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Resumo: Justificativa: o Projetopap coleta material cervical, faz análise citopatológica, palestras  incentivando a 

realização do exame preventivo do câncer cervical e atua junto à secretaria municipal de saúde, analisando  

dados do rastreamento do câncer em Ponta Grossa visando a implantação do rastreamento organizado. Objetivo: 

Verificar a prevalência de candidíase nos exames citológicos realizados no rastreamento do câncer do colo do 

útero em Ponta Grossa nos anos de 2014 a 2016 de acordo com a faixa etária. Metodologia: estudo analítico 

transversal, com dados extraídos do SISCAN de mulheres que participaram do rastreamento do câncer do colo 

uterino em  Ponta Grossa em 2014 a 2016. Resultados: A candidíase vaginal foi observada em 165 (1,4%) 

mulheres em 2014,  226 (1,3%) em 2015 e 171 (1,2%) em 2016. Considerações finais: a prevalência de 

candidíase em Ponta Grossa é inferior ao registrado em outras regiões do Brasil. Este trabalho proporcionou às 

acadêmicas de Farmácia e Enfermagem a consciência crítica dos problemas enfrentados pelo SUS, na 

implantação do rastreamento organizado do câncer do colo uterino, das dificuldades do dia a dia no atendimento 

ao púbico, alimentação do programa SISCAN e as deficiências desse sistema de informação, auxiliando no 

enfrentamento da busca de resoluções para esses problemas. 

Palavras-chave: Candidíase. Programas de rastreamento. Prevalência. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

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

(Projetopap) 

PÚBLICO-ALVO  

Mulheres que participaram do rastreamento do  câncer do colo útero. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Unidades de Saúde de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

 O Projetopap além de atividades técnicas como coleta de material cervical, análise 

citopatológica com emissão de laudos, palestras para comunidade incentivando a realização 
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do exame preventivo do câncer cervical e da vacinação contra o vírus Vírus Papiloma 

Humano (HPV), atua junto à secretaria municipal de saúde, analisando os dados do 

rastreamento do câncer em Ponta Grossa visando auxiliar na gestão para implantação do 

rastreamento organizado no município. Este trabalho de pesquisa é fruto de dados colhidos do 

Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), tabulados pelo Projetopap. 

 A Candidíase é uma síndrome clínica caracterizada por uma infecção que é causada 

por um fungo do gênero Candida sp., sendo a Candida albicans a mais frequente, e pode 

manifestar-se nas mucosas oral e vaginal, considerada uma infecção oportunista, por fazer 

parte da microbiota humana normal. (SOUZA, 2017). 

                Candida albicans apresenta-se na forma de filamentos (pseudo-hifas ou hifas), e é 

um organismo “pleomórfico” (adapta-se em diferentes meios biológicos), crescendo 

principalmente em ambientes quentes e úmidos causando assim a candidíase oral, vaginite e 

dermatite de fraldas. (RAUGUST & DUARTE, 2013). 

                A microbiota natural da vagina é constituída principalmente por Lactobacillus 

produtores de peróxido de hidrogênio e de ácido lático a partir do glicogênio. Esse processo 

deixa o pH vaginal mais ácido (por volta de 4,5) favorecendo o desenvolvimento da 

candidíase uma vez as leveduras proliferarem em meio ácido. (RAUGUST & DUARTE, 

2013). 

     Além da debilidade do sistema imunológico do hospedeiro, outros fatores como o 

uso de roupas íntimas justas e/ou sintéticas, Diabetes Mellitus, uso de contraceptivo oral, 

gravidez, uso irracional de antibióticos, utilização de corticoides, imunossupressores e agentes 

citostáticos, terapia de reposição hormonal e gravidez favorecem o desenvolvimento da 

candidíase vaginal. (BERNARDO & LIMA, 2015).  

                A Candidíase é diagnosticada em uma grande proporção de mulheres com queixa de 

corrimento vaginal anormal e sua incidência tem aumentado drasticamente nos últimos anos.  

Sintomas clássicos incluem prurido, ardor, dispareunia superficial e disúria externa. Entre os 

sinais apresentados observa-se eritema, fissura, corrimento vaginal esbranquiçado, espesso, 

inodoro, e quando em contato com a roupa adquire um aspecto farináceo. Em alguns casos 

típicos aparecem pontos branco-amarelados no colo uterino e nas paredes vaginais lesões 

satélites e edema. Os sintomas são mais evidentes no período pré-menstrual quando a acidez 

vaginal aumenta. Porém nenhum destes sintomas e sinais é especifico para o diagnóstico de 

candidíase, sendo os exames laboratoriais indispensáveis. (SOUZA, 2017). 
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                A necessidade de se ter um diagnóstico laboratorial eficiente e rápido, motivou o 

desenvolvimento de métodos práticos, econômicos e de grande eficácia, como as técnicas de 

exame direto, Gram e a fresco e do exame colpocitológico. 

                 A presença de leveduras é facilmente constatada nos exames de secreção vaginal a 

fresco em solução salina ou corados. A microscopia pela adição de hidróxido de potássio 

(KOH) facilita a demonstração dos elementos fúngicos e permite confirmar o diagnóstico com 

maior sensibilidade. (SOUZA, 2017). 

    Algumas variáveis de difícil controle, entre elas, a existência de muitas mulheres 

portadoras assintomáticas quando a cândida se apresenta em pequenas quantidades e a não 

confirmação laboratorial do diagnóstico inviabilizam uma inferência mais precisa sobre a 

prevalência da doença. Alguns pesquisadores têm empregado o exame colpocitológico no 

rastreamento propedêutico dos corrimentos vaginais, em virtude de sua real capacidade em 

identificar os agentes causadores e pelo excelente detalhamento morfológico dado pela 

coloração de Papanicolaou. (CAVALCANTE  et al., 2005). 

              Antes da menarca e pós-menopausa a candidíase vulvovaginal é rara e ocorre em 

maior frequência em mulheres em idade reprodutiva (20-40 anos) do que naquelas que já 

estão na menopausa.  Em mulheres até os 25 anos, pelo menos um episódio de candidíase é 

frequentemente encontrado. Nas mulheres na pré-menopausa, em pelo menos 75% observa-se 

um episódio. (SOUZA, 2017). 

              A candidíase é a segunda infecção vaginal mais frequente no Brasil. Em São Paulo 

cerca de 60% das mulheres que buscam atendimento no Pronto-Socorro do Hospital Pérola 

Byington, queixam-se de sintomas de candidíase. (SÃO PAULO, 2010). 

 

OBJETIVOS 

 Verificar a prevalência de candidíase nos exames citológicos realizados no 

rastreamento do câncer do colo do útero em Ponta Grossa nos anos de 2014 a 2016 de acordo 

com a faixa etária.  

 

METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo analítico transversal, realizado com dados extraídos do Sistema 

de Informação do Câncer (SISCAN) de mulheres que realizaram o exame citológico no 

rastreamento do câncer do colo do útero no município de Ponta Grossa-PR nos anos 2014 a 

2016, de dados tabulados pelo Projetopap do SISCAN a fim de auxiliar a secretaria de saúde 
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na implantação de rastreamento organizado no município de Ponta Grossa. Os dados foram 

tabulados utilizando o sistema Exel 2010 e calculados por frequência simples. Pesquisa 

indissociada da extensão nominada “Adequabilidade das amostras cervicovaginais de 

mulheres atendidas no projeto de extensão “Prevenção e educação na atenção à saúde da 

mulher: coleta e exame Papanicolaou”, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

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

 

RESULTADOS 

Segundo dados extraídos do SISCAN, no rastreamento do câncer do colo do útero, 

no município de Ponta Grossa-PR, foram realizados 11.732 exames citopatológicos em 2014, 

17.620 exames em 2015 e 14.133 exames em 2016.  

O diagnóstico laboratorial de candidíase vaginal foi observado em 165 (1,4%) 

mulheres em 2014,  226 (1,3%) em 2015 e 171 (1,2%) em 2016, cuja distribuição percentual 

por faixa etária de mulheres com 16 a 45 anos encontram-se na Tabela 1 e entre 46 a 61 anos 

ou mais na Tabela 2. 

 

Tabela 1 -  Frequência e prevalência de candidíase de acordo com a faixa etária de 16 a 45 anos, no município de 

Ponta Grossa-PR nos anos de 2014 a 2016 

Fonte: SISCAN, 2014 a 2016 

 

Tabela 2 -  Frequência e prevalência de candidíase de acordo com a faixa etária de 51 a 61 a mais anos, no 

município de Ponta Grossa-PR nos anos de 2014 a 2016 

Fonte: SISCAN, 2014 a 2016 

 

Ano 

Exames com candidíase 

Total 16-20 anos 21-25 anos 26-30 anos 31-35 anos 36-40 anos 41-45 anos 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

2014 165 1,4 17 10,3 37 22,4 29 17,5 19 11,5 16 9,7 17 10,3 

2015 226  1,3 33 14,6 44 19,4 37 16,3 25 11 31 13,7 24 10,6 

2016 171 1,2 40 23,3 29 16,9 29 17 24 14 19 11,1 6 3,5 

ANO 

Exames com candidíase 

Total 46-50 anos 51-55 anos 56-60 anos 61- a mais anos 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

2014 165 1,4 12 7,2 7 4,2 9 5,4 2 1,2 

2015 226 1,3 16 7,0 12 5,3 - 0 4 1,7 

2016 171 1,2 10 5,8 10 5,8 4 2,3 2 1,1 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

5 

 Na coloração de Papanicolaou Candida sp. foi diagnosticada pela  observação pseudo-

hifas, coradas fracamente com eosina ou às vezes com hematoxilina e / ou pequenos esporos 

(diâmetros de 2-4 mm), cor-de-rosa pálido ou marrom (Figura 1). 

 

Figura 1- Aspecto de blastóporos e hifas de Cândida sp.  no esfregaço cervical pelo Papanicolaou 

 

Legenda: a-blastóporos e hifas; b-blastóporos e c-hifas 

Fonte: as autoras 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho é uma contribuição à pesquisa indissociada da extensão, advinda de 

dados coletados do SISCAN pelo Projetopap, por acadêmicas do curso de enfermagem  e 

farmácia, os quais foram tabulados e analisados, a fim de auxiliar a secretaria  municipal de 

saúde de Ponta Grossa a implantar o rastreamento organizado do câncer do colo uterino.  

A prevalência de candidíase nas mulheres que realizaram o exame de Papanicolaou no 

rastreamento do câncer cervical em Ponta Grossa, Paraná, entre 2014 a 2016 apresentou um 

percentual de 1,4% em 2014, 1,3% em 2015 e 1,2% em 2016, uma prevalência menor do que 

relatado num estudo similar em Santa Catarina cuja prevalência foi de 6,8%. 

Este estudo verificou que a maior prevalência de candidíase deu-se em mulheres na 

faixa etária entre 16 e 45 anos, sendo que em 2014 e 2015 a maior prevalência de candidíase 

foi nas mulheres com faixa etária entre 21 e 25 anos (22,4% e 19,4% respectivamente) e em 

2016 foi na faixa etária entre 16 a 20 anos (23,3%). 

A maior prevalência de candidíase foi observada em mulheres em idade, ou seja, 

mulheres que já estão no ciclo menstrual, que é um dos fatores de risco, outros pontos seria 

possível gravidez, uso de contraceptivos orais, uso de ducha ou sabonete íntimo diário entre 

outros. (Souza, 2017). 

Nas mulheres mais velhas, que já estão na pré-menopausa ou menopausa a prevalência 

foi menor, porém podem ocorrer casos em mulheres que fazem reposição hormonal, tem pré-
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disposição genética, apresentam diabetes, fazem uso de antibióticos ou são obesas. (Souza, 

2017). 

A candidíase não é considerada Infecção Sexualmente Transmissível (IST) clássica, 

porém pode promover alterações do colo uterino, deixando mais suscetível a infecções 

secundárias. 

Estudos realizados em diferentes regiões do país sugerem que fatores geográficos, tais como 

condições climáticas, e fatores sociais e ambientais influenciam a prevalência de Candida, 

bem como na sensibilidade dos isolados aos antifúngicos, outro fator também pode estar 

relacionado com a falta de conhecimento em relação a Candidíase. 

A prevalência de cândida nessa pesquisa apresentou um valor bem menor (1,4; 1,3; 

1,2) em relação a outros estudos, como o de Véras no interior da Paraíba que apresentou um 

valor de 38%. 

Este trabalho proporcionou às acadêmicas de Farmácia e Enfermagem a consciência 

crítica dos problemas enfrentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na implantação do 

rastreamento organizado do câncer do colo uterino, das dificuldades do dia a dia no 

atendimento ao púbico, alimentação do programa SISCAN e as deficiências desse sistema de 

informação, auxiliando no enfrentamento da busca de resoluções para esses problemas. 
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