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Resumo: Justificativa: O Projetopap coleta de material cervical, faz exame citopatológico, palestras para leigos, 

incentiva a realização do exame preventivo do câncer cervical, enfatiza a importância da vacina contra o vírus 

HPV e  treina enfermeiros e acadêmicos de enfermagem na qualidade da coleta cervical para minimizar 

resultados falso-negativos. O Trichomonas vaginalis favorece a persistência do HPV. Objetivo: identificar as 

alterações reativas celulares encontradas na citologia pelo Papanicolaou, frente a presença de Trichomonas 

vaginalis em esfregaços cervicais de mulheres que participaram do Projetopap. Metodologia: estudo descritivo 

longitudinal em 37 amostras positivas para Trichomonas vaginalis em 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”. Resultados: foram 

observados edema nuclear, halo perinuclear, binucleação e paraqueratose na presença de Trichomonas vaginalis. 

Considerações finais: este trabalho de pesquisa indissociado da extensão levou a equipe do Projetopap à reflexão 

da necessidade da valorização do relato de alterações reativas celulares na presença de Trichomonas vaginalis, 

em laudos citológicos, como reforço ao trabalho de prevenção, visando um melhor acompanhamento dessas 

mulheres que realizam o preventivo do câncer do colo do útero. 

 

Palavras-chave: Trichomonas. Teste de Papanicolaou. Doenças sexualmente transmissíveis. 

 

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 preventivo de câncer cervical no Projetopap. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

                                                 
1
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3
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Ambulatório de Saúde e Laboratório Universitário de Análises Clínicas da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O Projetopap atual desde 2009 acolhendo mulheres sexualmente ativas, realizando 

consulta de enfermagem, coleta de material cervical, exame citopatológico com emissão de 

laudos na prevenção do câncer cervical. Também faz palestras para a comunidade leiga, 

incentivando a realização do exame preventivo do câncer do colo do útero e enfatiza a 

importância da vacina contra o vírus HPV. Realiza treinamento visando a qualidade da 

amostra cervical junto a enfermeiros de unidades de saúde e acadêmicos de enfermagem, a 

fim de minimizar resultados falso-negativos. Além disso, organiza evento técnico científico 

para profissionais da saúde que atuam na prevenção. O Projetopap é bidepartamental, 

envolvendo docentes e discentes dos cursos de Farmácia e Enfermagem e profissionais dessas 

áreas.  

Pesquisas tem demonstrado que Trichomonas vaginalis é um fator de risco para câncer 

cervical por favorecer a persistência da infecção pelo HPV. Metade das mulheres positivas 

para  HPV tiveram citologia positiva para Trichomonas vaginalis (BEZERRA, 2017).  

A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pelo 

Trichomonas vaginalis que age na região interna da vagina causando vaginite, cervicite e 

inflamação na uretra, além de inflamações no útero que podem passar por um processo 

hemorrágico e necrótico do epitélio vaginal e cérvice uterina. Nas infecções por Trichomonas 

vaginalis é possível identificar grandes alterações celulares através de esfregaços no 

Papanicolaou (BEZERRA, 2017) 

  O Trichomonas vaginalis possui forma de pera, mede cerca de 15 a 30 µm, núcleo 

alongado,  apresenta 4 flagelos, sua divisão celular ocorre por fissão binária longitudinal, não 

apresenta forma cística  tornando suscetível a dessecação às altas temperaturas, sobrevivendo 

cerca de 3 horas na urina. É desprovido de mitocôndrias, mas apresenta grânulos densos 

denominados hidrogenossomos, que são bolsas delimitadas por duas membranas, cuja função 

é degradar o ácido pirúvico ou ácido málico produzindo gás hidrogênio, gás carbônico, ácido 

acético e energia para produção de ATP. É um parasita anaeróbio facultativo pois cresce na 

ausência de oxigênio devido a uma  reserva de glicogênio que utiliza como fonte de energia 

(LAGANÁ,2015). 
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 Pouco se sabe sobre a variabilidade biológica do Trichomonas vaginalis. Seu processo 

de aderência nas células epiteliais é complexo. Ao aderir às células o protozoário muda sua 

forma para ameboide, seus flagelos são recolhidos para o corpo do parasito iniciando  o 

processo de infecção  pela de troca de sinais químicos. O Trichomonas vaginalis possui 

capacidade de desintegração de células imunes por produzirem cisteína-proteínases que 

degradam lgG, IgM e IgA vaginais,  ocorrendo um mecanismo de evasão no sistema imune do 

hospedeiro (BEZERRA,2017). 

 A citologia pelo Papanicolaou tem papel importante na identificação de lesões 

inflamatórias, pois permite avaliar a intensidade das mesmas e acompanhar sua evolução além 

de propiciar a determinação de alguns agentes, tais como o Trichomonas vaginalis. Quando 

há Trichomonas vaginalis em esfregaços de Papanicolaou, geralmente observa-se  fundo sujo, 

devido a presença de macrófagos, neutrófilos e detritos celulares produzidos pela lise 

citoplasmática de células escamosas, em função da lesão celular do epitélio escamoso vaginal,  

provocada por esse protozoários. As células escamosas apresentam eosinofilia e anfofilia 

citoplasmática levando a alterações nucleares como aumento do núcleo e  binucleação. Ainda 

se observa halos perinucleares e vacuolização citoplasmática além de outras alterações como 

metacromasia, citólise, hialinização (ZORATI, 2009). 

OBJETIVOS 

Identificar as alterações reativas celulares encontradas na citologia pelo Papanicolaou, 

frente a presença de Trichomonas vaginalis em esfregaços cervicais de mulheres que 

participaram do Projetopap. 

METODOLOGIA 

Este foi um estudo descritivo longitudinal, realizado com 37 amostras positivas para 

Trichomonas vaginalis, de 900 amostras cervicais coradas pelo Papanicolaou de mulheres que 

realizaram o exame preventivo do câncer cervical pelo Projetopap, na faixa etária de 16 a 65 

anos, no período de 2014 a 2018. Os dados foram analisados por frequência simples 

utilizando o programa Excel 2010, em 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 
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parecer consubstancial nº 1.614.753. com parecer consubstanciado da Comissão de Ética e 

Pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa sob número 1.614.753.  

A coleta de material cervical foi realizada por acadêmicos de enfermagem sob a 

supervisão de docentes e profissionais enfermeiros e a citologia por acadêmicos de farmácia 

sob a supervisão de docente especialista em citologia clínica. Os esfregaços de raspados 

cervicovaginais foram confeccionados com auxílio de espátula de Ayre e escovinha cervical 

para pesquisa citológica e observada por microscopia ótica comum em aumento de 100X e 

400X.  

  

RESULTADOS 

De 900 mulheres na faixa etária de 16 a 65 anos, 37 (4,11%) foram selecionadas para 

este estudo por apresentarem Trichomonas vaginalis. Por não se tratar de um estudo de 

prevalência, e sim uma análise descritiva qualitativa buscando abordar o tipo de lesão 

presente nos casos de tricomoníase, esse estudo incluiu apenas as 37 amostras positivas para 

Trichomonas vaginalis.  

 As amostras que apresentarem mais um agente biológico com Trichomonas vaginalis 

foi com lactobacilos em 15 (40,5%), com Gardnerella vaginalis em 9 (24,3%) e com 

microbiota bacilar em 5 (13,5%), e com dois tipos de agentes microbiológicos junto com 

Trichomonas vaginalis foram encontrados fungos e lactobacilos em 2 (5,4%), lactobacilos e 

leptotrix em 1 (2,7%),  lactobacilos e microbiota bacilar em 4 (10,8%), Gardnerella vaginal e 

microbiota bacilar em 1 (2,7%). 

Morfologicamente, as alterações celulares encontradas foram  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 com aumento em até duas vezes o tamanho de um núcleo normal,  

sem anormalidades significativas da cromatina, binucleação com a presença de dois núcleos 

na mesma célula e halos perinucleares. 

 Na presença de Trichomonas vaginalis foram observadas a ausência de alterações 

reativas celulares em 2 (5,4%) amostras, presença de apenas um tipo de alteração reativa 

celular em 14 (37,8%), dois tipos de alterações reativas celulares em mesma amostra em 16 
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(43,2%) e com três tipos de alterações celulares simultaneamente no mesmo esfregaço em 5 

(13,5%) . O percentual detalhado encontra-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Presença de alterações reativas celulares em esfregaços cervicais corados pelo Papanicolaou de 

mulheres que realizaram o exame citopatológico no Projetopap no período de 2014 a 2018. 

Quantidade de tipos de 

alterações 

simultanemaente 

encontradas no mesmo 

esfregaço 

Tipos de Alterações 
Quantidade 

Abs % 

Ausência Ausência de alterações reativas celulares 2 5,4 

Um tipo de alteração celular  

no mesmo esfregaço 

halo perinuclear 5 13,5 

Edema nuclear 6 16,2 

Paraqueratose 2 5,4 

Binucleação 1 2,7 

Dois tipos de alteração 

celular no mesmo esfregaço 

Halo perinuclear e edema nuclear 10 27,1 

Paraqueratose e binucleação 2 5,4 

Edema nuclear e binucleação 2 5,4 

Halo perinuclear e paraqueratose 1 2,7 

Halo perinuclear e binucleação 1 2,7 

Tres tipos de alteração 

celular no mesmo esfregaço 

Halo perinuclear, binucleação e edema nuclear 2 5,4 

Halo perinuclear, paraqueratose e edema nuclear 2 5,4 

Paraqueratose, binucleação e edema nuclear 1 2,7 

Total 37 100 

Fonte: as autoras 

 

Neste estudo o edema nuclear e halo perinuclear foram as alterações reativas 

celulares mais frequentes, dados que vão ao encontro de publicaçoes que relatam a presença 

do protozoário provocando alterações nucleares, como anisocariose, aumento do tamanho 

nuclear, hipercromasia e binucleação assim como halos perinucleares e vacuolização 

citoplasmática (FEITTOSA e CONSOLARO, 2005).  

O exame de 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, as limitações de sensibilidade do método e a 

dificuldade na redução da incidência de câncer cervical, fez necessária a introdução de novos 

critérios morfológicos, denominados não-clássicos 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, paraqueratose e halo 

perinuclear são alterações celulares reativas ditas não-clássicas. Nesse trabalho foi analisado a 

presença destas alterações reativas celulares não-clássicas em amostras na presença de 

Trichomonas vaginalis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de pesquisa indissociado da extensão levou a equipe do Projetopap à 

reflexão da necessidade da valorização do relato de alterações reativas celulares na presença 

de Trichomonas vaginalis, como reforço ao trabalho de prevenção, visando um melhor 

acompanhamento dessas mulheres que realizam o preventivo do câncer do colo do útero. 
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