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RESUMO – Na adolescência ocorrem descobertas sexuais e conseqüentes exposições aos fatores de risco que contribuem para problemas na saúde sexual e reprodutiva. Estudos recentes têm demonstrado uma alta prevalência de infecção
pelo Papilomavírus Humano associada a anormalidades citológicas presentes no exame de Papanicolaou das adolescentes. O objetivo desse estudo foi determinar a freqüência de atipias citológicas e as infecções genitais em adolescentes.
Foi realizado um estudo observacional retrospectivo e transversal. A amostra foi composta pelos laudos dos exames de
Papanicolaou de adolescentes com idades entre 10 a 19 anos e que realizaram seus exames no Laboratório Osvaldo Cruz
no município de Santo Ângelo/RS, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007. As variáveis analisadas foram: a
idade das adolescentes, infecções genitais e as atipias citológicas.
PALAVRAS-CHAVE – Adolescentes; infecções genitais; células epiteliais atípicas.

SUMMARY – In the adolescence occurred sex discoveries and consequent exposure to risk factors that contributes to
problems in sexual and reproductive health. Recent studies have shown a high Human Papillomavirus infection
prevalence associated to cytological abnormalities by Papanicolaou smear in adolescents. The aim of this study was
to determine the atypical cytological frequency and genital infections in adolescents. An observational, retrospective
and cross study was conducted. The sample reports from Papanicolaou smears in adolescents aged 10 to 19 years old
who done their exams at the Osvaldo Cruz Laboratory, in Santo Ângelo city/RS, from January, 2006 to December,
2007. The variables were adolescents’ age, genital infections and atypical epithelial cells.
KEYWORDS – Teenagers; genital infections; atypical epithelial cells.

1. INTRODUÇÃO

adolescência é uma fase de transição entre a infância
A
a vida adulta, caracterizada por várias modificações
físicas e emocionais. Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), a adolescência é o período compreendido
entre 10 e 19 anos de idade. No Brasil, segundo a Lei
8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), essa fase corresponde ao período entre
12 e 18 anos de idade (MARONEZ & et al., 2006; AMARAL & et al., 2007; BRASIL, 2007; WHO, 2007).
Nessa fase, ocorrem descobertas no sentido sexual e,
conseqüentemente, exposições a diversos fatores de risco
que contribuem para que ocorram problemas na saúde sexual e reprodutiva. Nessa época da vida, o padrão histofisiológico do colo do útero é um fator relevante associado à
carcinogênese cervical. Isto faz com que haja uma maior
exposição da junção escamo-colunar (JEC), tornando as

adolescentes mais suscetíveis a infecções genitais (KAHN
& et al., 2001; LONGATTO FILHO & et al., 2003; NASCIMENTO & et al., 2005).
Na adolescência, as infecções genitais representam um
grupo de doenças de alta freqüência, representando um dos
principais motivos de consulta nos ambulatórios de ginecologia infanto-puberal. Essas infecções devem ser tratadas adequadamente, pois suas seqüelas podem trazer sérias conseqüências, tais como: infertilidade, gravidez ectópica e câncer de colo de útero, entre outras (AMARAL &
et al., 2007).
As vulvovaginites são infecções das paredes vaginais,
que causam alteração do pH local, prurido e algumas
vezes secreção. Os agentes etiológicos mais freqüentes
dessas infecções são: Trichomonas vaginalis, Candida
spp., Gardnerella vaginalis, Herpes Vírus Simples e Papilomavírus Humano, entre outros (MARTINS & et al.,
2007).
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A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é considerada uma doença sexualmente transmissível. Essa infecção representa o fator de risco mais importante, porém não
suficiente, para o desenvolvimento do câncer de colo de
útero. Muitos casos da infecção por HPV não causam sintomas e resolvem-se espontaneamente; no entanto, casos
persistentes podem desenvolver esse tipo de câncer (ZONTA
& et al., 2005; MONTEIRO & et al., 2006; RAMA & et
al., 2006).
Em estudos recentes, tem sido demonstrada uma maior
prevalência de infecção pelo HPV associada à anormalidades citológicas pelo exame de Papanicolaou em adolescentes, quando comparada à de mulheres adultas. O pico
de incidência da infecção por HPV ocorre entre 16 e 20
anos. Embora as atipias citológicas sejam de baixo grau
em adolescentes, existe o risco de progressão para lesão
de alto grau e carcinoma, especialmente se envolvem infecção por subtipos de HPV de alto risco. Na literatura,
tem sido relatado que muitas mulheres adultas que apresentam lesões cervicais de alto grau e câncer foram infectadas pelo HPV durante a adolescência. Nessa fase, a
atividade biológica cervical está em nível máximo, sendo
que a replicação celular e substâncias presentes no meio
cervical facilitam essa infecção viral. As infecções genitais, sexualmente transmitidas ou não, contribuem para
uma maior incidência da infecção pelo HPV e isto ocorre,
provavelmente, pelo aumento da secreção no meio vaginal (MURTA & et al., 2001; LONGATTO FILHO & et
al., 2003; NASCIMENTO & et al., 2005; BUFFON & et
al., 2006; WHO, 2006).
Atualmente, existem, mais de 100 tipos de HPV identificados e seqüenciados com base na homologia de seu
DNA, sendo que desses, em torno de 40, possuem tropismo pelo trato ano-genital. Os tipos de HPV 6, 11, 40, 42,
43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 são os mais comuns considerados de baixo risco e produzem lesões benignas como os
condilomas exofíticos que afetam o trato anogenital. Já os
tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73,
e 82 são considerados de alto risco e estão associados com
o desenvolvimento da neoplasia intra-epitelial de alto grau e
câncer de colo de útero (STEBEN & DUARTE-FRANCO,
2007).
Além do HPV, existem outros fatores de risco para o
desenvolvimento do câncer de colo de útero, entre eles: os
de comportamento sexual como a idade prematura do início da atividade sexual, múltiplos parceiros e promiscuidade do parceiro sexual; outros: como fatores imunológicos,
hábitos de higiene, tabagismo, contraceptivo oral e história
de infecções genitais (UTAGAWA & et al., 2000; WRIGHT & et al., 2005; BUFFON & et al., 2006; RAMA & et
al., 2006).
O diagnóstico das lesões induzidas por HPV é realizado pelo exame clínico, colposcopia, citopatologia e histopatologia. Já a identificação do DNA do HPV inclui os
métodos moleculares, como: Southern Blot, hibridização
in situ, captura híbrida (que está disponível comercialmente) e a reação em cadeia da polimerase (Polymerase
Chain Reaction - PCR) (ZONTA & et al., 2005; RAMA
& et al., 2006).
O exame citopatológico de Papanicolaou permite a
prevenção do câncer de colo de útero através da identificação de suas lesões precursoras e que podem estar
presentes muitos anos antes de ocorrer a invasão, e tam348

bém auxilia no diagnóstico de infecções genitais. Esse
exame é o mais utilizado em programas de rastreamento
do câncer de colo de útero por ser simples, barato e pela
sensibilidade. Em países onde programas de rastreamento
são bem estruturados e organizados, as taxas de incidência e mortalidade por esse tipo de câncer são reduzidas. No Brasil, o número de casos novos de câncer de
colo de útero esperados para o ano de 2008 é de 18.680,
com um risco estimado de 19 casos a cada 100 mil
mulheres. Na região Sul, o risco é de 24 casos para cada
100.000 mulheres, sendo o segundo tipo de câncer mais
freqüente (UTAGAWA & et al., 2000; MEDEIROS & et
al., 2005; NASCIMENTO & et al., 2005; BUFFON &
et al., 2006; AMARAL & et al., 2006; BUFFON & et
al., 2006; RAMA & et al., 2006; MARTINS & et al.,
2007; BRASIL, 2008).
Na adolescência, acontece uma carência de informações, de medidas educativas e de políticas apropriadas,
acabando por estender à vida adulta, complicações e seqüelas provocadas por problemas associados às doenças
sexualmente transmissíveis (DST). Por esse motivo, o
objetivo desse estudo foi determinar a freqüência de atipias
citológicas e, também, infecções genitais em adolescentes
no Laboratório Osvaldo Cruz, no Município de Santo Ângelo – RS.
2. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo observacional, retrospectivo
e transversal no Setor de Citologia do Laboratório Osvaldo Cruz, no município de Santo Ângelo. Foram analisados 15.457 laudos citopatológicos do período de janeiro
de 2006 a dezembro de 2007. Dos 15.457 exames realizados no período do estudo, 0,8% (126/15.457) exames
foram considerados insatisfatórios por falta de dados clínicos ou amostra inadequada, restando 15.331 exames.
Foram consideradas adolescentes, aquelas com idades
compreendidas entre 10 a 19 anos, conforme a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2007). Essas representaram 3,8% (591/15.331) e suas idades variaram entre 13 a
19 anos. As variáveis analisadas foram: a freqüência de
esfregaços cérvico-vaginais corados pelo método de Papanicolaou com atipias citológicas e infecções genitais.
Para facilitar a análise e discussão dos dados, as categorias de células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US) e células glandulares atípicas de significado indeterminado (AG) foram agrupadas em atipias
de significado indeterminado. Esse projeto de pesquisa
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus de Santo Ângelo, protocolo número 10004/TCH/07.
3. RESULTADOS

Dos 15.331 exames realizados, 3,8% (591/15.331) eram
de adolescentes com idade média de 17,7 anos e faixa etária compreendida entre 13 e 19 anos de idade. A maioria
das participantes do estudo (63,2%, 374/591) tinha 18 e
19 anos de idade (Figura 1).
Entre os laudos citológicos das adolescentes analisadas, foi observado que a maioria (83,8%, 495/591) apresentou flora de Lactobacilos, seguida por Gardnerella vaRev. Bras. Farm., 89(4), 2008

32,1
31,1

Participantes (%)

Participantes (%)

35
30
25
17,8

20
13,5

15
10
3,7
5
0,3

1,4

13

14

83,8

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

0,3
Lactobacilos

15

16

17

18

Candida spp.

19

Idades

Atipias de
Significado
Indeterminado

LSIL

15,3

13,9

15
10
5

20,8

19,4

20

6,9
1,4

5,6

1,4

4,2

5,6

1,4

1,4

1,4

0

0,5
HSIL

25

Participantes (%)

Participantes (%)

5,9

Outros

FIG. 2 - Distribuição dos resultados microbiológicos encontrados na amostra analisada.
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FIG. 3 - Distribuição dos resultados dos exames citopatológicos entre as adolescentes.

ginalis com 11,2% (66//591) e Candida spp. com 4,7%
(28/591) (Figura 2).
Do total de adolescentes, 5,8% (34/591) apresentaram
atipias de significado indeterminado, 5,9% (35/591) com
lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau (LSIL) e 0,5%
(3/591) com lesão intra-epitelial escamosa de alto grau
(HSIL) (Figura 3).
Não foram observadas citologias atípicas aos 13 anos
de idade. As atipias de significado indeterminado foram
observadas a partir de 14 anos de idade, sendo mais freqüentes nas idades de 18 e 19 anos com 34,7% (25/72). A
lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau (LSIL) apresentou um pico aos 19 anos com 20,8% (15/72) e foram
observados três casos de lesão intra-epitelial escamosa de
alto grau (HSIL) em pacientes com idades de 16, 18 e 19
anos (Figura 4).
4. DISCUSSÃO

Neste estudo, dos 15.331 exames realizados, 3,8% (591/
15.331) eram de adolescentes. Esse dado difere do encontrado na literatura, como o estudo de ADAD & et al., realizado no ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, onde adolescentes foram analisadas nos anos de 1968, 1978, 1988 e
1998. Os autores observaram freqüências da população
adolescente em índices crescentes de 7,4%, 10,1%, 11,4%
e 11,2%, respectivamente. SADEGHI & et al., nos Estados Unidos, MURTA & et al. e DERCHAIN & et al., no
Brasil, observaram que, do total das citologias realizadas,
24.3% (194.069/796.337), 11,8% (6.498/54.985) e 8,7%
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(188/2.160) eram de adolescentes, respectivamente. O percentual de adolescentes que realizaram exame de Papanicolaou, no nosso estudo, é muito baixo, uma vez que as
adolescentes começam a vida sexual cada vez mais cedo
estando expostas às infecções por Papilomavírus Humano
(HPV) (SADEGHI & et al., 1984; DERCHAIN & et al.,
1991; ADAD & et al., 2001; MURTA & et al., 2001; LONGATTO FILHO & et al., 2003).
No presente estudo, a idade média das adolescentes
foi de 17,7 anos, compreendida entre 13 e 19 anos de
idade. Esses dados são similares com outros estudos da
literatura, onde os pesquisadores estudaram adolescentes
com idades médias de 16,1 anos (12-19) até 17,4 anos
(13-19). A maioria das participantes do nosso estudo,
63,3% (374/591) possuía 18 e 19 anos de idade. Conforme a literatura, o início da atividade sexual está acontecendo em idade menor ou igual aos 16 anos; sendo por
esse fato considerada alta a idade média das adolescentes
do presente estudo e dos demais (EDELMAN & et al.,
1999; MURTA & et al., 2001; KAHN & et al., 2004;
TARKOWSK & et al., 2005).
Observou-se durante o estudo, a presença de desvio da
flora normal (Gardnerella vaginalis) em 11,2% (66//591)
e Candida spp. em 4,7% (28/591) dos laudos citológicos
das adolescentes analisadas. Para processos infecciosos,
foi observada uma grande variação na literatura, como o
estudo de MURTA & et al., que mostrou infecções apresentando clue cells (Gardnerella vaginalis) em 22,4% e
Candida spp. em 1,8%. E, o estudo de ADAD & et al.,
onde foi verificada a freqüência de infecções genitais em
adolescentes, em diferentes anos, os autores observaram
variações de 0,3% a 30% para a Candida spp. e de 17,3%
349

a 19,3% para a Gardnerella vaginalis (ADAD & et al.,
2001; MURTA & et al., em 2001).
Das 591 adolescentes do presente estudo, 12,2% (72/
591) apresentaram resultados citológicos atípicos. Em um
estudo realizado por LONGATTO FILHO & et al., foi verificado que a freqüência de esfregaços cérvico-vaginais
de adolescentes (d” 21 anos) com atipias citológicas vem
aumentando gradativamente, sendo de 1,7% em 1996; 2,3%
em 1997; 1,8% em 1998; 3% em 1999; 2,6% em 2000 e
4,2% em 2001. Na pesquisa realizada por LEAL & et al.,
com 419 adolescentes, foi observado 6,9% de atipias celulares epiteliais. Observamos que em nossos resultados o
número de citologias atípicas foi superior aos estudos relatados, reforçando que é importante uma maior adesão das
adolescentes à realização do exame preventivo do câncer
de colo de útero (LEAL & et al., 2003; LONGATTO FILHO & et al., 2003).
Do total de adolescentes do nosso estudo, 5,8% (34/
591) apresentaram atipias de significado indeterminado,
5,9% (35/591) apresentaram lesão intra-epitelial escamosa
de baixo grau (LSIL) e 0,5% (3/591) apresentaram lesão
intra-epitelial escamosa de alto grau (HSIL). Esses dados
estão de acordo com o estudo de EDELMAN & et al.,
onde, de 271 adolescentes observadas, foi constatado 7,7%
com LSIL e 0,7% com HSIL e, também com a pesquisa de
KAHN & et al., que estudaram adolescentes e observaram
6,9% de LSIL e 0,1% de HSIL. MOUNT & et al., analisaram 10.296 exames de Papanicolaou de adolescentes e observaram 9,8% (1011/10.296) de atipias de significado indeterminado e 3,8% (388/10.296) de LSIL (EDELMAN &
et al., 1999; MOUNT & et al., 1999; KAHN & et al.,
2004). Porém, diferem de outros estudos da literatura onde
as freqüências variaram de 12,2% a 20,9% para ASC-US,
1,1% a 17,4% para LSIL e 0,07% a 3,1% HSIL (UTAGAWA & et al., 2000; LEAL & et al., 2003; TARKOWSK &
et al., 2005; MONTEIRO & et al., 2006).
Não observamos citologias atípicas aos 13 anos de idade. As atipias de significado indeterminado foram encontradas a partir dos 14 anos de idade, sendo mais freqüentes
nas idades de 18 e 19 anos com um índice de 34,7% (25/
72). LSIL apresentou um pico de 20,8% (15/72) aos 19
anos e foram observados três casos de lesão intra-epitelial
escamosa de alto grau (HSIL) em pacientes com idades de
16, 18 e 19 anos. Nossos resultados estão de acordo com
os de WRIGHT & et al. onde verificou 646 adolescentes
com lesões cervicais (LSIL e HSIL); essas lesões estavam
presentes em pacientes a partir dos 13 anos de idade e a
maior freqüência foi observada nas idades de 17 e 18 anos
(WRIGTH & et al., 2005).
Recentes publicações indicam que a incidência de anormalidades citológicas cervicais entre adolescentes está aumentando. Por esse motivo é de grande importância incluir
adolescentes sexualmente ativas em programas de prevenção do câncer de colo de útero, com o objetivo de detectar
e assegurar o tratamento de anormalidades citológicas cervicais precocemente (LONGATTO FILHO & et al., 2003).
5. CONCLUSÃO

Conforme os resultados do estudo, concluímos que:
3,8% (591/15.331) dos exames realizados eram de adolescentes; a idade média foi de 17,7 anos (13-19), sendo que
maioria tinha 18 e 19 anos de idade; a maioria (83,8%, 495/
350

591) apresentou flora normal de Lactobacilos; 12,2% (72/
591) das adolescentes apresentaram resultados citológicos
atípicos e dessas, 5,8% (34/591) foram de atipias de significado indeterminado, 5,9% (35/591) foram de lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL) e 0,5% (3/591)
foram de lesão intra-epitelial escamosa de alto grau (HSIL);
A maior freqüência de citologias atípicas ocorreu nas idades de 18 e 19 anos com 34,7% (25/72).
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