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Resumo: os Lactobacillus são integrantes da microbiota vaginal, produzem ácido lático e peróxido de 

hidrogênio, essencial para manter o pH vaginal ácido, evitando e/ou inibindo o crescimento de outros 

microrganismos, apresentam formas desde muito alongadas, muito curtas, reto, curvo e até espiralados, são 

Gram positivos não esporulados. Objetivo: correlacionar alterações reativas celulares em esfregaço 

cervicovaginal coradas pelo método de Papanicolaou com morfotipos de lactobacilos observados pela coloração 

de Gram de exames citológicos de mulheres atendidas pelo projeto extensionista (Projetopap). Resultados: 187 

(94,4%) amostras apresentaram Lactobacillus curtos. Presença de edema nuclear em 133 (67,2), binucleação 80 

(40,4%) e paraqueratose em 103 (52,0).  30 (15,2%) das amostras apresentaram três tipos de alterações reativas 

celulares simultaneamente na presença de Lactobacillus curtos. Considerações finais: pesquisa indissociada da 

extensão, advinda de dados coletados de mulheres que foram acolhidas pelo Projetopap, com consulta de 

enfermagem, coleta de material cervical e exame citopatológico por acadêmicos e supervisores dos cursos de 

Farmácia e Enfermagem, num trabalho multiprofissional, certamente necessita de outros estudos longitudinais a 

fim de preencher as lacunas desta pesquisa, contudo a reavaliação do valor dos critérios não-clássicos a fim de 

aumentar a sensibilidade dos testes citológicos no rastreio câncer cervical é digno de reflexão. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Prevenção e educação na atenção à saúde da mulher: coleta de exame Papanicolaou 

(Projetopap). 

PÚBLICO-ALVO  

Mulheres que realizaram o exame de Papanicolaou no projeto de extensão. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 
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 Acadêmica participante do projeto de extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia; 

gabrielalfagds@gmail.com . 
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 Acadêmica participante do projeto de extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia; 

franciellydavid@hotmail.com. 
3
 Supervisora do projeto de extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Enfermagem e 

Saúde Pública, Enfermagem; lidiadalgallo@gmail.com. 
4
 Coordenadora do projeto de extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de Análises 

Clínicas e Toxicológicas; Farmácia; edpmach@gmail.com. 
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Ponta Grossa-PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ambulatório de Saúde e Laboratório de Análises Clínicas da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa. 

. 

JUSTIFICATIVA 

 Os estudos realizados por Doderlein foram os primeiros que identificaram os 

Lactobacillus como integrante da microbiota vaginal. Tais bacilos produzem ácido lático e 

peróxido de hidrogênio a partir do glicogênio produzido pelas células intermediárias e 

superficiais do epitélio escamoso estratificado vaginal. Este mecanismo é essencial para 

manter o pH vaginal ácido, entre 3,8 a 4,5, evitando e/ou inibindo o crescimento de outros 

microrganismos (BROLAZO et al., 2009). 

 Os Lactobacillus produzem dois isômeros de ácido lático, levogiro (L) e dextrógiro 

(D). Na forma isomérica L, o ácido lático induz a célula epitelial vaginal a liberar citocinas 

pró-inflamatórias em presença de agentes patogênicos e desencadeia resposta pró-inflamatória 

estimulando seletivamente as células do sistema imune (LOPES, 2008).  

 A microbiota lactobacilar através da via metabólica também é capaz de oxidar 

carboidratos, cujo produto é o peroxido de hidrogênio (H2O2). O acúmulo deste produto é 

consequência da ausência da peroxidase, enzima do grupo das oxirredutase que oxida 

substratos orgânicos. O excedente de H2O2 é capaz de inibir ou matar outros microrganismos, 

principalmente os que produzem baixa ou nenhuma peroxidase. (BROLAZO et al., 2009). 

 Os Lactobacillus apresentam várias formas, desde muito alongadas a muito curtas, de 

reto a curvo e até mesmo espiralados, incluídos no grupo amplo e heterogêneo de bactérias do 

ácido lático. São Gram positivos, não esporulados cujo catabolismo de açúcares é estritamente 

fermentativo (BROLAZO et al., 2009). 

 No Brasil, já foram identificadas 83 espécies diferentes de Lactobacillus em mulheres 

brasileiras saudáveis e assintomáticas, sendo as mais frequentes são L. crispatus, L. gasseri e 

L. jensinii. (LAMONT et al., 2011). 

 Hormônios, hábitos de higiene, medicamentos, alimentação, atividade sexual e 

alimentação são fatores que influenciam o ecossistema vaginal. O sistema imune também é 

um importante mecanismo que assegura a integridade deste ecossistema.  O ciclo menstrual, 

por exemplo, promove a proliferação de Lactobacillus. Após a ovulação, na segunda metade 

do ciclo, com o aumento dos níveis de progesterona ocorre produção de vacúolos de 
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glicogênio em células intermediárias do epitélio escamoso. Os Lactobacillus decompõem as 

células intermediárias, consumindo o glicogênio e aumentando sua proliferação. Este 

fenômeno é chamado de citólise (SOARES, 2017). 

 Trabalhos avaliaram alterações reativas celulares em raspado cervicovaginal pelo 

método de Papanicolaou, e verificaram além da presença de citólise, também a presença de 

binucleação assim como de edema nuclear em amostras que apresentavam exclusivamente 

microbiota lactobacilar (NEVES et al., 2016; YOSHIZAWA et al., 2018). 

 

OBJETIVOS 

 

 Correlacionar alterações reativas celulares em esfregado cervicovaginal coradas pelo 

método de Papanicolaou com morfotipos de lactobacilos observados pela coloração de Gram 

de exames citológicos de mulheres atendidas pelo projeto extensionista (Projetopap). 

 

METODOLOGIA 

 

              Este foi um estudo transversal descritivo qualitativo, com estatística por frequência 

simples, com dados extraídos de resultados citopatológicos de 198 mulheres que participaram 

do projeto extensionista (Projetopap), aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, com parecer consubstancial nº 1.614.753.  

 Resumidamente, discentes do curso de Enfermagem e Saúde Pública realizaram coleta 

de amostras de secreção vaginal e de raspado cervical da mesma mulher, que foram 

analisadas, respectivamente, pela coloração de Gram e Papanicolaou. As colorações e análises 

foram realizadas por discentes do curso de Farmácia. Foram excluídas do estudo amostras que 

apresentaram outras bactérias que não eram Lactobacillus.  

 A bacterioscopia pelo Gram foi analisada em microscopia em aumente de 1.000X, e a 

quantificação dos  Lactobacillus foi realizada pelo sistema de cruzes numa média de 10 

campos microscópicos da seguinte forma: ausente, 1+ com  1 a 9 Lactobacillus, 2+  com 10 a 

20 Lactobacillus, 3+ com 20 a 30 Lactobacillus e 4+ com predomínio >30 Lactobacillus por 

campo de imersão. 

 A análise citológica pelo Papanicolaou foi realizada em aumento de 400X na qual 

foram investigadas a presença de edema nuclear, binucleação e paraqueratose, quantificadas 

da seguinte forma: escassa na presença de uma célula com alterações reativas em 20 campos, 

moderada em 10 campos, acentuada a cada 5 campos microscópicos.  
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 Morfologicamente, considerou-se paraqueratose em células escamosas com densas 

partículas alaranjadas ou eosinofílicas no citoplasma, vistas isoladamente, com formato 

redondo, oval, poligonal ou em forma de fuso, núcleos  densos e picnóticos; edema nuclear 

um aumento em até duas vezes o tamanho de um núcleo normal,  sem anormalidades 

significativas da cromatina e binucleação em células binucleadas com distribuição normal de 

cromatina em células escamosas.  

RESULTADOS 

 Foram avaliadas um total de 198 amostras de secreção vaginal e de raspados cervicais. 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados das amostras de secreção vaginal coradas pelo 

Gram.  

Tabela 1 – Quantificação de Lactobacillus encontrados nos esfregaços de secreção vaginal 

 

Morfotipo 

lactobacilar pelo 

Gram 

Total Quantificação 

1+ 2+ 3+ 4+ 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

Lactobacillus 

Curtos 

187 94,4 15 7,5 34 17,2 26 13,1 112 56,6 

Lactobacillus 

Longos 

11 5,6 1 0,5 1 0,5 2 1,0 7 3,5 

Fonte: as autoras, 2019. 

 Das 198 amostras analisadas, o raspado cervical pelo Papanicolaou demonstrou a 

presença de edema nuclear em 133 (67,2), binucleação 80 (40,4%) paraqueratose em 103 

(52,0).  Em 30 (15,2%) amostras foram observados os três tipos de alterações reativas 

celulares simultaneamente e todas na presença de Lactobacillus curtos. A quantificação das 

alterações reativas celulares encontra-se na Tabela 2.  

Tabela 2. Quantificação das alterações reativas celulares analisadas pela coloração de Papanicolaou 
 

Alteração reativa celular 
Quantificação 

Escassa Moderada Acentuada 

Abs % Abs % Abs % 

Edema 53 26,8 71 35,8 9 4,5 

Binucleação 70 35,4 10 5,0 0 0 

Paraqueratose 24 12,1 47 23,7 32 16,2 

Fonte: as autoras, 2019 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este estudo utilizou metodologias simples e de fácil aplicação em qualquer porte de 

laboratório clínico, ou seja, as colorações de Gram e Papanicolaou, e observou maior 

frequência do morfotipo lactobacilar curto.  

 Em se tratando de câncer cervical, o principal fator de risco para desenvolvimento 

desse tumor é a presença de Papilomavirus (HPV). Ao longo da vida, uma mulher tem a 

probabilidade de 80% para adquirir uma infecção pelo HPV, entretanto a maior parte destas 

infecções resolvem-se espontaneamente através dos mecanismos de defesa do corpo, assim 

uma parcela pequena de mulheres desenvolve lesões precursoras ou malignas (NAYAR E 

WILBUR, 2015). 

O exame citológico cervical pelo Papanicolaou tem sido a melhor estratégia de saúde 

pública para a detecção de lesões pré-neoplásicas e neoplásicas, e na identificação de 

alterações citomorfológicas relacionadas ao HPV. Contudo, com as limitações de 

sensibilidade do método e a dificuldade na redução da incidência de câncer cervical, foi 

necessária a introdução de novos critérios morfológicos, denominados não-clássicos ou 

secundários para diagnóstico citológico de HPV (NAYAR & WILBUR, 2015). 

Quando encontrados quatro ou mais critérios não-clássicos em uma amostra, pode se 

concluir infecção por HPV. Edema, binucleação e paraqueratose são alterações celulares 

reativas ditas não-clássicas.  

 A presença de três critérios não-clássicos em mesma amostra foi encontrada em 30% 

da população alvo aqui estudada, na presença de microbiota vaginal composta exclusivamente 

por Lactobacillus, considerados como protetores do ambiente vaginal. Portanto, 

aprimoramento no diagnóstico citológico a fim de especificar a causa da inflamação e das 

alterações reativas celulares é de suma importância para aumentar a sensibilidade dos testes 

citológicos. Estudos longitudinais são necessários a fim de preencher as lacunas desta 

pesquisa. Contudo a reavaliação do valor dos critérios não-clássicos a fim de aumentar a 

sensibilidade dos testes citológicos  no rastreio do câncer cervical é digno de reflexão. 

Percebe-se assim, a contribuição da extensão para a pesquisa e ensino, em que 

mulheres atendidas pelo Projetopap se beneficiam pela prevenção de doenças do trato 

feminino e tratamento de doenças relacionadas. Soma-se a isto o aprendizado de trabalho 

multiprofissional, com consulta de enfermagem, coleta de material cervical e exame 

citopatológico por acadêmicos e supervisores dos cursos de Farmácia e Enfermagem. 

 

APOIO 
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Fundação Araucária. 
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