo que incluía 10.296 

adolescentes de 10 a 19 anos e 42.612 pacientes adultas de 20 a 29 anos, nos Estados 

Unidos, encontraram respectivamente 3,7% e 1,2% de lesões escamosas intraepiteliais. 

Esses percentuais, significativamente maiores entre as adolescentes, reforçam a 

importância dos programas de rastreamento citológico nesse grupo etário. 

Em um estudo de corte transversal numa clínica de DST, no Colorado (EUA), 

os autores também verificaram taxas de anormalidades citológicas mais elevadas entre as 

adolescentes (35,5%) do que entre mulheres com maior idade (21,7%) (Shlay et al., 1998).  

No Reino Unido os programas de rastreamento para câncer cervical têm como 

objetivo atingir as mulheres com idade de 20 a 65 anos; contudo, os resultados têm 

mostrado que uma parcela das mulheres com menos de 20 anos também procuram os 

serviços e que as taxas de anormalidades são maiores do que as observadas em grupos de 

outras faixas etárias. Acladious & Mandal (2000) encontraram, em uma revisão 

retrospectiva de 57.093 citologias de um hospital no Reino Unido, 2.488 citologias de 

adolescentes com menos de 19 anos de idade, com taxas de anormalidades semelhantes às 

das adultas (2,1%). 

Ludicke et al. (2001), em um estudo de corte-transversal em Genebra (Suíça), 

determinaram a prevalência de infecção pelo HPV de 14,2% e de displasia cervical de 

6,7% em 134 adolescentes, que tinham entre 14 e 20 anos, e relacionaram as lesões 

escamosas intra-epiteliais diretamente com a infecção pelo HPV e inversamente com a 

idade da primeira relação sexual.  

Prussia et al. (2002) conduziram um estudo retrospectivo no Caribe e 

determinaram a prevalência de alterações citológicas cervicais e suas implicações clínicas 
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em adolescentes com menos de 18 anos, confirmando que a população de adolescentes 

sexualmente ativas apresentava risco elevado para desenvolver infecção por HPV e lesão 

escamosa intra-epitelial. 

No Brasil, alguns autores também observaram um aumento das anormalidades 

citológicas cervicais em adolescentes, nos últimos anos. Utagawa et al. (1998) avaliaram 

retrospectivamente 582.081 citologias do programa de rastreamento do Laboratório de 

Citologia do Instituto Adolfo Lutz, entre os anos de 1987 e 1995, dividindo os resultados 

em dois grupos, conforme a faixa etária: maiores ou igual a 21 anos e menores de 21 anos. 

Nos nove anos pesquisados os autores constataram um aumento mais significativo de 

LGSIL entre as adolescentes, que praticamente quadruplicou. Longato Filho et al. (2003) 

prosseguiram o levantamento de citologias anormais do Instituto Adolfo Lutz de forma 

similar ao estudo de Utagawa et al. e confirmaram que a freqüência desses achados vem 

aumentando gradativamente em ambas as populações, adulta e adolescente, porém mais 

acentuadamente nesta. Considerando que a progressão das lesões para câncer cervical se dá 

em um período médio de dez anos, os autores consideram como de grande importância que 

a população mais jovem sexualmente ativa também seja monitorada pelos programas de 

prevenção de câncer do colo do útero. 

Silva et al. (2002), revisando 110.283 citologias do serviço universitário da 

cidade de Uberaba, Minas Gerais, encontraram 10,8% de exames citológicos de 

adolescentes e, ao analisar a freqüência de neoplasia intra-epitelial cervical verificaram 

2,1% de NIC entre as adolescentes, com predominância de NIC I (1,7%) e apenas um caso 

de câncer invasor. Observaram ainda uma elevação da freqüência proporcional de NIC ao 

longo dos anos e um aumento dramático de NIC II nos anos mais recentes. 

No Acre, em um estudo de corte transversal, os autores encontraram 6,9% de 

lesões precursoras de câncer de colo entre adolescentes, com idade de 15 a 19 anos, e 

associaram essas alterações celulares com o baixo grau de escolaridade (p < 0,003), com o 

número maior de parceiros (p < 0,04), com a história de DST (p < 0,001) e com o 

tabagismo (p < 0,01) (Leal et al., 2003). 

Embora já não haja dúvida de que a infecção pelo HPV seja fator necessário 

para o desenvolvimento do câncer de colo uterino, sabe-se também que são necessários co-

fatores para que isso ocorra. Existem três grupos de co-fatores descritos, que estão 

relacionados com a progressão das anormalidades citológicas para lesão de alto grau e 

câncer invasor: fatores relacionados ao vírus - o tipo do vírus e a carga viral - (Molano et 
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al., 2002; Van Der Graaf et al., 2002; Rousseau et al., 2003); fatores relacionados ao 

hospedeiro - a idade, o estado nutricional, as condições sócio-econômicas, o estado imune, 

a paridade e possivelmente fatores genéticos (Maciag & Villa, 1999; Hildesheim & Wang, 

2002); fatores comportamentais, tais como: a idade da primeira relação sexual (Sadeghi et 

al., 1984; Wright & Riopelle, 1984; La Vecchia C, 1986; Rosenfeld et al., 1989), o número 

de parceiros sexuais, as características desse parceiro sexual e o uso de cigarro (Mcquiston, 

1989; Karlsson et al., 1995; Schiffman & Brinton, 1995; Burk et al., 1996a; Castellsague 

et al., 2002; Frega et al., 2003; Schiffman & Castle, 2003; Harris et al., 2004). Outros 

possíveis co-fatores citados pela literatura, porém com viés de confundimento com a 

infecção pelo HPV, são: o uso de contraceptivos hormonais, a deficiência de folatos e 

vitamina C e a co-infecção por outros agentes de transmissão sexual (Schydlower & 

Shafer, 1990; Koutsky et al., 1992; De Sanjose et al., 1994; Stone et al., 1995; Lanham et 

al., 2001). 

Koskela et al. (2000) e Anttila et al. (2001), em estudos prospectivos soro-

epidemiológicos de caso-controle, demonstraram existir uma forte evidência da associação 

entre o passado da infecção pela Chlamydia trachomatis e o risco elevado para o 

desenvolvimento subseqüente de câncer cervical, mesmo após o cálculo ajustado do risco 

com a infecção pelo HPV e com o fumo (OR = 2,2 IC95% 1,3-3,5). 

Considerando-se a elevada prevalência de câncer de colo uterino no estado de 

Goiás e a ausência de dados sobre as anormalidades citológicas cervicais na população de 

adolescentes deste Estado, justifica-se o presente estudo. 
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Quadro 1: Estudos de prevalência de anormalidades citológicas em adolescentes 

publicados nos últimos dez anos. 

Autores Local Ano de 
Publicação n Faixa etária Prevalência 

Mangan, S. A. 
et al. 

EUA  
New York 1997 

Dois grupos 
em períodos 
diferentes: 
577 e 871 

12 a 20 anos 

Grupo 1: 2,8% (1,6% 
ASCUS, 1,2% LSIL) 

Grupo 2: 11,7% (4,1% 
ASCUS, 7,6% LSIL) 

Hassan, E. et 
al. 

Grécia 
Crete 1997 2.453 <20 anos 3,8% (2,5% HPV, 1% 

NIC I, 0,3% NIC II) 

Utagawa, M. 
L. et al. 

Brasil 
Inst A. Lutz  
São Paulo 

1998 
8.262 

(média em 9 
anos) 

<21 anos 0,91% (0,84% LSIL e 
0,07% HSIL) 

Shlay, JC et al. EUA  
Colorado 1998 556 <19 anos 

35% (14,7% ASCUS, 
17,6% LSIL e 3,2% 

HSIL) 

Edelman, M. et 
al. 

EUA  
New York - 

Bronx 
1999 271 13 a 22 anos 

20,7% (12,2% ASCUS, 
7,7% LSIL e 0,7% 

HSIL) 

Mount & 
Papillo 

EUA  
Northern New 

England 
1999 10.296 10 a 19 anos 

13,6% (9,7% ASCUS, 
3,8% SIL e 0.06% 

AGUS) 

Acladious & 
Mandal Reino Unido 2000 2351 <20 anos 2,10% 

Omar, H. et al. EUA  
West Virginia 2000 1479 12 a 19 anos 

29.3% (5,3% ASCUS, 
9,9% LSIL, 2,4% HSIL 

e 11,5% Indet) 

Lüdicke, F. et 
al. 

Suíça 
Genebra 2001 134 14 a 20 anos 6,7% LSIL 

Wilson, J. D. et 
al. Reino Unido 2001 174 < 20 anos 39,7%(37,4% LSIL e 

2,3 HSIL) 

Simsir, A. et al. EUA  
Baltimore 2002 524 13 a 17 anos 

29,2% (16% ASCUS, 
13% LSIL e 0,2% 

HSIL) 

Prussia, P. R. 
et al. 

Barbados  
West Indies 2002 236 <19 anos 39,8% (24,5% ASCUS; 

14% LSIL; 1,3% HSIL)

Silva, C. S. et 
al. 

Brasil 
Uberaba 

 
2002 11.970 < 20 anos 

2,1% (1,7% NIC I, 
0,3% NIC II, 0.05% 

NIC III ) 

Halcón, L. L. 
et al. 

EUA 
Minnesota 

 
2002 4.424 16 a 25 anos 5,7% ( 5% LSIL, 0,3% 

HSIL e 0,4% ASCUS) 

Longato Filho, 
A. et al. 

Brasil 
Inst A. Lutz  
São Paulo 

2003 308.630 < 21 anos 

1,7% (1996), 2,3% 
(1997), 1,8% (1998), 
1,3% (1999), 2,6% 

(2000), 4,2% (2001). 

Tarkowski, T. 
A. et al. 

EUA  
Atlanta 2004 305 12 a 19 anos 37,9% (20,9% ASCUS 

e 17% SIL) 



2. OBJETIVOS 

O presente estudo tem por objetivos: 

 

 Determinar a prevalência de anormalidades citológicas cervicais em 

adolescentes do Distrito Sanitário Noroeste do município de Goiânia. 

 Determinar a prevalência da infecção pelo papilomavírus humano e sua 

associação com as anormalidades citológicas cervicais. 

 Determinar a prevalência da infecção pela Chlamydia trachomatis e sua 

associação com as anormalidades citológicas. 

 Identificar os fatores sócio-demográficos e comportamentais associados às 

anormalidades citológicas cervicais. 

 

 



3. METODOLOGIA 

A presente pesquisa integra um projeto maior de base populacional 

denominado “Estudo das doenças sexualmente transmissíveis em adolescentes do 

Distrito Sanitário Noroeste do município de Goiânia: prevalência e validação do 

diagnóstico de cervicite por escore de risco e exame ginecológico” que teve como 

objetivos determinar a prevalência de infecções genitais por Neisseria gonorrhoeae, 

Chlamydia trachomatis e papilomavírus humano, validar escore de risco e estudar o 

comportamento sexual das adolescentes do gênero feminino, residentes no DS 

Noroeste. 

 

 

3.1 Área 

 

O município de Goiânia é constituído por uma população 1.093.007 habitantes, 

dos quais 216.387 são adolescentes, representando 19,8% da população (IBGE, 2001). 

Esse município é composto por onze Distritos Sanitários. O Distrito Sanitário Noroeste, 

localizado na periferia da cidade (Figura 1), é considerado o quinto maior Distrito 

composto por 36 bairros, que foram divididos em quatro áreas (Figura 2) com uma 

população de 111.389 mil habitantes, representando 10,3% da população urbana da capital, 

sendo considerada a região de Goiânia com a maior taxa de crescimento populacional/ano 

(9,1%) (SEPLAN, 2002). 

De acordo com a Secretaria de Planejamento do município de Goiânia 

(SEPLAN, 2002), essa região é onde se concentra o maior número de pessoas em situação 

de pobreza da capital. Cerca de 85% dos moradores é de migrantes, a maioria proveniente 

da zona rural de municípios do interior ou de outros estados. São famílias de baixa renda, 

com atividades não especializadas, atuando predominantemente no mercado informal e 

com nível de instrução bastante baixo. 
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O maior percentual de mortalidade infantil do município ocorre nessa região, 

que também apresenta alto índice de criminalidade e está entre as áreas mais violentas da 

cidade. Nessa região encontram-se os maiores índices de gravidez na adolescência do 

município de Goiânia, o que é um indicador de prática sexual de risco e sem o uso do 

preservativo (Silva, 2000). 

 

 
Figura 1: Distritos Sanitários de Goiânia, Goiás, 2003. 

Fonte: Secretaria de Planejamento, Goiânia, Goiás. 

 
 

3.2 População 

 

A população estudada foi de 4091 adolescentes, número obtido através de uma 

lista nominal de todas as adolescentes do sexo feminino com idade entre 15 e 19 anos 

fornecida pelas agentes de saúde do Programa de Saúde da Família – PSF do Distrito 

Sanitário Noroeste do município de Goiânia, Goiás. 
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3.3 Delineamento 

 

Este estudo, caracterizado como de prevalência, foi realizado em uma amostra 

probabilística de adolescentes do gênero feminino com idade entre 15 e 19 anos, que 

residiam no Distrito Sanitário Noroeste do município de Goiânia (GO), no período de 

agosto de 2002 a dezembro de 2003.  

 

 
Figura 2: Mapa das áreas do Distrito Sanitário Noroeste de Goiânia, Goiás, 2003. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Goiânia, Goiás. 

 

 

3.4 Amostra 

 

A amostra estimada foi de 588 adolescentes sexualmente ativas, considerando 

para os cálculos a prevalência mínima esperada de 4% para DST, com precisão de 1,5%, 

estimativa de 60% de adolescentes sexualmente ativas e índice de recusa em participar da 

pesquisa de 10%. Programou-se a convocação de 1078 adolescentes através de sorteio 

aleatório sistemático entre as famílias que tinham adolescentes do gênero feminino com 

idade entre 15 e 19 anos.  
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As adolescentes das famílias sorteadas foram convidadas por carta (Anexo 3) 

entregue pessoalmente pelas agentes de saúde do PSF (Programa de Saúde da Família), 

que agendavam a visita das adolescentes ao Posto de Saúde com data e hora marcados. O 

convite para participar da pesquisa foi identificado como “Projeto Adolescer com 

Saúde”. Esse cuidado foi tomado para evitar a identificação das adolescentes com 

atividade sexual. 

A realização do projeto piloto mostrou taxas de 51% de adolescentes 

sexualmente ativas e a amostra total de adolescentes foi recalculada considerando o índice 

de comparecimento obtido de 50%. Foram enviados convites, após sorteio aleatório, para 

1764 adolescentes e foram efetivamente convidadas 1539 adolescentes. 

Compareceram aos postos de saúde, após a convocação, 914 adolescentes, das 

quais, 472 eram sexualmente ativas (51,6%). Quatro delas se recusaram a realizar o exame 

ginecológico e após aplicação dos critérios de exclusão para coleta do material para exame 

citológico (estar menstruada, estar usando medicação tópica vaginal ou antibiótica nos 

últimos 15 dias e ter tido relação sexual 48 horas antes) a amostra final ficou composta por 

426 adolescentes (Figura 3). 

 

 

3.5 Coleta de dados 

 

A coleta dos dados foi realizada nos dezoito Postos de Saúde da Família do 

Distrito Sanitário Noroeste do município de Goiânia. Após assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido 1 (Anexo 4), todas as adolescentes foram entrevistadas 

por médica especializada em atender adolescentes ou enfermeira treinada. Estas 

preencheram o questionário 1 que continha questões sócio-demográficas e de saúde, 

incluindo a idade do início da vida sexual (Anexo 5). 

 As adolescentes que não eram sexualmente ativas foram orientadas sobre as 

questões de saúde ou encaminhadas para consulta médica e/ou vacinação quando 

necessário. 

As adolescentes sexualmente ativas foram encaminhadas para consulta 

ginecológica após assinarem Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 2 (Anexo 6), 

onde responderam ao questionário 3, com questões sobre práticas sexuais, vida 

reprodutiva, queixas e dados do exame ginecológico (Anexo 7).  
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Figura 3: Fluxograma da constituição da amostra. 

 
* 444 adolescentes foram excluídas pelos seguintes motivos: mudança de endereço (53,6%), idade não compatível 

(26,6%), gravidez (14,2%) e outros (5,6%). 219 adolescentes foram convidadas, pois, embora seus nomes não 
constassem na lista das agentes de saúde, na época da convocação estas residiam com as famílias das adolescentes 
sorteadas. 
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3.6 Coleta dos exames laboratoriais 

 

As coletas dos exames laboratoriais foram realizadas durante o exame 

ginecológico. 

 

• Citologia cervical 

A coleta da citologia cervical convencional foi realizada com a espátula 

concebida por J. Ayre e escova de cerdas plásticas do tipo cytobrush (Gondos et al., 1972) 

com a meta de amostrar e analisar a zona de transformação e a junção escamo-colunar  

(Martin-Hirsch et al., 1999). O material foi espalhado sobre uma lâmina de vidro 

previamente identificada com as iniciais e o número de identificação da adolescente e 

fixado imediatamente com nebulizador em spray (cytofix). Esse material foi encaminhado 

para o Laboratório de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Goiás/UFG, onde todos os esfregaços citológicos foram escrutinados por 

profissionais experientes, revisados por médicos do Departamento de Patologia para, 

então, todos os exames serem novamente revisados por uma única patologista da 

Faculdade de Medicina/UFG, cujos laudos finais foram emitidos conforme a Terminologia 

Internacional de Bethesda.  

 

• PCR para HPV 

Com escova semelhante à da citologia coletou-se o material endocervical para 

detecção do DNA do HPV. As células foram desprendidas da escova através de imersão 

em um tubo Falcon contendo 1ml de solução tampão e agitação vigorosa, desprezando 

posteriormente a escova. O material foi mantido em recipiente refrigerado e encaminhado 

para o Laboratório de Imunologia Celular do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública da Universidade Federal de Goiás (IPTSP/UFG).  

A técnica da PCR foi padronizada com a nova série de primers de consenso 

PGMY09/PGMY11, projetados para aumentar a sensibilidade e reprodutibilidade da PCR 

(Gravitt et al., 2000). Alíquotas do produto da PCR de cada amostra positiva para o DNA 

do HPV, utilizando os primers PGMY09/PGMY11, foram tipadas de acordo com o padrão 

de bandas geradas, a partir da digestão do produto da PCR, empregando as enzimas de 

restrição (RFLP): BamHI, DdeI, HaeIII, HinfI, PstI, RsaI e Sau3aI. Ao final do processo, 

as amostras foram submetidas à eletroforese e os fragmentos corados pela prata foram 



 33

visualizados e comparados aos mapas de restrição dos diferentes tipos de HPV (Bernard et 

al., 1994). 

A identificação genotípica do HPV através de hibridização reversa (lineblot) 

foi realizada no Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer em São Paulo utilizando tiras 

de hibridização (Roche Molecular Systems, Inc.). 

 

• PCR para Chlamydia trachomatis 

Esse material foi coletado da endocérvice com um swab apropriado e o 

material foi acondicionado em um tubo Falcon contendo solução tampão e mantido em 

recipiente refrigerado, até ser encaminhado para o Laboratório de Imunologia Celular do 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás – 

IPTSP/UFG.  

A PCR para Chlamydia trachomatis foi realizada empregando-se o kit 

Amplicor (Roche Molecular Systems, Branchburg, N. J.), de acordo com as instruções do 

fabricante. A amplificação do DNA foi feita em termociclador Gene Amp PCR System 

2400 (Perkin-Elmer Cetus, Norwalk Conn.), empregando-se primers biotinilados para o 

plasmídio críptico da Chlamydia trachomatis. Imediatamente após a amplificação, as 

amostras foram desnaturadas pela adição de uma solução alcalina, separando as fitas 

duplas e permitindo que as fitas simples se hibridizassem com sondas de captura ligadas a 

uma microplaca plástica. A detecção do produto amplificado foi feita através da adição do 

conjugado avidina-peroxidase e do substrato tetrametilbenzidina (TMB) e a D.O. 

(densidade ótica) foi determinada em 450nm. Os controles positivos e negativos para 

Chlamydia trachomatis e o controle interno (CI) do teste foram incluídos em cada ensaio. 

O CI foi utilizado para detectar a presença de inibidores da TaqDNApolimerase e assim 

monitorar as etapas de amplificação e detecção. Para a execução do teste foram utilizadas 

áreas separadas de pré e pós-amplificação. 

 

 

3.7 Processamento e análise dos dados 

 

Os dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais foram codificados e 

armazenados no programa EpiData e analisados na versão 6.0 do Epi Info (Dean et al., 

2003). 
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Inicialmente foi realizada a análise descritiva das principais características 

sócio-demográficas, do comportamento sexual e da prevalência de infecção para o HPV e 

para a Chlamydia trachomatis e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%). 

Foram aplicados os testes de qui-quadrado ou de Fischer, quando necessários, para avaliar 

as diferenças observadas nas distribuições das freqüências. 

As adolescentes com DNA-HPV foram estratificadas em dois grupos: 

portadoras de HPV de baixo risco (quando todos os tipos de papilomavírus detectados 

eram de baixo risco oncogênico) e portadoras de HPV de alto risco (caso estivesse presente 

pelo menos um dos tipos de HPV de alto risco). 

Os laudos citológicos descritivos foram codificados e dicotomizados em 

“Negativo para Lesão Intra-epitelial ou Malignidade” e com “Anormalidade de Células 

Epiteliais”, conforme a classificação geral da Terminologia Internacional de Bethesda 

(TIB). A presença de anormalidade citológica foi codificada conforme qualificação do 

laudo citológico. A associação entre a ocorrência de anormalidades citológicas cervicais e 

os possíveis fatores de riscos foram avaliados por meio da estimativa do Odds Ratio (OR) 

e de seus respectivos intervalos de confiança (IC 95%) e a significância estatística foi 

definida em 5% (p < 0,05).  

 

 

3.8 Aspectos éticos 

 

O projeto foi denominado “Adolescer com Saúde” para que não houvesse 

identificação pública das adolescentes sexualmente ativas. Todas as entrevistas foram 

realizadas em local privado, sendo assegurada a confidenciabilidade das informações 

prestadas pelas adolescentes. 

Este projeto foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, 

conforme protocolo 076/03, e sua realização foi autorizada pela Secretaria Municipal de 

Saúde (Anexo 8). 

 



4. RESULTADOS 

A média da idade das adolescentes pesquisadas foi de 17,2 anos (± 1,3 

ano) e a da idade da menarca de 12,4 anos. Estavam casadas ou viviam em união 

consensual 32,4% (138/426). A população estudada era de baixa renda com 

aproximadamente metade dela (46,8%) com renda familiar inferior a dois salários 

mínimos. O nível de escolaridade foi baixo com 57,5% das adolescentes com menos 

de oito anos de estudo, contudo, mais elevado que o de suas mães (χ2 = 11,6 p < 

0,001) (Tabela 1). 

Os dados relativos ao comportamento sexual estão apresentados na Tabela 2. A 

média de idade do início da atividade sexual foi de 15,1 anos sendo que 60,6% tiveram a 

primeira relação com 15 anos ou menos. Com relação ao número de parceiros, 46% 

(196/426) tinham tido dois ou mais parceiros sexuais na vida, sendo que 17,8% (76/426) 

tiveram quatro ou mais parceiros. Dentre as adolescentes que tiveram atividade sexual nos 

últimos três meses (375), 62 tiveram um novo parceiro (16,5%). 

Quase metade das adolescentes pesquisadas, 41,5% (177/426), já havia 

engravidado alguma vez na vida, sendo que oitenta dessas (45,2%) engravidaram com 15 

anos ou menos e quarenta (22,6%) tinham engravidado mais de uma vez. Somente 20% 

informaram que o parceiro havia usado preservativo em todas as relações sexuais. 

A prevalência da infecção pelo papilomavírus humano, realizada através da 

PCR, foi de 28,2% (IC95% 23,9–32,7) e da infecção pela Chlamydia trachomatis de 

14,6% (IC95% 11,3–18,3). 

Foram identificados 30 genótipos diferentes de HPV através das técnicas de 

RFLP e hibridização reversa line blot. Os tipos mais freqüentes foram os de alto risco 

oncogênico (84%), com predominância do HPV-16 (24%), seguido pelos seguintes: HPV-

51 (18,2%), HPV-31 (16,5%), HPV-52 (14,9%) e HPV-18 (12,4%). A maioria das 

adolescentes infectada pelo HPV apresentava algum tipo de HPV de alto risco (84%), 

sendo 44,8% de infecções múltiplas, com dois e até cinco tipos diferentes de HPV. Nas 
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infecções múltiplas, o HPV-16 também foi o tipo predominante, encontrado em 21 das 54 

amostras com múltiplos HPV, correspondendo a uma prevalência de 39%. 

A prevalência das anormalidades citológicas foi de 15,5% (IC95% 12,2-19,2). 

As 66 adolescentes com anormalidades citológicas foram classificadas conforme os 

achados citomorfológicos em ASC-US (44/66), LGSIL (21/66) e apenas uma como ASC-

H (Tabela 3).  

A freqüência de adolescentes infectadas pelo HPV foi maior entre aquelas com 

LGSIL (19/21) em comparação com ASC-US (20/44) com valores estatísticamente 

significante (χ2 = 10,2 p < 0,001).  

A Tabela 4 apresenta análise univariada de potenciais fatores de risco para 

anormalidades citológicas entre as adolescentes estudadas. As adolescentes que tiveram a 

primeira gestação antes dos 15 anos tiveram duas vezes mais risco do apresentarem 

anormalidades citológicas em comparação com aquelas cuja gravidez foi após os 15 anos. 

Foi evidenciada também uma forte associação entre a positividade da PCR para 

HPV e as anormalidades citológicas (OR = 5,38 IC95% 2,98-9,77). Dentre as 120 

adolescentes infectadas pelo HPV, 101 apresentavam algum tipo de HPV de alto risco 

oncogênico e destas, 37 (36,6%) apresentavam anormalidades citológicas, enquanto que as 

que estavam infectadas pelos tipos de baixo risco oncogênico (19), três apresentavam 

anormalidades citológicas (15,8%), porém sem apresentar diferença estatisticamente 

significante entre o potencial oncogênico e a presença de anormalidades citológicas 

(χ2=2,26 p = 0,13) (Tabela 5). 
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Tabela 1: Características sócio-demográficas das adolescentes sexualmente ativas do 

Distrito Sanitário Noroeste do município de Goiânia, Goiás (n = 426). 

Variáveis n % 

Idade (anos)   
15 53 12,4 
16 84 19,7 
17 94 22,1 
18 108 25,4 
19 87 20,4 

Estado civil   
Solteira / divorciada 288 67,6 
Casada / vive junto 138 32,4 

Escolaridade   
Até 4 anos 20 4,7 
5 a 8 anos 225 52,8 
> 8 180 42,3 
Sem informação 1 0,2 

Escolaridade da mãe   
Não estudou 37 8,7 
Até 4 anos 182 42,7 
5 a 8 anos 146 34,3 
> 8 38 8,9 
Sem informação 23 5,4 

Renda familiar   
< 2 SM 200 46,8 
2 a 4 SM 155 36,3 
> 4 SM 47 11,3 
Sem informação 24 5,6 

SM = Salário Mínimo. 
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Tabela 2: História Sexual das 426 adolescentes estudadas do Distrito Sanitário Noroeste 
do município de Goiânia, Goiás, 2004. 

Variáveis n % 

Idade da 1ª relação sexual (anos)   
≤ 15 258 60,6 
> 15 168 39,4 

Nº de parceiros na vida   
Um 230 54 
2 a 3 120 28,2 
4 ou mais 76 17,8 

Parceiro(s) nos últimos três meses   
Nenhum 51 12 
Um 353 82,9 
Dois ou mais 22 5,1 

Novo parceiro nos últimos três meses   
Sim 62 16,5 
Não 313 83,5 

Uso de preservativo masculino   
Sempre 85 20 
Às vezes 104 24,4 
Raramente 105 24,6 
Nunca 132 31 

História de gravidez   
Sim 177 41,5 
Não 249 58,5 

Idade da primeira gravidez*   
≤ 15 80 46 
> 15 94 54 

Número de gestações   
Uma 137 77,4 
Duas ou mais 40 22,6 

* Três adolescentes não tinham informação sobre a idade da primeira gestação. 

 

 

Tabela 3: Anormalidades citológicas em adolescentes do Distrito Sanitário Noroeste do 
município de Goiânia e a relação com a PCR para HPV (n = 66). 

papilomavírus humano Anormalidade citológica 
PCR + PCR - 

Total (%) 

ASC-US 20 24 44 (66,7) 
ASC-H 1 0 1 (1,5) 
LGSIL 19 2 21 (31,8) 
Total 40 26 66 (100) 
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Tabela 4: Análise univariada dos potenciais fatores de riscos associados às 

Anormalidades Citológicas em 426 adolescentes sexualmente ativas do Distrito 

Sanitário Noroeste do município de Goiânia, GO. 

Anormalidade Citológica Variáveis 
n/total % 

OR (IC 95%) p 

Escolaridade a     
≤ 8 anos 40/245 16,3 1,16 (0,65-2,06) 0,597 
> 8 anos 26/180 14,4   

Estado Civil     
Casada/União consensual 22/138 15,9 1,05 (0,58-1,91) 0,859 
Solteira/Separada 44/288 15,2   

Idade da primeira relação sexual     
≤ 15 anos 46/258 17,8 1,61 (0,88-2,94) 0,099 
> 15 anos 20/168 11,9   

Nº de parceiros sexuais na vida     
Quatro ou mais 12/76 15,8 1,03 (0,49-2,12) 0,937 
Menos que quatro 54/350 15,4   

Novo parceiro nos últimos 3 meses b     
Sim 14/62 22,5 1,78 (0,85-3,69) 0,091 
Não 44/313 14,5   

História de gestações durante a vida     
Sim 33/177 18,6 1,50 (0,85-2,64) 0,131 
Não 33/249 13,2   

Idade da primeira gravidez c     
≤ 15 anos 21/80 26,2 2,43 (1,04-5,74) 0,024* 
> 15 anos 12/ 94 12,7   

Uso de condon     
Inadequado 50/341 14,6 0,74 (0,38-1,46) 0,343 
Adequado (sempre) 16/85 18,8   

PCR para Chlamydia     
Positiva 12/ 62 19,3 1,38 (0,64-2,90) 0,363 
Negativa 54/364 14,8   

PCR para HPV     
Positiva 40/120 33,3 5,38 (2,98-9,77) < 0,001* 
Negativa 26/306 8,5   

OR = Odds Ratio. 
IC = Intervalo de Confiança. 
a Uma adolescente não informou escolaridade. 
b Cinqüenta e uma adolescentes não tiveram relação sexual nos últimos três meses. 
c Três adolescentes sem informação sobre a idade da primeira gravidez. 
* Associação estatisticamente significante p ≤ 0,05. 
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Tabela 5: Anormalidades citológicas em adolescentes com PCR positiva para HPV 

conforme potencial oncogênico do papilomavírus humano (n=120) 

Anormalidade Citológica/DNA-HPV HPV 
n / Total (%) 

OR (IC 95%) 

Alto Risco 37/101 (36,6) 3,1 (0,7 - 14,5) 
Baixo Risco 3/19 (15,8)  
Total 40/120 (33,3) 5,4  (2,9 - 9,7) 
 



5. DISCUSSÃO 

Neste estudo de base populacional e corte transversal, analisou-se uma amostra 

representativa da população de adolescentes de 15 a 19 anos, do gênero feminino, de uma 

das regiões socialmente mais carentes do município de Goiânia, o Distrito Sanitário 

Noroeste. A média de idade da primeira relação sexual de 15 anos e a prevalência elevada 

de gestação nessa população adolescente (41,5%) sinalizaram como indicadores de práticas 

sexuais de risco nessa população. 

A prevalência da infecção pelo papilomavírus humano e pela Chlamydia 

trachomatis foi de respectivamente, 28,2% e 14,6%, taxas consideradas elevadas, uma vez 

que a população de adolescentes investigada foi convidada em seu domicílio para 

participar da pesquisa e que, apesar do comportamento de risco era considerada saudável. 

Esses dados somam-se aos da literatura que colocam a infecção pelo HPV como a DST 

mais comum entre as adolescentes sexualmente ativas e um problema de saúde pública 

mundial (Burk et al., 1996b; Peyton et al., 2001). Dependendo da população estudada, a 

prevalência da infecção pelo HPV pode alcançar duas de cada três adolescentes 

sexualmente ativas (Tarkowski et al., 2004). 

A prevalência das anormalidades citológicas cervicais foi de 15,5% com 

predomínio das ASC-US (10,1%) em relação as LGSIL (4,9%). Todas as alterações 

citológicas encontradas foram de células escamosas, compatíveis com o local de maior 

freqüência da infecção pelo HPV no colo uterino (Moscicki et al., 1999). O fato de todos 

os exames citológicos terem sido revisados por uma única patologista, evitando a 

variabilidade “entre-observadores” e da adoção de uma classificação internacionalmente 

aceita, a Terminologia Internacional de Bethesda, conferiu confiabilidade a este estudo, 

pela homogeneidade da observação. 

A prevalência de anormalidades citológicas é relativamente alta entre as 

adolescentes com variações nas taxas de 10% a 21% para ASC-US, de 3% a 9% para 

LGSIL e de 0.7% a 3% para HGSIL (Edelman et al., 1999; Mount & Papillo, 1999; 
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Kahn, 2001; Kahn et al., 2001; Kahn et al., 2003; Tarkowski et al., 2004). Além disso, os 

estudos têm demonstrado uma elevação na incidência de anormalidades citológicas 

cervicais entre as adolescentes nas três últimas décadas (Schydlower et al., 1981; 

Sadeghi et al., 1984; Economos et al., 1994; Edelman et al., 1999; Mount & Papillo, 

1999; Simsir et al., 2002). O CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

encontrou entre as mulheres jovens com menos de 30 anos, taxas de citologias anormais 

elevadas: 8% com ASCUS, 9,4% com LGSIL, 2,1% com HGSIL e menos que 0,1% de 

câncer de células escamosas (CDC, 1994). A causa dessa elevação é provavelmente 

multifatorial e relacionada tanto com o aumento da incidência da infecção pelo HPV 

quanto com as elevadas taxas de atividade sexual (Rosenfeld et al., 1989; Schiffman & 

Brinton, 1995; Moscicki, 1996; Kahn, 2001). 

Neste estudo, as atipias de células escamosas (45/66) foram qualificadas em 

ASC-US (98%) e ASC-H (2%), conforme a última revisão da Terminologia Internacional 

de Bethesda. De acordo com os estudos de Wright et al. (2002), as ASC-H correspondem a 

5-10% de todos os laudos de ASC e o risco de evolução para NIC II/III é bem maior nas 

ASC-H (24 a 94%) do que nas ASC-US (5 a 17%). Embora a importância prognóstica das 

ASC tenha sido relativamente estabelecida na população de mulheres adultas, ainda 

existem poucos dados a respeito da prevalência e da história natural das ASC nas 

adolescentes (Edelman et al., 1999; Arora et al., 2001; Wright et al., 2004), favorecendo a 

polêmica com relação às condutas e tornando-as um desafio, mesmo para profissionais 

experientes (Bacon et al., 2003). 

A qualificação das ASC pode auxiliar na determinação de quais adolescentes 

necessitam de melhor acompanhamento, devido ao maior risco de evolução para lesão de 

alto grau. Kelly et al. (1999), analisando adolescentes que apresentavam ASC-US na 

citologia, constataram que mais da metade (56%) apresentavam SIL na biópsia, 

justificando ser mais prudente o acompanhamento colposcópico nas adolescentes 

portadoras dessas anormalidades citológicas. Alguns autores defendem atitudes mais 

agressivas em população de baixa renda, quanto ao acompanhamento das anormalidades 

citológicas, uma vez que apresentam maior quantidade de fatores de risco e pela 

dificuldade do acompanhamento, com elevadas taxas de perda de seguimento (Lavin et al., 

1997; Engelstad et al., 2001; Kahn et al., 2003). 

Infelizmente, a prática do rastreamento citológico tem resultado em um 

excesso nos procedimentos invasivos ao invés de benefícios em relação à prevenção do 
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câncer de colo uterino, uma vez que é grande a possibilidade de regressão espontânea das 

lesões de baixo grau, que constituem a grande maioria das lesões observadas nessa faixa 

etária (CDC, 1999; Villa et al., 2002; Moscicki, 2003; Gray & Walzer, 2004). O 

profissional deve reconhecer que a progressão para NIC em mulheres jovens é pouco 

freqüente, porém possível, e pautar sua conduta nas evidências disponíveis, quando da 

detecção de anormalidades citológicas nessa faixa etária. 

Com o objetivo de determinar se a abordagem deve diferir das condutas de 

mulheres adultas, Simsir et al. (2002) estudaram a prevalência e o espectro das lesões pré-

neoplásicas e neoplásicas em 524 adolescentes com idade entre 13 e 17 anos, que foram 

acompanhadas por 36 meses, a partir da citologia inicial. Embora a diferença não tenha 

atingido significância estatística, a prevalência de anormalidades do Papanicolaou foi 

maior nas adolescentes que nas adultas (29% versus 23%).  

Tarkowski et al. (2004), ao examinarem 312 adolescentes com idade média de 

16 anos, encontraram 20,9% de ASCUS e 17% de SIL e relacionaram essas anormalidades 

citológicas com a infecção pelo HPV (PCR positiva em 64%). 

A natureza transversal desse estudo limita a interpretação dos dados, uma vez 

que a seqüência de eventos não pode ser estabelecida; contudo, ficou evidenciada uma 

forte associação entre a infecção pelo papilomavírus e a presença de anormalidades 

citológicas com uma elevação da prevalência global de 15,5% para 33,3% nas adolescentes 

com a PCR positiva para HPV, conferindo um risco cinco vezes maior para apresentar 

anormalidade citológica naquelas adolescentes com a PCR positiva para HPV (Tabela 6).  

Quarenta das adolescentes com anormalidades citológicas 40/66 apresentaram 

PCR positiva para HPV (60,6%). As outras 26 com anormalidades citológicas e PCR 

negativa para HPV foram quase todas qualificadas como ASC-US (24) e somente duas 

como LGSIL. De acordo com os resultados do ensaio multicêntrico do ALTS (do inglês, 

ASCUS-LSIL Triage Study), designado para comparar as diferentes condutas para mulheres 

com laudos citológicos de ASCUS e LGSIL, o teste para HPV é útil para orientar a 

conduta para as portadoras de ASC-US, indicando melhor investigação naquelas com 

resultados positivos para DNA-HPV, e sem muita utilidade para as portadoras de LGSIL, 

uma vez que, aproximadamente 80% são HPV positivas, limitando o uso da detecção do 

DNA-HPV nestes casos (IARC, 2003). 

Moscicki et al. (2001) em uma coorte prospectiva conduzida entre os anos de 

1990 e 2000 com adolescentes entre 13 a 21 anos, objetivaram identificar fatores de risco 
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independentes para a infecção pelo papilomavírus e para o desenvolvimento de 

anormalidades citológicas. Os autores relataram que a infecção pelo HPV foi o principal 

fator de risco para o desenvolvimento de LGSIL e concluíram que certos fatores de risco 

biológicos estão, de fato, associados ao risco de adquirir infecção pelo papilomavírus. 

Na União Soviética, em um estudo recente de caso-controle, os autores 

concluíram que a infecção por certos tipos de HPV seria o fator preditor mais importante 

para desenvolvimento de anormalidades citológicas (Syrjanen et al., 2004). 

No presente estudo, vinte das adolescentes qualificadas como ASC-US 

(45,5%) apresentaram PCR positiva para HPV, enquanto que 90,5% daquelas qualificadas 

como LGSIL também eram HPV positivas (19/21), concordando com a literatura que 

descreve a lesão escamosa de baixo grau (LGSIL) como a conseqüência citológica benigna 

da replicação do HPV (Moscicki, 2003; Moscicki et al., 2004).  

Alguns estudos relataram a possibilidade de se estimar a prevalência da 

infecção pelo HPV a partir das taxas de lesões escamosas intraepiteliais, sugerindo que a 

prevalência de infecção pelo HPV seja em torno de 5 a 10 vezes mais que a prevalência 

das SIL (Rosenfeld et al., 1989; Zazove et al., 1993). Neste estudo encontramos 

prevalência de 28% de infecção por HPV, que corresponde a cinco vezes o valor das SIL 

encontradas (4,9%). 

Apesar da elevada prevalência da infecção pela Chlamydia trachomatis 

(14,6%), não foi observada associação estatisticamente significante dessa infecção com a 

presença de anormalidades citológicas (p = 0,36). Com relação aos fatores sócio-

demográficos, também não foi observada nenhuma relação destes com os achados de 

anormalidades citológicas. 

O início precoce da atividade sexual parece estar relacionado com a patogênese 

multifatorial do câncer cervical invasor (Wright & Riopelle, 1984; La Vecchia C, 1986; 

Herrero et al., 1990; Ludicke et al., 2001), sugerindo existir alguma vulnerabilidade 

relacionada com a idade. Neste estudo, entretanto, não foi observada associação entre a 

idade do início da atividade sexual e a presença de anormalidades citológicas, bem como 

dessas anormalidades citológicas com a multiplicidade de parceiros, com a história de 

novo parceiro nos últimos três meses ou com a história de gestação dessas adolescentes. 

No entanto, a baixa idade da primeira gestação esteve associada com a presença de 

anormalidades citológicas, dobrando o risco naquelas que engravidaram antes dos quinze 

anos (p = 0,024). 
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Neste estudo não foi observada associação entre o uso do preservativo e a 

presença/ausência de anormalidade citológica. Em meta-análise realizada por Manhart & 

Koutsky (2002), os autores demonstraram que os resultados dos estudos são inconsistentes 

para se fazer conclusões a respeito do uso do preservativo e HPV, porém, seu uso parece 

proteger contra o surgimento de verrugas genitais e o aparecimento das lesões pré-

neoplásicas. 

Os resultados deste estudo têm algumas mensagens para a saúde preventiva das 

adolescentes no que diz respeito às conseqüências das anormalidades citológicas. 

Considerando que a grande maioria das anormalidades citológicas é decorrente da infecção 

pelo HPV e sendo esta predominantemente assintomática e de prevalência elevada entre 

adolescentes e jovens, recomenda-se que todas as mulheres sexualmente ativas realizem 

anualmente o exame de Papanicolaou, a partir do início da vida sexual. Além da 

possibilidade diagnóstica e de acompanhamento e/ou tratamento das lesões pré-

neoplásicas, o momento da realização do exame de Papanicolaou, entre as adolescentes, 

pode representar uma oportunidade para se diagnosticar outras DSTs, assim como servir 

para orientação e aconselhamento, para educação em saúde, visando uma abordagem 

integrada, considerando as modificações biológicas, cognitivas, psicológicas e 

comportamentais que afetam a saúde sexual das adolescentes.  

Somando aos esforços de proteção das adolescentes contra a infecção pelo 

papilomavírus, já vemos delinear para um futuro próximo, as vacinas para o HPV, que vêm 

se revelando aparentemente seguras e altamente imunogênicas, induzindo anticorpos 

genótipo-específico. Koutsky et al. (2002), em publicação recente de ensaio clínico 

randomizado com vacina HPV-16, demonstraram a redução da incidência tanto da infecção 

pelo HPV, quanto das neoplasias intraepiteliais cervicais relacionadas, sugerindo que a 

imunização possa tornar-se um meio efetivo na redução da incidência do câncer cervical. 

No Brasil, o HPV-16 predomina no câncer cervical em todas as regiões do 

país, com variações na prevalência dos outros tipos menos freqüentes, de acordo com a 

região: o HPV-18 ocupa a segunda colocação nas regiões Norte, Sudeste e Sul, enquanto 

os HPV-31 e HPV-33 têm essa colocação no Nordeste e Centro-Oeste (Lorenzato et al., 

2000; Camara et al., 2003; Rabelo-Santos et al., 2003).  

Neste estudo, mais de 80% das 120 adolescentes com DNA-HPV 

apresentavam algum tipo de papilomavírus de alto risco oncogênico, sendo o HPV-16 o 

mais prevalente (24%); contudo, a segunda colocação, muito próxima do HPV-16, foi 
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ocupada pelo HPV-51 (18,2%) que não é descrito como um dos tipos freqüentes por outros 

estudos. Considerando que a vacina para HPV já se encontra em fase avançada nos seus 

ensaios, e que a imunidade por ela desencadeada é genótipo-específico, há necessidade de 

outros estudos similares a este, a fim de que, no futuro, possamos dispor de vacinas tipo-

específico, de acordo com a necessidade de cada região. 



6. CONCLUSÕES 

 A prevalência das anormalidades citológicas nas adolescentes estudadas foi 

elevada. 

 Todas as anormalidades citológicas encontradas foram de células do epitélio 

escamoso classificadas em ASC-US, ASC-H e LGSIL. 

 A prevalência elevada da infecção pelo HPV, na sua grande maioria por 

tipos de alto risco oncogênico, foi o fator mais importante relacionado com 

a presença de anormalidades citológicas. 

 As adolescentes com a idade da primeira gestação inferior a 15 anos 

apresentaram o dobro da estimativa de risco em apresentar anormalidade 

citológica, em relação àquelas que gestaram após os 15 anos. 
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ANEXOS 



Anexo 1: Classificações citológicas. 

Classificação de Papanicolaou (1943) 

Classe I Ausência de células atípicas ou anormais 

Classe II Citologia atípica sem evidencia de malignidade 

Classe III Citologia sugerindo, sem certeza, malignidade 

Classe VI Citologia muito suspeita de malignidade 

Classe V Citologia concluindo pela malignidade 

 

 

 

Classificação de Reagan et al. (1953) 

Displasia leve 

Displasia moderada 

Displasia severa 

Carcinoma in situ 

 

 

 

Classificação de Richart & Barron (1967) 

Neoplasia Intra-epitelial cervical (NIC) 

NIC I - Neoplasia intra-epitelial Grau I 

NIC II - Neoplasia intra-epitelial Grau II 

Carcinoma in situ 

NIC III- Neoplasia intra-epitelial Grau III 

Modificada em 1990 

NIC de baixo grau e NIC de alto grau 

 



Anexo 2: Classificação de Bethesda. 

Sistema de Bethesda (2001) 
Tipo de Amostra 
 Convencional 
 Líquida 
Adequação da Amostra 
 Satisfatória 
 Insatisfatória 
Categorização Geral 
 Negativo para Lesão Intra-epitelial ou Malignidade 
 Anormalidade Epitelial Celular 
  Escamosa 
  Glandular 
Interpretação/Resultados 
 Negativo para Lesão Intra-epitelial ou Malignidade 
  Organismos 
   Trichomonas Vaginalis 
   Fungos - Cândida spp. 
   Vaginose bacteriana 
   Actinomices spp. 
   Alteraçoes celulares compativel com o virus Herpes simples 
  Outros achados Não Neoplásicos 
 Anormalidade de Células Epiteliais 
  Células Escamosas  
   Células Escamosas Atípicas - ASC 
    De Significado Indeterminado - ASC-US 
    Não é possível excluir Lesão de Alto Grau - ASC-H 
   Lesão Intra-epitelial Escamosa de Baixo Grau - LGSIL 
    (abrangendo HPV/Displasia leve/NIC 1) 
   Lesão Intra-epitelial Escamosa de Alto Grau - HGSIL 
    (abrangendo Displasia moderada e grave/NIC 2 e NIC 3) 
    Citar quando com características suspeita de invasão 
   Carcinoma de Células Escamosas 
    Células Glandulares... 
 

 
Esquemas de classificação citológica cervical 

Sistema de 
classificação Classificação Citológica 

Lesão Escamosa Intraepitelial (SIL)* Sistema de 
Bethesda 

Infecção 
reativo 

reparação 
ASCUS*

LSIL* HSIL* 

Neoplasia Intraepitelial Cervical* 
Richart  Condiloma*

grau I* grau II* grau III* 

Reagan (WHO) 

no
rm

al
 

Atipias displasia leve* displasia 
moderada*

displasia 
grave* ca insitu* 

ca
nc

er
 in

va
so

r*  

Papanicolaou I II III* IV* V*

* Resultados considerados como anormalidades citológicas. 



Anexo 3: Carta convite. 

Prezada adolescente: 
 
 

A Universidade Federal de Goiás, através de alguns professores da Faculdade de Medicina e do 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, realizará uma pesquisa sobre saúde com adolescentes do 

sexo feminino. Essa pesquisa é apoiada pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias Estadual e Municipal de 

Saúde. 

Sua família foi sorteada para participar da pesquisa, por isso queremos convidá-la para ir ao posto de 

saúde __________________________ no dia ______/______/__________ às 13:30 horas. Lá você 

responderá a um questionário sobre vários aspectos de sua saúde e, se necessário, realizará alguns exames. 

Receberá, também, orientações gerais sobre saúde. 

Agradecemos sua colaboração e participação. 

  

Equipe do Projeto Adolescer com Saúde. 

Responsáveis 

 

Profª Dra. Eleuse Machado de Britto Guimarães – Profª Titular do Departamento de Pediatria – 

Médica de Adolescentes Fone: 202-1800 Ramal: 1018.  

Profª Dra. Maria de Fátima C. Alves – Professora Adjunta de Imunologia do Departamento de 

Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Patologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública – 

UFG. Fone: 209-6119 

 

Obs.: Pedimos que, quando for ao posto de saúde, leve seu cartão de vacinação, caso você o tenha.  



Anexo 4: Consentimento 1. 

PROJETO ADOLESCER COM SAÚDE 
 

 
A Universidade Federal de Goiás, através da Faculdade de Medicina e do Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública, está realizando uma pesquisa, apoiada pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de 

estudar alguns problemas de saúde das adolescentes e verificar o conhecimento que elas têm sobre algumas 

questões de saúde. Se você concordar em participar dessa pesquisa, deverá responder ao questionário, que é 

confidencial, pois não haverá nenhuma identificação pessoal ligada às suas respostas. Você poderá se recusar 

a responder a qualquer uma das perguntas feitas. Não haverá nenhum risco para você, uma vez que apenas 

responderá a um questionário. E, como benefício, terá as orientações sobre possíveis problemas de sua saúde 

que relatar. Se não desejar participar da pesquisa, será atendida, normalmente, de acordo com a rotina do 

serviço. 

 

CONSENTIMENTO 1 

Eu li este consentimento e me foram dadas oportunidades para esclarecer minhas dúvidas. Minha 

participação é inteiramente voluntária. 

 
Goiânia, ________de ____________________de 2002. 

 
______________________________ 

Assinatura 
 

Nome em letra de forma: ____________________________________________ 
 
Responsáveis pela pesquisa: Profª Maria de Fátima da Costa Alves 
 Professora Adjunto IPTSP – UFG 

 Fone: (62) 209-6119 
 
 Profª Eleuse Machado de Britto Guimarães 
 Professora Titular – Faculdade de Medicina – UFG 
  
 
 
 

COLAR A ETIQUETA AQUI 
 



Anexo 5: Questionário 1. 



Anexo 6: Consentimento 2. 

 

Estudo das Doenças Sexualmente Transmissíveis em Adolescentes do Distrito Sanitário Noroeste do 
Município de Goiânia: prevalência e validação do diagnóstico de cervicite por escore de risco e exame 

ginecológico. 

 
Prezada jovem: 
 

Existem alguns micróbios que podem causar infecção na vagina e no útero e, muitas vezes, não 
provocam sintomas. Mas, se não forem tratados, poderão gerar complicações como, por exemplo, a infecção 
das trompas que pode levar à incapacidade de engravidar. Daí a importância do seu diagnóstico. Por esta 
razão, a Universidade Federal de Goiás, através da Faculdade de Medicina e do Instituto de Patologia 
Tropical e Saúde Pública, está realizando esta pesquisa (apoiada pelo Ministério da Saúde) para diagnosticar 
estas infecções e tratar as pacientes que estiverem infectadas, evitando, assim, que elas apresentem as 
possíveis complicações. 

Como se trata de uma pesquisa, necessitamos que você dê seu consentimento para responder a um 
questionário confidencial e também para a coleta do material para os exames laboratoriais. 

Queremos esclarecer-lhe que, além da coleta de amostras para os exames laboratoriais, não será 
submetida a nenhum exame diferente do que faria numa consulta ginecológica, portanto não haverá riscos 
especiais para você. Na colheita de sangue para análise, poderá ocorrer um pequeno sangramento no seu 
braço, que aparecerá sob a forma de mancha roxa. Quanto aos benefícios, você terá um diagnóstico de 
certeza das possíveis infecções, o que não aconteceria se não realizasse esses exames. 

Esclarecemos ainda que você terá o direito de conhecer os resultados dos exames realizados e de obter 
resposta a qualquer dúvida sobre este estudo. Informamos que seu nome será mantido em segredo e que 
somente participará da pesquisa se você quiser. Se não desejar participar da pesquisa, será atendida 
normalmente de acordo com a rotina do serviço. E se quiser interromper sua participação no estudo, poderá 
fazê-lo no momento que desejar. 
 

Declaração de consentimento informado 2 
 

Aceito participar da pesquisa acima referida, após ter lido este consentimento e tido oportunidade de 
fazer perguntas e de refletir sobre as informações que me foram dadas. 
 
Assinatura do participante: ______________________________________________ 
Responsáveis pela pesquisa: _______________________________________ 
     Maria de Fátima da Costa Alves  
     Professora Adjunto IPTSP – UFG 
 
    ________________________________________ 
    Eleuse Machado de Britto Guimarães 
    Professora Titular – Faculdade de Medicina – UFG 
     Fone: 202-2565 
     Laboratório de Imunologia Celular IPTSP/UFG 
       Fone: (62) 209-6119 
 
   Goiânia, _______ de ________________________ de 2002. 
 
 

COLAR A ETIQUETA AQUI 
 
ENDEREÇO: ____________________________________________________________________________ 
TELEFONE: ____________________________________________________________________________ 



Anexo 7: Questionário 3. 

 



Anexo 8: Aprovação do Comitê de Ética. 

 


