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Resumo: O Trichomonas vaginalis está presente no meio extracelular da mucosa urogenital, capaz de 

estabelecer infecção sexualmente transmissível. Considerado um importante patógeno por sua ação no 

rompimento precoce de membranas amnióticas, parto prematuro, recém-nascidos com pouco peso e também 

facilitador de transmissão do vírus HIV e HPV.  O diagnóstico laboratorial da  tricomoníase pode ser pelo exame 

a fresco, exame citológico de Papanicolaou,  e pelo Gram, sendo este considerado padrão ouro. Objetivo:  

verificar a prevalência de Trichomonas vaginalis nos exames citológicos realizados no rastreamento do câncer 

de colo do útero, no município de Ponta Grossa nos anos de 2014 a 2016. Metodologia: estudo analítico 

transversal com dados extraídos do Sistema de Informação do Câncer do município de Ponta Grossa, Paraná nos 

anos de 2014 a 2016. Resultados: a prevalência de Trichomonas no rastreamento do câncer cervical em Ponta 

Grossa foi em 2014 50 (0,42%),  2015  82 (0,46%) e  2016  58 (0,41%). Considerações finais: a prevalência de 

trichomoníase em Ponta Grossa foi  inferior a resultados de alguns estudos no Brasil. O teste de Papanicolaou é 

uma boa ferramenta auxiliar para diagnóstico de Trichomonas é útil para o acompanhamento desta IST nos testes 

de rastreamento do câncer cervical. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

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

PÚBLICO-ALVO  

Mulheres que realizam o exame preventivo do câncer do colo uterino. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Unidades Básicas de Saúde de Ponta Grossa do munícipio de Ponta Grossa-PR. 
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JUSTIFICATIVA 

 A espécie Trichomonas vaginalis pertence à família Trichomonadidae, do gênero 

Trichomonas e se caracteriza como um protozoário anaeróbio facultativo, de morfologia 

elipsoide ou oval, possui quatro flagelos anteriores e um posterior e sua estrutura é formada 

por microtúbulos (BORBOREMA, 2005). 

  Este parasita está presente no meio extracelular da mucosa urogenital capaz de 

estabelecer uma infecção, denominada tricomoníase (BRAVO et al., 2010).  

 A tricomoníase é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), não viral 

classificada assim pela Organização Mundial da Saúde (ONU), considerada um importante 

patógeno devido a sua ação de rompimento precoce de membranas, parto prematuro, recém-

nascidos com pouco peso e também um facilitador de transmissão do vírus HIV. Este parasita 

vem sendo associando também a outras ISTs como a Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia 

trachomatis (FEITOSA & CONSOLARO, 2005).  

 Estudos apontam que o Trichomonas vaginalis possui uma associação com o câncer 

do colo do útero, e isso foi possível observar por meio de dois métodos de exames: o 

histopatológico e o de Papanicolaou, onde o parasita esteve presente em um determinado 

grupo de mulheres diagnosticadas com o câncer cervical (LEMOS & AMARAL, 2015). 

 A prevalência de tricomoníase está associada a diversos fatores sociais e pessoais, 

como a dificuldade ao acesso ao ambiente de saúde, hábitos de higiene pessoal e sexual, 

idade,  não uso de contraceptivo e fases do ciclo menstrual (GRAMA, 2011), cuja estima da 

prevalência global desta doença é de 170 milhões de casos (LIMA et al., 2013).  

 O diagnóstico laboratorial de tricomoníase pode ser realizado pelo método mais 

simples, o exame a fresco, que consiste na observação microscópica do protozoário vivo e 

móvel (BORBOREMA, 2005). A secreção é imersa em solução salina e imediatamente 

examinada (LEMOS & GARCÍA-ZAPATA, 2014). Também pode ser realizado através do 

exame citológico de Papanicolaou,  em esfregaços cervicovaginais que representa valores de 

sensibilidade entre 51 a 63% (LEMOS & GARCÍA-ZAPATA, 2014; FEITTOSA & 

CONSOLARO, 2005).   

 Das metodologias de pesquisa do Trichomonas vaginalis, o método de Gram, é 

considerado como padrão ouro para pesquisa bacterioscopia de secreção vaginal, tida como 

uma técnica essencial para a detecção de IST, simples e rápida de ser realizada (BRASIL, 

2001).  
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OBJETIVOS 

Verificar a prevalência de Trichomonas vaginalis nos exames citológicos realizados 

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

2016. 

 

METODOLOGIA 

 Esta pesquisa foi um estudo analítico transversal, realizada com dados extraídos do 

Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), relativos ao rastreamento do câncer do colo do 

útero do município de Ponta Grossa, Paraná nos anos de 2014 a 2016, cuja estatística foi por 

frequência simples utilizando o sistema Excel 2010. Tem parecer consubstancial nº 1.614.753, 

aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

RESULTADOS 

No ano de 2014 foram realizados  11.732 exames dos quais 50 (0,42%) 

apresentaram Trichomonas vaginalis. No ano de 2015, de 17.620 exames ocorreram 82 

(0,46%) casos de tricomoníase e em 2016, de 14.133 exames citológicos realizados foram 

observados 58 (0,41%) casos de infecção por esse protozoário. 

A distribuição em percentual da prevalência de tricomoníase nas mulheres que 

realizaram o rastreamento do câncer do colo do útero nos anos de 2014 a 2016 demonstrou 

maior frequência da infecção por Trichomonas por faixa etária em  mulheres de 16 anos a 61 

anos,  em 2014 entre 21-25 anos (18%), 2015 entre 26-30 anos (18%) e 2016 entre 16 e 20 

anos (19%). Os dados completos encontram-se nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1- Presença de tricomoníase em mulheres que realizaram o rastreamento do câncer do colo do útero de 

2014 a 2016 na faixa etária de 16 a 50 anos. 

Ano Exames com Trichomonas 

Total 16-20 

anos 

21-25 

anos 

26-30 

anos 

31-35 

anos 

36-40 

anos 

41-45 

anos 

46-50 

anos 

 abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % 

2014 50 0,42 5 10 9 18 8 16 5 10 3 6 7 14 2 4 

2015 82 0,46 10 12 8 10 15 18 7 8 6 7 11 13 10 12 

2016 58 0,41 11 19 9 15 6 10 7 12 8 13 7 12 4 7 

Fonte: SISCAN 
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TABELA 2- Presença de tricomoníase em mulheres que realizaram o rastreamento do câncer do colo do útero de 

2014 a 2016 na faixa etária de 51 a 61 anos ou mais. 

Ano Exames com Trichomonas 

Total 51-55 anos 56-60 anos 61 ou mais 

 abs % abs % abs % abs % 

2014 50 0,42 5 10 5 10 1 2 

2015 82 0,46 7 8 7 8 1 1 

2016 58 0,41 2 3 3 5 1 1 

Fonte: SISCAN 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O método de Papanicolaou é usado rotineiramente em exames ginecológicos e foi 

elaborado com a finalidade de avaliar alterações em células epiteliais de tecidos diversos, 

contudo tem se mostrado uma boa ferramenta para avaliação de microbiota vaginal, onde 

estabelece uma relação com os processos inflamatórios e detecção dos agentes causadores de 

vaginoses e vaginites (BEZERRA, 2017).  

 Desta forma, o protozoário  Trichomonas vaginalis observado nos exames citológicos 

realizados no rastreamento do câncer do colo uterino no Brasil é uma ferramenta auxiliar no 

estudo da prevalência da tricomoníase, um agente de transmissão sexual (WHO, 2019). 

 Este trabalho observou uma baixa prevalência de mulheres infectadas por 

Trichomonas, de 0,42% em 2014, 0,46% em 2015 e 0,41% em 2016, no município de Ponta 

Grossa-PR, um valor inferior ao relatado em alguns estudos no Brasil que indicam uma 

prevalência de 29,4% de casos procedentes em mulheres de clínicas particulares, 

ambulatórios, hospitais e centros de saúde, onde detectou-se alta prevalência em mulheres 

com vários parceiros sexuais (GRAMA, 2005). Pesquisa realizada em  Vitória de Santo 

Antão, Pernambuco, verificou uma prevalência de 10,5% de tricomoníase em 326 mulheres 

frequentadoras das unidades básicas de saúde, na faixa etária de 15 a 78 anos  (LIMA et al., 

2013). 

 Segundo a faixa etária, este estudo observou que a prevalência de Trichomonas foi 

maior em 2014 entre mulheres na faixa etária de 21 a 25 anos, em 2015 entre mulheres de 26 

a 30 anos e em 2016 entre mulheres com 16 a 20 anos. No ano de 2014, notou-se uma alta 

prevalência em relação aos outros anos em mulheres com 51 a 60 ou mais anos. 
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 Na faixa etária de 16 a 20 anos houve um aumento de 10% para 19% entre 2014 e 

2016, este dado pode estar relacionado ao inicio da vida sexual que acaba tornando as pessoas 

mais susceptíveis às IST causadas pelo não uso de preservativos (PINTO, 2016).  

 Atualmente é de conhecimento a importância das infecções sexualmente 

transmissíveis como fatores de risco para o câncer cervical visto favorecerem a instalação do 

papilomavirus humanos (HPV) e sua persistência viral, o que favorece o desenvolvimento do 

câncer do colo uterino. Assim,  estudos  recentes evidenciaram que metade das mulheres com 

resultado positivo para HPV tiveram citologia positiva para T. vaginalis (LAZENBY, et al., 

2014; KONE, et al., 2017). 

 As manifestações clínicas de tricomoníase pode dar-se de forma distinta, cujos sinais e 

sintomas dependem das condições individuais da mulher, da agressividade e da intensidade de 

parasitos assim como do estado imunológico. Pode ocorrer acentuada inflamação e  irritação 

da mucosa vaginal assim como, outras vezes pode apresentar-se assintomática (LÓPEZ et al., 

2000)   

 Conclui-se que o teste de Papanicolaou é uma boa ferramenta para diagnóstico de 

Trichomonas e útil para o acompanhamento desta IST nos testes de rastreamento do câncer 

cervical. 

APOIO: Fundação Araucária. 
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