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Resumo: Justificativa: diante da necessidade de ações de promoção da saúde da mulher e prevenção do câncer 

cervical, o Projetopap realiza palestras, consulta de enfermagem e coleta de material cervical por acadêmicos e 

supervisores de Enfermagem e exame citopatológico por acadêmicos e supervisores de Farmácia. Este trabalho 

tem por finalidade colaborar para a discussão num processo de ensino e pesquisa, acolhendo as especificidades 

da extensão. Objetivo: identificar as alterações reativas celulares não clássicas para HPV pelo Papanicolaou na 

presença de vaginose bacteriana em mulheres atendidas pelo Projetopap. Metodologia: estudo analítico 

qualitativo com pesquisa indissociada da extensão. Resultados: 27 amostras com três alterações reativas 

celulares simultaneamente, sendo 59,25% com vaginose e 40,7% com Gardnerella sem critérios de vaginose. 

Considerações finais: esta contribuição à pesquisa indissociada da extensão, num trabalho multiprofissional, 

constatou que alterações reativas celulares não clássicas sugestivas da presença do vírus HPV foram observadas 

independentemente do diagnóstico laboratorial de vaginose bacteriana. É recomendável um acompanhamento 

mais rigoroso dessas mulheres. Percebe-se assim, a contribuição da extensão para a pesquisa e ensino, em que 

mulheres atendidas pelo Projetopap se beneficiam pela prevenção e tratamento de doenças do trato feminino.  
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Mulheres da comunidade interna e externa da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG) que foram acolhidas e realizaram o exame preventivo do câncer cervical pelo 

Projetopap. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ambulatório de Saúde da UEPG e Laboratório Universitário de Análises Clínicas. 

 

JUSTIFICATIVA 

Diante da necessidade de ações de promoção da saúde da mulher e prevenção do 

câncer do colo do útero, o Projetopap, vinculado à Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG), desenvolve ações com a população e com profissionais da saúde em diferentes 

cenários. Entre as ações desenvolvidas citam-se a promoção de palestras incentivando a 

realização do exame Papanicolaou pelas mulheres acolhidas pelo projeto, consulta de 

enfermagem e coleta de material cervical por acadêmicos de Enfermagem com supervisão de 

docente da área, realiza exame citopatológico com emissão de laudos por acadêmicos de 

Farmácia com supervisão de docente especialista em citologia do curso de Farmácia e analisa 

dados do rastreamento do câncer em Ponta Grossa visando à implantação do rastreamento 

organizado no município.  

A temática deste trabalho tem por finalidade colaborar para a discussão num processo 

de ensino e pesquisa importante para a Universidade, acolhendo as especificidades da 

extensão.  

            A vaginose bacteriana (VB) é uma infecção vaginal de maior prevalência em mulheres 

em idade reprodutiva e sexualmente ativas. Deve-se ao supercrescimento da microbiota 

vaginal de Gardnerella vaginalis, em simbiose com Mobiluncus spp., Mycoplasma hominis, 

Ureaplasma urealyticum, Prevotellla sp., Porphyromonas spp., Bacteroides sp., 

Peptostreptococcus spp., com a ausência ou baixa presença de Lactobacillus (MARAZZO, 

2004). 

            A Gardnerella vaginalis é um cocobacilo Gram-variável, anaeróbio facultativo, que 

habita a mucosa vaginal, isolada com maior frequência na VB, que pode eventualmente 

infectar o trato urinário. A VB aumenta o pH vaginal, promovendo corrimento abundante 
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acinzentado e fétido, pela produção de aminas aromáticas que agride o epitélio vaginal, 

causando esfoliações. É possível estabelecer uma relação entre Gardnerella vaginalis e VB, 

ou seja, o isolamento deste micro-organismo não indica precisamente VB, pois a vaginose é 

caracterizada por um conjunto de achados laboratoriais como depleção de lactobacilos na 

presença de elevada concentração de Gardnerella isolada ou associada a outros anaeróbios, 

com formação de clue cells (OLIVEIRA et al., 2007). 

 A citologia cervicovaginal pelo Papanicolaou permite diagnosticar laboratorialmente a 

vaginose bacteriana assim como demais alterações associadas a infecções do trato genital 

feminino, pela observação de agentes microbiológicos e/ou alterações reativas celulares 

decorrentes da agressão desses agentes assim como de processos inflamatórios.  Assim, 

determinação de VB pelo Papanicoloau baseia-se nos critérios de Bethesda, pela presença de 

base nebulosa de pequenos cocobacilos e de clue cells com falta notável de lactobacilos. O 

exame de Papanicolaou é o método de escolha para o rastreamento do câncer de colo uterino 

no Brasil, e tem-se mostrado uma excelente ferramenta de auxílio, em relação ao diagnostico 

de vaginose (TONITATO et al., 2016). 

             Vaginose bacteriana tem sido considerada uma questão de saúde pública, devido a sua 

associação com diversas infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo as causadas 

pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), pelo vírus herpes simplex tipo 2 (HSV-2), 

Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae e Papilomavírus 

Humano (HPV) (OLIVEIRA et al., 2008). 

             Atualmente é vastamente relatada na literatura a relação de VB como fator de risco 

para o desenvolvimento de câncer cervical pelo estímulo da liberação de citocinas como a 

interleucina-1, diminuindo a capacidade do sistema imunológico em combater a infecção pelo 

HPV (ZATTONI et al., 2013).  

Na extensão, a discussão sobre VB é importante por estar associada aos problemas 

cotidianos da saúde da mulher e, como o Projetopap desenvolve ações para colaborar com 

essa problemática que prejudica a saúde da mulher, utilizar os dados dos resultados dos 

exames citológicos na pesquisa, contribui para a formação do profissional da saúde e colabora 

para sociedade. 

 

OBJETIVOS 
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 Identificar as alterações reativas celulares não clássicas para HPV na citologia pelo 

Papanicolaou na presença de vaginose bacteriana em mulheres acolhidas pelo Projetopap na 

realização do citológico. 

 

METODOLOGIA 

 Este estudo analítico qualitativo, realizado com 149 amostras cervicais, apresentando 

na microbiota vaginal Gardnerella vaginalis, no ano de 2017, em mulheres que participaram 

do projeto extensionista (Projetopap), com 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. A análise de dados deu-se por frequência simples 

utilizando o software Excel 2010.  

                Foram coletados raspados de amostras cervicovaginais com auxílio de espátula de 

Ayre e escovinha cervical para pesquisa citológica pelo Papanicolaou. A vaginose bacteriana 

pelo Papanicolaou foi classificada segundo os critérios de Bethesda, ou seja, presença de 

bactérias dispostas em nebulosa com ausência de lactobacilos. 

                Na citologia pelo Papanicolaou foram observadas as seguintes alterações reativas 

celulares: edema nuclear e binucleação, as quais foram quantificadas como rara a presença de 

alteração em uma célula a cada 20 campos, em aumento de 400X, analisados do esfregaço 

cervicovaginal, moderada a presença de uma célula em 10 campos e acentuada a presença de 

uma célula a cada 5 campos microscópicos analisados pelo Papanicolaou. A paraqueratose 

não foi quantificada, sendo relatada apenas a presença ou ausência da mesma. 

 Morfologicamente, os critérios seguidos para relatar as alterações reativas celulares 

foram: Paraqueratose em células escamosas superficiais ou intermediárias com densas 

partículas alaranjadas ou eosinofílicas no citoplasma, vistas isoladamente, em folhas ou em 

verticilos, com formato redondo, oval, poligonal ou em forma de fuso, núcleos pequenos 

(aproximadamente 10 μm), densos e picnóticos. 

 Edema nuclear é a presença de aumento nuclear moderado, em até duas vezes o 

tamanho de um núcleo normal, sem quaisquer anormalidades significativas da cromatina em 

células escamosas. 

 Binucleação em células escamosas, com distribuição normal de cromatina. 
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RESULTADOS 

Das 149 amostras avaliadas, foram incluídas neste estudo apenas as que 

apresentaram três alterações reativas celulares simultaneamente na mesma amostra, 

resultando numa amostragem final de 27 (18,1%) esfregaços cervicais corados pelo 

Papanicolaou. 

Das 18,1% amostras selecionadas, 16 (59,25%) apresentaram diagnóstico 

laboratorial de VB pelo Papanicolaou e 11 (40,7%) apresentaram Gardnerella, porém sem 

critérios de vaginose. 

Das amostras quantificadas com raro edema nuclear e binucleação, 9 (33%) tinham 

VB e 4 (14,8%) não. A presença de moderado edema nuclear e binucleação foi observada em 

2 (7,4%) amostras, sendo que desta, uma com VB e outra não.  Apenas 1 (3,7%) apresentou 

acentuado edema nuclear e moderada binucleação, observado na ausência de VB. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo analítico qualitativo de ação e colaboração para a sociedade, 

especificamente para o atendimento à saúde da mulher, ajuda na qualidade da saúde das 

pessoas que participam do projeto. O acolhimento da comunidade em relação ao projeto foi 

importante porque se percebeu o quanto era carente a questão da prevenção e tratamento da 

situação da vaginose bacteriana (VB). 

 O Papilomavírus Humano (HPV) lesiona o epitélio vaginal e é possível visualizar 

essas lesões em raspados cervicovaginais e em biópsias, denominadas de coilocitose e 

disceratose, tidas como critérios clássicos para HPV. Frente à grande variação na 

sensibilidade do teste de Papanicolaou na detecção do câncer cervical, ocasionando falhas no 

trabalho de prevenção, alternativas têm sido propostas com a finalidade de aprimorar o 

diagnóstico citológico. Desta forma tem sido proposta a valorização de alterações reativas 

celulares ditas não clássicas que podem sugerir a presença do HPV, que são: bi ou 

multinucleação, disceratose leve, queratinização, núcleo hipercromático, núcleo em borrão, 

núcleo em fibra, coilocitose leve, halo perinuclear, cariorréxe, grânulos querato-hialinos, 

condensação em filamentos, escamas anucleadas, células fantasmas, células em fibra, células 

gigantes, células parabasais coilocitóticas (SANA, 2011). 

O ecossistema vaginal é complexo e dinâmico devido à presença de lactobacilos, 

naturais da microbiota vaginal, capazes de produzir substâncias como ácido láctico, peróxido 

de hidrogênio e bacteriocinas úteis na criação de um ambiente inóspito para patógenos e 
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favorecendo um ambiente ideal para sua fixação na vagina. Uma condição que acarreta na 

redução dos níveis de lactobacilos é a vaginose bacteriana, devido ao supercrescimento de 

anaeróbicos (TONITATO et al., 2016). 

Esta contribuição à 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, constatou que alterações reativas 

celulares não clássicas sugestivas da presença do vírus HPV foram observadas na presença de 

Gardnerella vaginalis, independentemente do diagnóstico laboratorial de vaginose bacteriana. 

Frente a essa observação é recomendável um acompanhamento mais rigoroso no 

exame citológico de Papanicolaou em mulheres com alteração da microbiota vaginal, mesmo 

que não se enquadre no diagnóstico de VB.  

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. 
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