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pública e privada na região de Maringá-PR 

 

RESUMO 

As vaginites infecciosas são causadas principalmente por bactérias, fungos e parasitas. 

A candidíase vulvovaginal (CVV) é uma doença causada pelo crescimento anormal de fungos 

do tipo leveduras na mucosa do trato genital feminino e a trichomoníase por Tricomonas 

vaginalis. Ambas são infecções cotitianas na prática ginecologica e classificadas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como doença sexualmente transmitida (DST) de 

frequente transmissão sexual. Acometem milhões de mulheres anualmente, determinando 

grande desconforto, interferindo nas relações sexuais e afetivas e prejudicando o desempenho 

laboral, além do T. vaginalis estar envolvido com parto prematuro, endometrite aguda, além 

de facilitar a transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e ser um marcador de 

risco para outros agentes de DST, como Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis.  

Não obstante a magnitude dos problemas decorrentes destas vaginites, o número de 

informações na literatura sobre ambos os agentes é ainda insatisfatório. Assim, a realização de 

estudos que contemplem aspectos diagnósticos, de prevalência e de outros dados 

epidemiológicos são de extrema importância na elucidação de aspectos ainda não 

compreendidos na CVV e tricomoníase que auxiliarão também no estabelecimento do 

tratamento apropriado, facilitando o controle destas DST.  

O diagnóstico destas vaginites não deve basear-se unicamente na avaliação clínica, que 

apresenta baixa sensibilidade em predizer a presença de CVV e tricomoníase. A associação 

dos dados clínicos à sintomatologia e aos resultados laboratoriais por técnicas microscópicas e 

de cultura são fundamentais para o correto diagnóstico, que se não for fidedigno poderá 

induzir ao não tratamento, ao uso desnecessário de medicamentos ou ainda ao tratamento 

equivocado. O diagnóstico citológico (Pap) foi proposto na década de quarenta por George 

Papanicolaou e desde então tem sido amplamente aceito para triagem do câncer cervical 

inicial. Porém, têm crescido atualmente o interesse do uso desta metodologia no diagnóstico 

de algumas infecções cérvico-vaginais associadas à patógenos de DST, uma vez que é muito 



interessante contar com uma técnica de laboratório sensível, de baixo custo, reprodutível e de 

grande abrangência populacional como apoio diagnóstico. A coloração de Harris-Shorr tem 

sido utilizada como alternativa à coloração de Papanicolaou por vários laboratórios de 

patologia no Brasil, uma vez que é muito mais rápida e de menor custo, mantendo as 

expectativas das características morfotintoriais. Porém, as informações sobre o diagnóstico 

citológico da CVV e tricomoníase se baseiam quase que exclusivamente na coloração de Pap, 

indicando a necessidade da realização de estudos com a coloração de Harris-Shorr. 

Assim, presente estudo realizado com dados retrospectivos do laboratório Souza 

Anatomia de Maringá teve por objetivo determinar a prevalência de CVV e tricomoníase 

através da colpocitologia oncótica corada por Harris-Shorr e a associação entre as infecções e 

o sistema de saúde utilizado pelas pacientes (Sistema Público de Saúde-SUS e Rede Privada 

de Saúde-RP) em Maringá, Paraná, Brasil. 

Palavras-chave: Vaginites, candidíase vulvovaginal, tricomoníase, colpocitologia, Harris-

Shorr, epidemiologia, sistema de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Objectives Determine the prevalence of Candida sp by cervical-vaginal cytology in patients 

from the Brazilian Public Health System (SUS) and from the Private Network (RP). 

Methods It was carried out a retrospective study on the results of cytology exams from the 

Souza Anatomy Laboratory of Maringá, Paraná state, Brazil, from 2004 to 2006. Results It 

was evaluated 94,203 reports of cytology, with an prevalence of Candida sp of 4.94% 

(n=4,655), with no significant variation in the two populations or among the three years 

studied (p>0.05). Candida sp predominated between 20 and 39 years old (p<0.0001) in both 

populations. The bacterial flora linked to Candida sp was of lactobacilli (p<0.05). 

Conclusions With the results obtained, it was noticed that the socio-economical level does not 

seem to influence the epidemiology of the Candida sp and pointing to a balance in terms of 

numbers of this agent in Maringá, Paraná, Brazil. 
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ABSTRACT 

Objectives To determine the association of public (SUS) versus private (RP) health care 

utilization and prevalence of Trichomonas vaginalis in Maringá, Paraná, Brazil. Methods A 

retrospective study on the results of 133,966 cytology examinations of patients from the 

Brazilian Public Health System (better socio-economic status-SES) and from the Private 

Network (low SES) done by the Souza Anatomy Laboratory in Maringá, Brazil, from 2004 to 

2007. Results In patients using the SUS, the prevalence of trichomoniasis was 1.44% (n=782), 

higher (p<0.0001) than for RP users (0.18%, n=147). The infection predominated in age 

ranges of the 30-39 years and 40-49 years old from the SUS (P < 0.0001) and in ages ranges 

from 40-49 years old from the RP (P < 0.0001). The infection prevalence and age range did 

not vary among the four years (p>0.05). Conclusions The prevalence of Trichomonas spp. 

was low and stable in both populations in the four years, indicating an equilibrium in terms of 

numbers of this agent in Maringá, Paraná, Brazil. The results corroborate the hypothesis that 

SES may influence the epidemiology of trichomoniasis. The prevalence of the infection 

increases with age, a phenomenon not observed with other sexually transmitted infections, 

such as gonorrhea or C. trachomatis. 
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