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CARCINOMA INVASOR DE CÉLULAS ESCAMOSAS DO  
COLO UTERINO, MODERADAMENTE DIFERENCIADO,  
TIPO PAPILÍFERO NÃO CERATINIZADO - RELATO DE CASO

Cavalcante, J.M., Amorim, N.M.V.; Silva L.R.; Noviello, M. B.; 
Damasceno, R.C.F.

Hospital da Baleia - Belo Horizonte, MG

INTRODUÇÃO: O carcinoma papilífero de células escamosas do 
colo uterino representa uma variante rara, compreendendo 1,6% 
das neoplasias de colo. Possui natureza indeterminada, tendo 
histologia que dificulta diagnóstico de invasão estromal. Além 
disso, é tido como clinicamente mais agressivo, sendo impor-
tante o diagnóstico diferencial, sobretudo com outras variantes 
raras como o carcinoma verrucoso. Tendo em vista seu potencial 
de agressividade, apesar de discutível, há tendência para realiza-
ção de histerectomia radical com linfadenectomia ou radiotera-
pia como proposta terapêutica.

OBJETIVOS: O carcinoma papilífero de células escamosas do colo 
uterino representa uma variante rara, compreendendo 1,6% das 
neoplasias de colo. Possui natureza indeterminada, tendo histo-
logia que dificulta diagnóstico de invasão estromal. Além disso, é 
tido como clinicamente mais agressivo, sendo importante o diag-
nóstico diferencial, sobretudo com outras variantes raras como 
o carcinoma verrucoso. Tendo em vista seu potencial de agres-
sividade, apesar de discutível, há tendência para realização de 
histerectomia radical com linfadenectomia ou radioterapia como 
proposta terapêutica.

MATERIAL E MÉTODOS: Análise de prontuário e revisão de artigos.

RESULTADOS: Paciente S.R.D.S., 38 anos, G1PC1, encaminhada 
para hospital de referência em atendimento oncológico em Belo 
Horizonte, devido biópsia de colo uterino com diagnóstico de car-
cinoma de células escamosas, não ceratinizante, subtipo papilar, 
invasivo. Ao exame físico, identificada lesão estádio II A. Solicita-
da RNM e foi observada lesão expansiva sólida, localizada no as-
pecto posterior da cérvice uterina, devendo corresponder a lesão 
de linhagem neoplásica primária (FIGO II A), observando em con-
comitância espessamento nodular, com alteração de sinal na pa-
rede da cúpula vaginal adjacente, onde coexiste realce pelo agen-
te paramagnético, sugestivo de implante secundário. Optado por 
tratamento cirúrgico Wertheim- Meigs, sendo material enviado 
para estudo anatomopatológico. Laudo evidenciou Carcinoma 
Invasor de células escamosas do colo uterino, moderadamente 
diferenciado, tipo papilífero não- ceratinizado, sem invasão vas-
cular, margens de ressecção cirúrgica dos paramétrios, anterior 
e posterior, ectocervical livres de comprometimento neoplásico. 
Ovários, trompas e linfonodos livres de comprometimento neo-
plásico.

CONCLUSÃO: Considerando o carcinoma de células escamosas 
de colo uterino tipo papilífero como entidade rara, com limitação 
de dados literários quanto a sua etiologia e seu comportamento, 
torna-se imprescindível o estímulo ao estudo do mesmo para dis-
cussão de adequadas propostas terapêuticas.
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METILAÇÃO DE DNA DOS GENES CDH1, TIMP3 E MGMT 
NA PREDIÇÃO DA RECIDIVA DE NIC EM MULHERES 
INFECTADAS E NÃO INFECTADAS PELO HIV

Lodi, C.T.C.¹, Michelin, M.A.² ; Lima, M.I.M.³; Murta, E.F.C.² ; 
Montes, L.²; Braga, L.C.4; Melo, V.H5.

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - Belo Hori-
zonte, MG¹; Instituto de Pesquisa IPON-UFTM²; Santa Casa de 
Belo Horizonte, MG³; Fundação Ezequiel Dias - Belo Horizon-
te, MG4 ; Faculdade de Medicina da UFMG5.

INTRODUÇÃO: O risco de recidiva de neoplasia intraepitelial 
cervical (NIC), após tratamento por cirurgia de alta frequência 
(CAF) está relacionado a presença de margens comprometidas, 
envolvimento glandular no cone, infecção persistente por papi-
lomavírus humano (HPV), imunossupressão, idade e grau de le-
são. Tissue inhibitor of metalloproteinases 3 (TIMP3), 06-methyl-
guanine-DNA methyltransferase (MGMT) e cadherin (CDH1) são 
genes supressores de tumor que quando apresentam metilação 
aberrante de ilhas CpG nas regiões promotoras, perdem sua fun-
ção e podem ser biomarcadores na detecção precoce da NIC.

OBJETIVOS: Avaliar se o perfil de metilação dos genes CDH1, 
TIMP3 e MGMT estão associados à recidiva de NIC em mulheres 
infectadas ou não pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo caso controle incluindo peças pa-
rafinadas de conização apresentando NIC, por CAF, de mulheres 
HIV-infectadas ou não, com recidiva (33 casos) ou não (114 con-
troles)de lesão. Mulheres HIV-infectadas (68,9%) apresentavam 
contagem de células T CD4 + > 200 células/mm3, carga viral mé-
dia 4,98copias/ml e usavam antirretrovirais. As peças parafinadas 
foram estudadas por methylation-specific quantitative PCR(MSQP) 
para avaliar o perfil de metilação das ilhas CpG dos genes. Variá-
veis sóciodemográficas, resultados dos exames anteriores e histo-
patológicos da CAF foram baseados nos dados originais. Todas as 
pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG.

RESULTADOS: Idade (p = 0,99), tabagismo (p = 0,50), número de 
parceiros sexuais (p = 0,60), paridade (p = 0,39) e idade da primei-
ra relação sexual (p = 0,96) não foram significantes. Mulheres HIV-
-infectadas apresentaram um risco de recidiva de NIC 4,15 maior 
que as não infectadas (IC 95%= 1,72 – 9,98). Resultado citológico 
(p = 0,16), exame colposcópico (p = 0,12), grau de lesão da biópsia 
(p = 0,44), grau de lesão da CAF (p = 0,49) e resultado PCR DNA-
-HPV (p=0,45) não foram significantes, ao contrário de comprome-
timento glandular (p<0,000) e margens cirúrgicas comprometidas 
(p=0,003) no cone. CDH1 foi detectado pelo menos hemimetilado 
em 64,5% das mulheres com recidiva de NIC e em 62% das sem 
recidiva, independente da infecção pelo HIV (p=0,80). TIMP3 foi 
detectado pelo menos hemimetilado em 77,8% das mulheres com 
recidiva de NIC e em 93,1% sem recidiva, com diferença significa-
tiva (p=0,04). MGMT foi detectado pelo menos hemimetilado em 
51,6% das mulheres com recidiva e em 40,2% das sem recidiva de 
NIC (p=0,26). Avaliando o perfil de metilação, MGMT esteve com-
pletamente metilado em 6,5% das mulheres com recidiva de NIC 
mostrando diferença significativa (p = 0,02).

CONCLUSÃO: Recidiva de NIC esteve associada ao comprome-
timento glandular e das margens cirúrgicas no cone e com a in-
fecção pelo HIV. A presença dos genes TIMP3 e MGMT metilados 
pode ser um método promissor para o rastreamento de recidiva 
da NIC.
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RESULTADOS DA CITOLOGIA ONCÓTICA CONVENCIONAL 
VERSUS EM MEIO LÍQUIDO ASSOCIADO AO TESTE DNA 
HPV NA ECTOPIA CERVICAL UTERINA

Fernandes, SMS, Speck, NG; Ribalta, JCL

Universidade Federal de São Paulo

INTRODUÇÃO: Ectopia é a exposição da junção escamocolunar 
na ectocérvice com prevalência de 15% a 50%. Re-epitelização 
ocorre por metaplasia do epitélio colunar, desencadeada pela 
acidez vaginal, entretanto o tecido imaturo favorece a instalação 
do Papiloma Vírus Humano (HPV). Quando sintomática, causa 
mucorréia, dispareunia e sinusorragia, justificando o tratamento. 
O uso de contraceptivos hormonais (CH) e o tabagismo dificultam 
a metaplasia e existe associação entre ectopia e citologia inflama-
tória, com desvio de flora para Vaginose Bacteriana (VB) e com 
atipias citológicas.

OBJETIVOS: Analisar os achados da COC e COL com pesquisa do 
HPV oncogênico (Co-testing) em mulheres com ectopia.

MATERIAL E MÉTODOS: De novembro de 2010 a junho de 2015 
selecionamos 53 mulheres saudáveis, não gestantes ou lactan-
tes, com ectopia, confirmada por colposcopia, sem terapêutica 
prévia, COC negativa e sem sinais do efeito citopático induzido 
por HPV. Coletamos amostras para COL (ThinPrep®) e pesqui-
sa de DNA HPV (Cobas®, Roche). Os laudos citológicos obede-
ceram a nomenclatura do Sistema Bethesda 2001 e confronta-
mos a conclusão, representação epitelial e a microbiota vaginal. 
A positividade do teste HPV foi correlacionada a fatores de risco. 
O ensaio clínico está registrado sob número RBR-5zbgpp após 
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa.

RESULTADOS: As médias, em anos, da idade, menarca, coitar-
ca, intervalo entre coitarca e menarca foram: 25.6; 12.2; 17.8 e 
4.6 respectivamente. As mulheres,em média, tiveram 0.6 filhos 
e três parceiros, sendo que 79% usavam CH e 98 % não eram 
tabagistas. Os sintomas ocorreram em 50.9% dos casos, sendo 
corrimentos (44.4 %), dor pélvica (11%), sinusorragia (7.4%) e as-
sociação deles em 37%. A conclusão da COC foi 96.2% de reativo/
reparativo e 3.8% normal; com 58.5% de epitélios escamoso e 
glandular, 22.6% dos três epitélios, 17% escamoso e 1.9% glandu-
lar. Na COL 83% foi reativo/reparativo, 15% ASC-US e 2% LIEBG; 
sendo que 79.3% das amostras continham representação dos 
três epitélios e 20.7% somente escamoso. O teste para HPV foi 
positivo em 34% dos casos, 33.3% destes em mulheres com 25 
anos ou mais. A média etária do grupo com HPV positivo foi es-
tatisticamente menor que o HPV negativo (p=0.017). A microbio-
ta na COC foi 47% Lactobacillus sp; bacilos e outros bacilos em 
28.3% e VB em 1.9% e na COL foi Lactobacillus sp 24.5%; bacilos 
em 39.6%, mista 17% e VB em 11.3%.

CONCLUSÃO: O estudo mostra a incidência da ectopia em mu-
lheres jovens, nulíparas, sintomáticas, usuárias de CH, porém 
não tabagistas. O laudo negativo e inflamatório predominou em 
ambos os métodos citológicos, no entanto a COL acusou altera-
ção não detectada na COC em 17%. O achado isolado do epitélio 
escamoso foi maior na COL. O desvio de flora para VB foi mais 
expressivo na COL. A positividade para DNA HPV de alto risco foi 
significante em pacientes menores que 25 anos, que naturalmen-
te tendem ao clareamento viral.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE LESÕES PRÉ-NEOPLÁSICAS NA 
CÉRVICE UTERINA E NÍVEIS SÉRICOS DE FOLATO E 
VITAMINA B12

Silva, N.N. T¹, Santos, ACS¹; Brito, MFDS²; Lima, AA¹

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (Ci-
pharma), Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro 
Preto, Ouro Preto, Minas Gerais. ²Hospital Maternidade Ode-
te Valadares, Belo Horizonte, Minas Gerais

INTRODUÇÃO: Nos países em que os programas de prevenção 
e rastreamento do câncer no colo uterino foram implementados, 
tem-se observado a diminuição da incidência desta neoplasia. No 
entanto, a taxa de mortalidade ainda é grande. A infecção persis-
tente pelo Papilomavírus Humano (HPV) de alto risco oncogênico 
é o principal cofator do câncer cervical. Contudo, a presença do ví-
rus não é suficiente para a transformação maligna completa. Para 
que haja a progressão da infecção pelo HPV ao câncer, cofatores 
genéticos, epigenéticos e/ou comportamentais/ambientais, como 
os nutricionais, são requeridos. Dentre os cofatores nutricionais, 
a associação dos níveis de folato e vitamina B12 foi avaliada em 
relação a diversas neoplasias, incluindo o câncer do colo uterino. 
No entanto, os resultados foram controversos e inconclusivos.

OBJETIVOS: Avaliar a associação entre as lesões pré-neoplásicas 
da cérvice uterina e os níveis séricos de folato e vitamina B12.

MATERIAL E MÉTODOS: Foram selecionadas 256 mulheres apre-
sentando ou não lesões cervicais. Amostras sanguíneas foram 
obtidas para a determinação das concentrações séricas de folato 
e de vitamina B12, por quimioluminescência. Amostras cervicais 
foram coletadas para análise citopatológica (Papanicolaou) e 
para a pesquisa e genotipagem do HPV por PCR-RFLP.

RESULTADOS: Alteração citopatológica estava presente em 
27,7% das amostras avaliadas (n=71), enquanto 39,1% (n=100) 
apresentaram infecção por HPV. A concentração sérica mediana 
de folato no grupo avaliado foi de 11,2 ng/mL, variando de 1,5 
ng/mL a 187,8 ng/mL. Foi observada associação entre as concen-
trações deste micronutriente e a presença de alterações citopa-
tológicas, tendo-se observado risco diminuído de mulheres com 
níveis séricos baixos de folato (<11,2 ng/mL) apresentarem lesão 
cervical [OR (IC 95%): 0,522 (0,298-0,913), p=0,023]. Consideran-
do-se os diferentes graus de lesões pré-neoplásicas na cérvice 
uterina, foi observado menor risco de alterações citopatológicas 
de baixo grau (ASC-US e LSIL) entre mulheres com baixos níveis 
de folato [OR (IC 95%): 0,378 (0,180-0,791), p=0,010]. Por outro 
lado, não foi observada diferença dos níveis séricos de folato en-
tre os grupos apresentando ou não infecção por HPV (p=0,323). 
Em relação aos níveis séricos de vitamina B12, cuja concentração 
mediana entre as mulheres avaliadas foi de 271 pg/mL (91 pg/
mL a 1.595 pg/mL), não foi constatada associação com a presen-
ça de alterações citopatológicas ou infecção por HPV (p=0,239 e 
p=0,229, respectivamente).

CONCLUSÃO: Os níveis séricos de folato parecem estar associa-
dos ao processo inicial da carcinogênese cervical, agindo como 
fator de proteção para o desenvolvimento de alterações citopa-
tológicas de baixo grau quando em baixas concentrações (<11,2 
ng/mL). Por outro lado, os níveis de vitamina B12 não foram asso-
ciados às alterações citopatológicas do colo uterino.
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EFETIVIDADE DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA NO 
CONHECIMENTO SOBRE HPV, CÂNCER CERVICAL E VACINA 
CONTRA O HPV ENTRE OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, MG

Santos, ACS¹, Silva, NNT¹; Calixto, BGP²; Carneiro, CM¹; Coura-
-Vital, W¹; Lima, AA¹

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (Ci-
Pharma), Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro 
Preto, Ouro Preto, Minas Gerais; ²Graduação em Ciências 
Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 
Minas Gerais.

INTRODUÇÃO: No Brasil, o câncer cervical é o terceiro tipo de 
neoplasia mais comum entre as mulheres. Sabe-se que a infec-
ção persistente pelo Papilomavírus Humano (HPV) é a principal 
causa desse tumor. Com o intuito de reduzir os casos de câncer 
cervical, desde 2014, a vacina contra o HPV foi incluída no Calen-
dário Nacional de Vacinação. No entanto, alta taxa de abandono 
na vacinação tem sido observada em todo o país. Considerando 
que o Agente Comunitário de Saúde (ACS) é o elo entre a Equi-
pe de Saúde da Família e a comunidade, o conhecimento (CM) 
desses profissionais acerca do HPV e câncer cervical, pode ser 
fundamental para aumentar a adesão e a busca por medidas de 
prevenção da infecção por HPV.

OBJETIVOS: Avaliar o efeito de uma intervenção educativa sobre 
o CM dos ACS em relação ao HPV, câncer cervical e vacina contra 
o HPV em Ouro Preto, MG.

MATERIAL E MÉTODOS: Primeiramente foi aplicado um questio-
nário para avaliação do CM dos ACS sobre o tema. Com base nas 
dúvidas apresentadas, foram desenvolvidos materiais específicos 
voltados à realidade local e organizadas três oficinas com a lingua-
gem adaptada ao público-alvo. Foi utilizado material audiovisual, 
realizadas aulas expositivas, discussão de casos clínicos e dinâmi-
cas de grupo. Um mês após a ação educativa, o questionário de 
CM foi reaplicado. Um total de 86 questionários foi aplicado pré e 
62 pós-intervenção educativa. Para comparar o CM antes e após a 
ação foi utilizado o teste t-Student. A diferença entre o percentual 
de acertos das questões de avaliação do CM pré e pós-interven-
ção foi realizado pelo teste X².

RESULTADOS: Dentre os participantes, 72,1% responderam o 
questionário após a ação educativa. Foi observada uma melhora 
significativa do CM dos ACS pós-intervenção (p<0,0001). Houve 
maior número de acertos (p<0,05) após a ação educativa ao serem 
questionados sobre: o significado da sigla HPV, os sinais e sinto-
mas dessa infecção, a relação do HPV com o desenvolvimento de 
verrugas genitais, quais as vacinas contra o HPV estão disponíveis 
no mercado, contra quais tipos de HPV a vacina confere imunidade 
e qual o intervalo entre as doses, o público-alvo e a faixa etária 
indicada para a vacinação e se a vacina contra o HPV previne ou-
tras Doenças Sexualmente Transmissíveis. Para as questões que 
envolviam o CM sobre o câncer cervical, apesar de não ter alcan-
çado melhora significativa, os ACS obtiveram maior percentual de 
acertos quando questionados a respeito da relação do HPV com o 
câncer cervical e sobre os fatores de risco dessa neoplasia.

CONCLUSÃO: Após a ação educativa os ACS apresentaram me-
lhora significativa do CM sobre HPV, câncer cervical e vacina os 
ACS. Propostas educativas voltadas à realidade desses profissio-
nais são essenciais para conscientizar a população sobre a pre-
venção da infecção pelo HPV e elevar a cobertura vacinal..
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RELAÇÃO ENTRE TAMANHO DA ECTOPIA E POSITIVIDADE 
DE HPV-AR EM MULHERES SAUDÁVEIS NO MENACME

Fernandes, SMS, Speck, NG; Ribalta, JCL

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

INTRODUÇÃO: Ectopia é a presença da junção escamocolunar 
sobre a ectocérvice, ocorrendo com maior frequência em adoles-
centes e mulheres jovens. Existe associação entre ectopia e infec-
ção pelo Papilomavirus humano de alto risco (HPV-AR) e a gênese 
do câncer de colo do útero, assim como há relação entre índices 
maiores de positividade do HPV-AR e maior extensão da ectopia.

OBJETIVOS: Verificar o tipo, frequência e estimar a relação do HPV-AR 
com o tamanho da ectopia em mulheres saudáveis no menacme.

MATERIAL E MÉTODOS: De novembro de 2010 a dezembro de 
2015 avaliamos 51 mulheres não gestantes, com ectopia, con-
firmada por colposcopia, sem terapêutica prévia, com citolo-
gia oncótica convencional negativa e sem sinais sugestivos do 
efeito citopático induzido pelo HPV. Realizamos coleta cervical 
(ThinPrep®) submetida a Coteste -análise citológica e pesquisa 
de HPV (Cobas®, Roche) com videocolposcopia para captura de 
imagem (Jpeg), pelo programa Diagnose Pro 7.5® da empresa 
LPT4. Selecionamos as imagens obtidas com a solução de áci-
do acético 3% de acordo com os seguintes critérios: pelo menos 
75% de visibilidade da superfície ectocervical, do orifício cervical, 
curvatura cervical e quanto ao melhor foco para a identificação 
das estruturas anatômicas, segundo Keplla, 2015. Cada imagem 
foi adequada por meio do programa Nero PHOTOSNAPVIEWER® 
para brilho, contraste e nitidez. A ectopia foi mensurada por pla-
nimetria computadorizada, utilizando o Software AxioVision LE 
4.8.2.0 sp3 (08-2013) ® Figura1. A escala foi padronizada nos ei-
xos x e y, em cm para cada imagem a fim de delimitar, em cm², 
as áreas: total do colo uterino, orifício externo e área de ectopia, 
definida como epitélio colunar e metaplásico sobre a ectocérvice 
segundo Hwang, 2012. Os dados foram expressos em porcenta-
gem de área (Pae) e submetidos à análise estatística. O ensaio 
clínico está registrado sob número RBR-5zbgpp após aprovação 
do Comitê de Ética e Pesquisa.

RESULTADOS: Maioria da etnia caucasiana (70,6%), nulíparas 
(62,7%), média etária de 25,6 anos, menarca aos 12,2 anos e coi-
tarca aos 16,9 anos, usuárias de contraceptivo hormonal (CH) em 
80,4%, 51% sintomáticas e nenhuma tabagista. O HPV-AR foi po-
sitivo em 33% dos casos (p=0,320), sendo que o HPV OT (31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68) ocorreu em 25,5%, seguido 
do HPV 16 (5,9%) e do HPV 18 (2%). A média etária das pacientes 
HPV positivas foi 22,8 anos, sendo que 35,3% eram ≥ 25 anos. A 
pesquisa do HPV resultou positiva em 33,3%. com média de Pae 
de 34,57%, comparada com 37,54% das pacientes HPV negativas 
(p=0,664).

CONCLUSÃO: O estudo mostra a incidência de ectopia em mu-
lheres jovens, nulíparas, sintomáticas, usuárias de CH, mas não-
-fumantes. O HPV OT teve maior incidência, predominando em 
mulheres < 25 anos. Não houve relação entre a positividade do 
HPV-AR e o tamanho da ectopia.
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PERFIL CITOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDAS NA 
POLICLÍNICA DR ANTÔNIO COMTE TELLES, UNIDADE 
ESPECIALIZADA NO AMAZONAS

Malta, G.C.F, Brum, I.R; Teles, H.F.M

Policlínica Dr Antonio Comte Teles

INTRODUÇÃO: Estima-se, para o Brasil, biênio 2018-2019, a ocor-
rência de 600 mil casos novos de câncer, para cada ano. A Região 
Norte é a única do país onde as taxas dos cânceres de mama e 
do colo do útero se equivalem entre as mulheres. No estado do 
Amazonas, o câncer de colo de útero tende a superar as taxas de 
neoplasia maligna de mama em incidência. Para o ano de 2018, 
estima-se que hajam 840 novos casos no Amazonas. O rastreio 
da neoplasia de colo nas unidades de saúde do Amazonas, é 
realizado segundo as diretrizes do Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), tendo como público alvo para o rastreio mulheres com 
idade entre 25 e 64 anos.

OBJETIVOS: Analisar os resultados citológicos mais frequentes 
dos prontuários de pacientes com laudos alterados, atendidas 
na Unidade especializada Dr. Antônio Comte Telles, bem como 
associar os principais fatores epidemiológicos encontrados nes-
tas mulheres.

MATERIAL E MÉTODOS: A análise foi retrospectiva de prontuá-
rios selecionados de pacientes atendidas na unidade especializa-
da citada, além do livro de registros com resultados das amostras 
colhidas. Incluiu-se todas as pacientes com citologias alteradas, 
no período de junho de 2016 a junho de 2018. Para análise dos 
resultados utilizou-se o programa Epi-Info versão 7.2.2.6.

RESULTADOS: De 100 prontuários analisados, 28 % das mulhe-
res estava na faixa etária de 40 a 45 anos; houve porcentagem 
menor de pacientes fora da idade de rastreio, sendo 9% do total 
de pacientes menores de 25 anos. Mais de 90% das pacientes 
eram provenientes da capital. Dos resultados citológicos avalia-
dos, 96% tinham indicação absoluta para realizar colposcopia, 
sendo a conclusão “Lesão intraepitelial cervical de alto grau 
(NIC2/3)”o achado mais frequente (64%/100) entre as citologias 
analisadas. Alguns fatores de risco podem influenciar a evolução 
da lesão precursora, sendo observado de acordo com os fatores 
de risco, a maioria das pacientes teve sexarca acima de 15 anos 
(74%). Somente 13% das 100 pacientes, tinham o condon como 
método de barreira frequente. Independente do método contra-
ceptivo, a maioria evoluiu com lesão precursora, sugerindo que 
o uso do preservativo masculino não era realizado em todas as 
relações sexuais.

CONCLUSÃO: Estudos observacionais mostram a importância 
da triagem para diminuir taxas de incidência e mortalidade do 
câncer. No Amazonas, observa-se taxas altas de lesão precursora 
e fatores de risco associados, como o sexo desprotegido. Suge-
re-se melhoria das políticas básicas tanto na saúde quanto nas 
escolas, no intuito de conscientizar o sexo protegido, imunização 
e fortalecer a busca pelo rastreio para faixa etária recomendada.

PO10

CARCINOMA ADENÓIDE-CÍSTICO DE COLO UTERINO: 
RELATO DE CASO

Nassar, T.C.M., Rodrigues, A.O.; Souza, K.P.; Bezerra, N.F.; 
Lima, T.M.; Speck, N.M.G.

Universidade Federal de São Paulo / UNIFESP - São Paulo, SP

INTRODUÇÃO: O carcinoma adenóide-cístico (CAC) é um tumor 
maligno raro, comumente encontrado em glândulas salivares, 
mas pode envolver sítios que possuam componente glandular 
secretor. No trato genital feminino, o CAC ocorre mais comumen-
te na glândula de Bartholin e raramente no colo do útero, o que 
representa menos de 1% de todos os carcinomas cervicais. Este 
tumor é mais frequente em mulheres na pós-menopausa, entre 
a sétima e a nona décadas de vida, multíparas e de raça negra. 
O principal sintoma é o sangramento vaginal, e o diagnóstico é 
realizado através de biópsia da lesão com estudo histológico. O 
tratamento compreende cirurgia, radioterapia e quimioterapia 
adjuvantes.

OBJETIVOS: Relatar um caso de Carcinoma Adenóide Cístico de 
colo uterino

MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado análise de prontuário, 
anamnese e exame físico da paciente atendida no ambulatório de 
Patologia do Trato Genital Inferior da UNIFESP, bem como seu se-
guimento clínico.

RESULTADOS: ARS, 60 anos, sexo feminino, negra, procurou o 
serviço de ginecologia da UNIFESP devido a quadro de sangra-
mento vaginal por 30 dias. Paciente tabagista, multípara, me-
nopausada desde os 38 anos sem terapia de reposição hormo-
nal. Ao exame especular apresentou colo com lesão exofítica, 
ocupando toda sua extensão, friável, de aproximadamente 3,5 
cm. Ao toque vaginal foi palpado lesão tumoral de aproximada-
mente 3,5cm, endurecida, ocupando toda a topografia do colo 
uterino. Realizado toque retal que evidenciou encurtamento 
do paramétrio esquerdo. A paciente foi submetida a biópsia de 
colo uterino e tal material foi enviado para análise. O resulta-
do anatomopatológico foi de carcinoma adenóide-cístico com 
componente apresentando diferenciação escamosa. Paciente 
realizou uma ressonância magnética que evidenciou paramé-
trios infiltrados bilateralmente, maior a esquerda, tumor de 
colo uterino de 4,3x2,4x4,9cm, com invasão de terço superior de 
vagina e presença de linfonodomegalia em cadeia ilíaca externa 
esquerda maior que 1cm, caracterizando estágio IIB. Devido a 
impossibilidade de ressecção cirúrgica do tumor a paciente foi 
encaminhada para radioterapia e quimioterapia.

CONCLUSÃO: O CAC é um tumor raro, com comportamento al-
tamente agressivo, presente na maioria dos casos em mulheres 
menopausadas, a partir da sexta década de vida. Por se tratar de 
um tumor raro não possui estadiamento próprio. Seu estadia-
mento é realizado pela classificação do carcinoma escamoso de 
colo do útero. O tratamento de escolha é a cirurgia combinada 
com radioterapia adjuvante e/ou quimioterapia, dependendo do 
estágio clínico e do estágio da doença.
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LINFOMA DE CÉLULAS B DO COLO DO ÚTERO: RELATO 
DE CASO

Souza, K.P, Bezerra, N.F; Nassar, T.C.M; Rodrigues, A.O; Lima, 
T.M; Speck, N.M.G.

Universidade Federal de São Paulo / UNIFESP - São Paulo, SP

INTRODUÇÃO: O linfoma não Hodgkin é uma doença hemato-
lógica comum que pode acometer os gânglios linfáticos, tecido 
linfóide extranodal ou ambos. A apresentação extranodal ocorre 
em aproximadamente 1/3 dos casos, sendo o acometimento iso-
lado do trato genital feminino mais raro, representando cerca de 
1% dos casos. Nos casos de acometimento uterino o colo é mais 
frequentemente acometido. O sintoma mais comum associado 
ao linfoma primário do colo uterino é o sangramento uterino 
anormal. O diagnóstico é realizado por meio de estudo anatomo-
patológico e imunohistoquímico da peça de biópsia. O tratamen-
to ainda não está estabelecido, porém a quimioterapia isolada 
mostrou uma alta taxa de cura.

OBJETIVOS: Relatar um caso de linfoma de células B do colo do 
útero.

MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado análise de prontuário, 
anamnese e exame físico da paciente atendida no ambulatório 
de Patologia do Trato Genital Inferior (PTGI) da UNIFESP, bem 
como o seu seguimento clínico.

RESULTADOS: PFO, 43 anos foi encaminhada ao ambulatório de 
PTGI em maio de 2015 devido à alteração em exame cérvico-va-
ginal de rotina que evidenciou lesão intraepitelial de alto grau 
(LIEAG). Realizou transplante renal em 2008, em uso de imunos-
supressor e anticoncepção com desogestrel 75mcg. A colposco-
pia evidenciou achados maiores em colo uterino e foi realizado 
biópsia dirigida. A biópsia evidenciou LIEAG e o estudo imunohis-
toquímico apresentou positividade para p16 e ki67. A paciente 
foi submetida a exérese da zona de transformação (EZT) tipo 2 e 
retornou para resultado de anatomopatológico que evidenciou 
LIEAG com margens comprometidas, linfoma não Hodgkin de cé-
lulas B do tipo intravascular e curetagem de canal com LIEAG com 
presença de células atípicas que podem corresponder a células 
neoplásicas linfóides. O estudo imunohistoquímico apresentou 
positividade para CD 20, CD 79, CD 3, MUM-1 e ki67. Durante o 
seguimento apresentou em novembro de 2016 citologia e bióp-
sia com LIEAG onde foi submetida a nova EZT com laudo histopa-
tológico de LIEAG com margem endocervical comprometida por 
LIEAG e demais margens livres e imunohistoquímica negativa. O 
tratamento instituído foi a quimioterapia com boa resposta clí-
nica. A paciente permanece em segmento clínico com citologias 
negativas, não apresentando sinais de recidiva.

CONCLUSÃO: O linfoma não Hodgkin de colo uterino é um tu-
mor raro que acomete mulheres entre a quarta e quinta década 
de vida. Na grande maioria das vezes a citologia é normal e o 
diagnóstico é realizado através de biópsia de colo uterino, sendo 
o seu principal diagnóstico diferencial o carcinoma de células es-
camosas. Já foi observado que o linfoma não Hodgkin responde 
bem a quimioterapia, que por sua vez previne de micrometásta-
ses e preserva a fertilidade.

PO12

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS COM 
CONDILOMA ACUMINADO EM UM AMBULATÓRIO DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS NA CIDADE DE SÃO PAULO.

Campos, M.L.P., De La Paz, Z.I.M.; Berardinelli, I.C.; Steiner, 
M.L.; Silva, F.R.D; Freire, R.A.

Ambulatório Médico Especializado Barradas - São Paulo, SP

INTRODUÇÃO: As verrugas anogenitais resultam da infecção 
pelo papiloma vírus humano (HPV). Mais de 130 subtipos de HPV 
são identificados até o momento, embora apenas cerca de um 
terço deles possa infectar a mucosa anogenital, oral, ou laríngea, 
predominando os subtipos 6, 11 e 16. A transmissão das verrugas 
anogenitais induzidas pelo vírus HPV podem ocorrer nas crianças 
como transmissão vertical, inoculação digital ou por meio de ou-
tras lesões, fômites por diferentes modalidades de abuso sexual, 
seja pelo contato oral-genital, genital-genital, genital-anal, ou ma-
nipulação digital da vagina e/ou do ânus da criança.A interpreta-
ção de condiloma anogenital em crianças como prova de abuso 
sexual é controversa, visto que a prevalência do HPV em crianças 
abusadas sexualmente varia de 5% a 33%.

OBJETIVOS: Avaliar a epidemiologia, formas de transmissão, ca-
racterísticas clínicas e os tratamentos realizados em crianças com 
Condiloma Acuminado.

MATERIAL E MÉTODOS: Foram avaliados 1816 portuários de 
pacientes submetidas a procedimento cirúrgico ginecológico no 
Ambulatório Médico Especializado Barradas (AME - BARRADAS), 
no período entre os anos de 2013 a 2017.Foram selecionadas 
crianças portadoras de condiloma acuminado anogenital. Cons-
tituíram a amostra, 23 pacientes. Foi realizado um estudo retros-
pectivo dos prontuários, utilizando dados colhidos dos prontu-
ários eletrônicos dos pacientes. A análise buscou dados como: 
sexo, idade, manifestação clínica, sítio da lesão, quantidade de 
lesão, possível modo de transmissão, tipo de parto, presença 
de lesão nas mães, tratamento e quantidade de sessões do tra-
tamento. Os dados foram organizados em tabela para facilitar 
correlação e análise estatística. A análise estatística dos dados 
foi realizada com auxílio do programa Excel para elaboração dos 
gráficos e tabelas, e o resultado foi confrontado com a literatura 
pertinente. Foram respeitados todos os aspectos contidos na Re-
solução 196/96.

RESULTADOS: O sexo predominante nos pacientes foi o femini-
no, com a idade variando de 1 a 10 anos. A manifestação clíni-
ca predominante foi a presença de verrugas. A quantidade de 
lesões variou de 2 a 8 lesões. Localizações isoladas em região 
vulvo-perianal e vulva foram observadas em 34,8% e 26,1% dos 
casos respectivamente. Em 65,2% tivemos a transmissão vertical 
como provável fonte de infecção, em 8,7% dos prontuários foram 
registrados abuso sexual. Partos normais representaram 56,5% 
do tipos de partos dos pacientes. Foram detectados que 12 mães 
apresentavam lesões verrugosas. A terapêutica básica instituída 
foi a de uso exclusivo de Cirurgia de alta frequência (CAF) em 13 
pacientes. Os tratamentos tiveram variação de 0 a 6 sessões.

CONCLUSÃO: O condiloma acuminado genital foi mais frequente 
em meninas, esteve associado a provável transmissão vertical e 
apresentou boa resposta terapêutica de um modo geral. A amos-
tra não permite conclusões maiores em relação a via de parto, 
sendo possível a realização de futuros trabalhos para a avaliação.
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CONCORDÂNCIA ENTRE OS RESULTADOS HISTOLÓGICOS 
DA BIÓPSA DE COLO E O DA EXÉRESE DA ZONA DE 
TRANSFORMAÇÃO, EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA NA 
CIDADE DE SÃO PAULO

Campos, M.L.P., Pinheiro. C.C.S.; Speck.N. M.G.; Ribalta. J.C.L.; 
Focchi. G.R.A.; Mattos.P.N.B.

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA - São Paulo, SP

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde faz uso da clas-
sificação da Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC), esta é uma 
classificação histológica graduada em 1, 2 e 3. Há uma predispo-
sição na utilização da nova terminologia, LAST (lower anogenital 
squamous terminology), onde a lesão grau I, passa a ser chamada 
de lesão intraepitelial escamosa de baixo grau - LIEBG, e as lesões 
grau II e III de lesão intraepitelial escamosa de alto grau - LIEAG. 
Na vigência de alterações citológicas a mulher poderá ser sub-
metida a colposcopia. Identificada a lesão suspeita é realizada a 
biópsia, que de maneira indireta, mede a eficácia da colposcopia. 
O exame histológico, normalmente realizado em biópsia cervi-
cal obtida na colposcopia, é aceito como o “padrão–ouro” para 
o diagnóstico do câncer cervical. A histopatologia é a técnica de 
análise de tecidos orgânicos. O exame histopatológico, quando 
indicado, poderá́ levar ao diagnóstico de lesões não visualizadas 
pela colposcopia.

OBJETIVOS: Avaliar a fidedignidade entre o resultado histológico 
da biópsia e o da exérese da zona de transformação nas lesões 
precursoras do colo uterino.

MATERIAL E MÉTODOS: Foram avaliados 226 prontuários de pa-
cientes submetidas à Cirurgia de alta frequência (CAF), com exé-
rese da zona de transformação, no Ambulatório de patologia do 
trato genital inferior (PTGI) da Escola Paulista de Medicina (EPM), 
no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. Os resulta-
dos histológicos foram classificados em cervicites, NIC I, NIC II, 
NIC III e microinvasor, visto que nosso serviço ainda está em pro-
cesso de transição dos laudos de anatomopatológicos para nova 
terminologia LAST. As informações coletadas foram inseridas no 
banco de dados do programa Epi info versão 7.2.2.2 , mesmo 
programa utilizado para análise estatística. Os resultados foram 
confrontados com a literatura pertinente.

RESULTADOS: Houve correlação do resultado histológico da bi-
ópsia e do cone obtido por cirurgia de alta frequência em 69,02 % 
dos exames analisados. Cerca de 8,84% das pacientes avaliadas 
foram diagnosticadas com câncer colo do útero, sendo 4 casos de 
adenocarcinoma e 16 casos de carcinoma espinocelular. As bióp-
sias com resultado de cervicite foram positivas para lesões de alto 
grau em 57,5% dos casos, e entre as 11 pacientes que não reali-
zaram biópsia e foram submetidas a conização. Alguns pacientes 
que não realizaram biópsia e foram submetidas a conização diag-
nóstica, 81,8% tiveram lesões NIC II / III confirmadas no diagnós-
tico definitivo. O diagnóstico pós CAF de NIC 2/3 foi ratificado em 
91,02 %, NIC 1 em 2,56% e cervicite em 6,41% das amostras.

CONCLUSÃO: Observamos alto índice de concordância entre as 
biópsias e resultado histológico após exérese da zona de trans-
formação, assim como as lesões ocasionadas por NIC 2/3, indi-
cando que os procedimentos foram bem indicados.

PO14

AVALIAÇÃO DAS PACIENTES COM LESÃO INTRAEPITELIAL 
DE BAIXO GRAU (LSIL) E/OU NEOPLASIA INTRAEPITELIAL 
DE GRAU 1 (NIC 1) ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO 
DE PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR E 
GENITOSCOPIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE

Carvalho, Matheus Correia, Silva, Louise Náder Santos; Ribei-
ro, Myrthis Barros

Universidade Tiradentes - Aracaju, SE

INTRODUÇÃO: O câncer de colo uterino é um problema de saúde 
pública por sua alta prevalência, mortalidade e associação com 
infecção pelo Human papiloma vírus–HPV. Lesões intraepiteliais 
são pré-malignas, sendo categorizadas em diferentes tipos e con-
sequentemente diferentes abordagens terapêuticas, expectantes 
ou intervencionistas.

OBJETIVOS: Analisar o perfil e a evolução das Lesões Intraepi-
teliais de Baixo Grau (LoSIL) e Neoplasia Intraepitelial de grau 1 
(NIC1) de pacientes atendidas em serviço público da cidade de 
Aracaju-SE, e avaliar terapêutica de maior êxito na regressão des-
sas lesões.

MATERIAL E MÉTODOS: Este é um estudo de coorte retrospec-
tiva com coleta de dados de 64 prontuários do ambulatório de 
Patologia do Trato Genital Inferior e Genitoscopia da Unidade de 
Saúde da Família Dona Sinhazinha, em Aracaju-SE, atendidas en-
tre novembro de 2016 e 2017.

RESULTADOS: Dos 64 prontuários com lesões pré-malignas, 
89% correspondiam a mulheres entre 20 e 50 anos; 73% eram 
casadas e possuiam entre 1 e 3 filhos. A taxa de concordância no 
diagnóstico das lesões precursoras entre citologia e colposcopia 
foi de 47,54%; entre citologia e histologia, 36,17%; entre colpos-
copia e histologia, 48,93%, e entre os três exames, 25,5%. Do total 
de casos: 36 (56,25%) apresentaram colpocitologia de controle 
negativa após 6 meses, e 19 destas receberam alta do ambulató-
rio (52,77%); seis se mantiveram positivas para NIC1 (9,375%); 21 
(32,8%) não realizaram colpocitologia e uma (1,56%) foi transfe-
rida para o centro de especialidade em HIV. A terapia mais utili-
zada foi a Cirurgia de Alta Frequência (CAF), com 25 procedimen-
tos: 19 apresentavam diagnostico NIC1, dois com NIC2 ou 3 e em 
4 o estudo foi normal. Desse total, 8 pacientes com NIC1 e um 
paciente com histologia normal receberam alta. A diatermoco-
agulação (DTC) foi o procedimento escolhido em 12 pacientes: 
10 correspondiam a NIC1, uma correspondia anatomopatológico 
normal e uma não realizou biopsia. Dentre estas, duas pacientes 
com NIC1 receberam alta. Das 19 altas, 11 passaram por terapia 
intervencionista (57,89%) e 8 por terapia expectante (42,11%). 
Destas, 5 apresentaram histologia normal, duas com NIC1 e uma 
sem biopsia.

CONCLUSÃO: Foi observado uma concordância de 25,5% entre 
os 3 tipos de exames para diagnostico das lesões pré-malignas. 
Houve regressão em 56,25% das lesões intraepiteliais, sendo o 
tratamento intervencionista superior para regressão das lesões, 
por representar 57,89% das altas. Nos casos sem remissão, o 
acompanhamento colpocitológico permitiu o diagnóstico de le-
são intraepitelial de alto grau (HSIL) e propiciou abordagem tera-
pêutica adequada.
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CÂNCER DE COLO UTERINO DURANTE O CICLO 
GRAVÍDICO PUERPERAL: RELATO DE CASO

Miranda, T.G., Caravalho, C.M.P.; Coscia, E.B. .

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP

INTRODUÇÃO: O diagnóstico de câncer durante o ciclo gravídico 
puerperal corresponde a uma importante causa de mortalidade 
materna. Dentre eles, destaca-se o câncer de colo de útero (CCU). 
Apesar de ser passível de prevenção primária e de amplas formas 
de rastreamento e detecção precoce, a doença muitas vezes é 
diagnosticada em formas mais avançadas, comprometendo as 
opções de tratamento, aumentando a morbidade e mortalidade 
decorrente da neoplasia. Deve-se assim, enfatizar a importância 
do exame colpocitológico preventivo durante o pré-natal, mesmo 
que oportunisticamente, visando a otimização diagnóstica e tera-
pêutica das pacientes.

OBJETIVOS: Relatar o caso de paciente gestante, com diagnóstico 
de câncer de colo uterino, e revisar a literatura específica.

MATERIAL E MÉTODOS: Relata-se o caso clínico de paciente do 
sexo feminino, 37 anos de idade, casada, procedente do municí-
pio de Piedade, grande multípara. Submetida a parto normal há 
menos de 10 meses, sem intercorrências. Admitida no serviço de 
referência do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, em anexo à Fa-
culdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP, com quadro 
de sangramento vaginal contínuo e secreção purulenta, mais evi-
dente de área de aparente deiscência da cicatriz de episiotomia 
anterior. Concomitantemente, apresentava tumoração palpável 
na região inguinal direita. Submetida a cultura de lesão infectada 
na episiotomia, positiva para Pseudomonas Aeruginosa. Realiza-
da tomografia computadorizada e biópsia da tumoração ingui-
nal, que revelou diagnóstico anatomopatológico de metástase 
de carcinoma epidermoide invasivo de colo uterino moderada-
mente diferenciado com acometimento de canal vaginal e vulva, 
associado a necrose e infecção da referida área da episiotomia. 
Estabeleceu-se o estadiamento IVB, sendo descartada qualquer 
possibilidade de tratamento cirúrgico. A opção terapêutica palia-
tiva foi a realização concomitante de quimioterapia e radiotera-
pia, coordenadas pelo serviço de oncologia clínica do hospital.

RESULTADOS: Há muito ainda a ser investido em prevenção pri-
mária e secundária do câncer de colo uterino no Brasil. Estima-se, 
de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Câncer 
- 2018, a incidência de aproximadamente 16.000 casos novos da 
neoplasia. A orientação quanto à vacinação contra o papilomavirus 
humano (HPV), disponível pelo programa nacional de imunização 
em todo o território nacional, e o rastreamento organizado através 
do exame de colpocitologia oncótica (CCO), devem ser amplamente 
estimuladas e divulgadas. O rastreamento, inclusive durante o pré-
-natal, é preconizado pelas Diretrizes Brasileiras do Ministério da 
Saúde, seguindo as mesmas recomendações de rastreamento das 
demais mulheres. O período pré-concepcional representa também 
oportunidade de detecção precoce e eventual tratamento do CCU, 
principalmente ao público feminino de baixa renda, cujas visitas 
aos serviços de saúde são menos frequentes, sendo esse período 
uma ótima opção para a realização do exame colpocitológico.

CONCLUSÃO: Deve-se enfatizar a importância do rastreamento 
do CCU a todas as mulheres na faixa etária recomendada. A rea-
lização do exame CCO no pré-natal é fundamental para evitar a 
progressão da doença, cuja prevenção é simples e o tratamento 
nos estádios iniciais tem bom prognóstico.

PO17

RELATO DE CASO: APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE 
CARCINOMA INVASIVO VULVAR EM GLÂNDULA DE 
BARTHOLIN NUMA PACIENTE IMUNOSSUPRIMIDA

Grandi, M.M., Fridman, F.Z.; Barbosa, L.S.; Hoefel, J.P.P.

Hospital Fêmina - Porto Alegre, RS

INTRODUÇÃO: L.C.G , 32 anos, HIV+, compareceu a emergência 
com queixa de febre, dor e edema em mucosa vaginal há 15 dias; 
história prévia de bartholinite no local. Ao exame apresentava 
sinais flogísticos e discreta tumoração na glândula de bartho-
lin à direita. Iniciado antibioticoterapia e drenagem. Retornou 
a emergencia após 30 dias por piora dos sintomas e surgimen-
to progressivo de extensa lesão tumoral após a drenagem. Foi 
submetida a exérese de lesão com margens, em centro cirúrgico, 
cujo anatomopatológico foi de carcinoma escamoso invasor ba-
salóide, G3, pouco diferenciado, estadiamento T1b

OBJETIVOS: Descrever um relato de caso de apresentação atípica 
de Carcinoma Invasivo Vulvar simulando bartholinite de repetição

MATERIAL E MÉTODOS: Revisão de prontuário do Hospital Fê-
mina e pesquisa de artigos relacionados a Carcinoma Vulvar 
em pacientes soropositivas

RESULTADOS: O carcinoma de celulas escamosas vulvar respon-
de por 3 a 5% dos cânceres ginecológicos, mas é responsável por 
90% de todas as neoplasias primárias da vulva. Apesar de ser 
uma doença que atinge mulheres com idade mais avançada (7ª a 
8ª décadas de vida), há uma diminuição na mediana da idade do 
diagnóstico atualmente, devido ao crescente número de casos de 
mulheres soropositivas. Estudos demonstram um risco elevado 
de desenvolvimento e progressão da NIV em mulheres soroposi-
tivas e imunossuprimidas. Tumores vulvares em mulheres mais 
jovens estão mais frequentemente relacionados ao HPV de alto 
risco oncogênico.

CONCLUSÃO: O presente relato de caso demonstra que a doença 
invasiva de vulva não deve ser neglicenciada em pacientes HIV+, 
ainda que jovens. Lesões vulvares nesta população devem ser 
biopsiadas para que a a avaliação histológica detecte o câncer pre-
cocemente. Além disso, os ginecologistas devem considerar o tes-
te Anti-HIV em pacientes jovens com diagnóstico de câncer vulvar.
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RELATO DE CASO: APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE HERPES 
SIMPLES GENITAL EM PACIENTE HIV +

Grandi, M.M., Fridman, F.Z.; Cecchin, E.J.; HOEFEL, J.P.P.

Hospital Fêmina - Porto Alegre, RS

INTRODUÇÃO: A.P.C., 38 anos, com diagnostico de HIV há 14 
anos e uso irregular de TARV, com contagem de CD4 de 42 (célu-
las/ml), procurou atendimento médico por presença de múltiplas 
tumorações sangrantes e dolorosas em região perineal de apa-
recimento há 1 semana. Ao exame, apresentava lesões ulcera-
das extensas em vulva e região perianal, com suspeita clínica de 
infecção herpética. Indicada internação hospitalar e iniciado tra-
tamento endovenoso com Aciclovir. Após 7 dias de tratamento, 
recebe alta, com melhora importante das lesões genitais. Orien-
tada a manter Aciclovir via oral por mais 14 dias e seguimento 
ambulatorial.

OBJETIVOS: Descrever um relato de caso de apresentação atípica 
de Herpes Simples genital em paciente HIV + e revisão da literatura

MATERIAL E MÉTODOS: Revisão de prontuário do Hospital Fêmi-
na e pesquisa de artigos relacionados a infecção pelo Vírus Her-
pes Simples (VHS) em pacientes imunocomprometidos

RESULTADOS: Devido ao crescente número de indivíduos imu-
nocomprometidos, as apresentações atípicas da infecção herpé-
tica – antes raras – estão cada vez mais frequentes na prática 
clínica. Nesta população, especialmente os HIV+, a infecção pelo 
VHS associa-se a lesões mais graves, necróticas e com extenso 
comprometimento tecidual. Nos HIV+, a infecção herpética pode 
causar lesões hipertróficas, nodulares, verrucosas e até pseudo-
-tumorais, com frequente ulceração em sua superfície. A maioria 
dos casos ocorre em região perineal. A origem das lesões nesta 
população parece estar relacionada a um processo de desregu-
lação imune, causada por citocinas produzidas por linfócitos T 
helper que progressivamente produzem hipertrofia epidérmica. 
Este fenômeno pode ocorrer independente do numero de CD4 e 
do uso de terapia antirretroviral ou não.

CONCLUSÃO: Nos indivíduos com SIDA, as lesões herpéticas tor-
nam-se foco de derramamento e transmissão do vírus HIV devido 
a células CD4 infectadas que infiltram as lesões genitais. Alguns 
estudos demonstraram que a infecção por Herpes Simples aguda 
ou reativada poderia estimular a replicação do HIV, já que ambos 
os vírus podem se adaptar e se replicar na mesma célula CD4.

PO19

COMPARAÇÃO DE TIPOS DE COLETA DE CITOLOGIA ANAL 
EM PACIENTES COM INFECÇÃO DO TRATO GENITAL 
INFERIOR PELO HPV

Martinez, G.L., Silva, T.B.; Roncolato, K.J.B.; Claro, F.B.; Pache-
co, J.A.; Martins, W.P.

Centro Universitário Barão de Mauá

INTRODUÇÃO: O câncer anal é incomum, porém sua incidência 
vem aumentando nos últimos anos. O rastreamento poderia ser 
realizado através da citologia anal, porém não se tem recomen-
dação da coleta de rotina na prática clínica. Essa coleta poderia 
ser realizada através do médico, utilizando a escova tipo “cito-
brush” ou um swab (Dacron) ou pelo próprio paciente (autocole-
ta). Alguns grupos de risco poderiam se beneficiar como: pacien-
tes portadores do vírus do HIV, imunossuprimidos, homens que 
fazem sexo com homens,mulheres com infecção do trato genital 
inferior pelo HPV. A falta de estudos robustos leva a necessida-
de de melhor avaliação da prevalência de alterações da citolo-
gia anal em mulheres com infecção do trato genital inferior por 
HPV, tal qual a forma de coleta da mesma. Objetivos-Comparar 
os tipos de coleta de citologia anal em pacientes com infecção do 
trato genital inferior pelo HPV

OBJETIVOS: Comparar os tipos de coleta de citologia anal em pa-
cientes com infecção do trato genital inferior pelo HPV

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo observacional transversal de ava-
liação de prevalência. Serão avaliadas 100 pacientes com lesões 
clínicas ou subclínicas pelo HPV. Serão consideradas elegíveis pa-
cientes com mais de 25 anos completos, e com confirmação histo-
lógica de infecção pelo HPV no trato genital inferior. As pacientes 
serão submetidas a coleta de citologia anal por examinador treina-
do, primeiramente com a escova tipo citobrush e depois com uma 
haste com um algodão na ponta (“swab de Dacron”) em ordem 
aleatória por sorteio cego; e, posteriormente, em mesmo tempo 
a paciente será instruída a realizar a auto-coleta com o “swab tipo 
Dacron”. As análises da citologias serão feitas de modo ndepen-
dente por patologista com experiência.

RESULTADOS: A idade das mulheres variou de 25 a 66 anos com 
média de 34,57 anos. Das 74 pacientes estudadas, 7 (9,45%) apre-
sentaram citologia anal anormal: 4 (57,14%) Neoplasia Intra Epi-
telial Anal -NIA l, 1 (14,28%) NIA ll/III, e 2 (28,57%) ASC-US (atipia 
escamosa de significado indeterminado, provavelmente não ne-
oplásico). Sobre os diferentes tipos de coletas foi observado su-
perioridade na obtenção de material satisfatório quando a coleta 
foi realizada pelo médico ginecologista em comparação com a au-
to-coleta (p0,05). Dentre os 7 exames anormais, a auto-coleta de-
monstrou alteração em apenas 2 casos (28,57%). O percentual de 
material insatisfatório total foi de 31,08 % (23/74), sendo 24,32% 
(18/74) quando obtido pela auto coleta, 4,05 % (3/74) para o cito-
brush e de 2,70% (2/74) para a coleta com o Swab tipo Dracon.

CONCLUSÃO: A prevalência do HPV no ânus em pacientes com 
doença no colo do útero parece ser superior a da população ge-
ral e o rastreamento do câncer anal poderia ser útil nessas pa-
cientes. O método de coleta dirigido pelo médico ginecologista 
apresenta-se superior a auto coleta nesse estudo
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CONCORDÂNCIA CITO-COLPO-HISTOLÓGICA EM 
PACIENTES COM LESÃO INTRAEPITELIAL DE BAIXO GRAU 
NO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE

Carvalho, Matheus Correia, Silva, Louise Náder Santos; Ribeiro, 
Myrthis Barros

Universidade Tiradentes - Aracaju, SE

INTRODUÇÃO: O câncer de colo uterino é um problema de saú-
de pública por sua alta prevalência, mortalidade e associação com 
infecção pelo Human papiloma vírus–HPV. Lesões intraepiteliais 
pré-malignas são categorizadas em diferentes tipos e consequen-
temente diferentes abordagens terapêuticas, expectantes ou in-
tervencionistas. Este trabalho objetiva avaliar a concordância entre 
os resultados citológico, colposcópico e histológico das pacientes 
com citologia de LSil atendidas em serviço público da cidade de 
Aracaju SE, e comparar a eficácia da terapêutica conservadora com 
a terapêutica intervencionista na regressão dessas lesões.

OBJETIVOS: Avaliar a concordância entre os resultados citológi-
co, colposcópico e histológico das pacientes com citologia de LSil 
atendidas em serviço público da cidade de Aracaju SE, e compa-
rar a eficácia da terapêutica conservadora com a terapêutica in-
tervencionista na regressão dessas lesões.

MATERIAL E MÉTODOS: Este é um estudo de coorte retrospec-
tiva com coleta de dados de 64 prontuários do ambulatório de 
Patologia do Trato Genital Inferior e Genitoscopia da Unidade de 
Saúde da Família Dona Sinhazinha, em Aracaju-SE, atendidas en-
tre novembro de 2016 e 2017

RESULTADOS: Dos 64 prontuários com lesões pré-malignas, 89% 
correspondiam a mulheres entre 20 e 50 anos; 73% eram casadas e 
possuíam entre 1 e 3 filhos. A taxa de concordância no diagnóstico 
das lesões precursoras entre citologia e colposcopia foi de 47,54%; 
entre citologia e histologia, 36,17%; entre colposcopia e histolo-
gia, 48,93%, e entre os três exames, 25,5%. Do total de casos: 36 
(56,25%) apresentaram colpocitologia de controle negativa após 6 
meses, e 19 destas receberam alta do ambulatório (52,77%); seis se 
mantiveram positivas para NIC1 (9,375%); 21 (32,8%) não realizaram 
colpocitologia e uma (1,56%) foi transferida para o centro de espe-
cialidade em HIV. Foram submetidas, vinte e cinco mulheres com 
colposcopia alterada à Cirurgia de Alta Frequência (CAF), das quais 6 
(24%) delas tiveram anatomopatológico pós CAF sem alteração, em 
10 (40%) delas o resultado foi de NIC1, em uma (4%) delas apresen-
tou resultado NIC2, porém 8 (32%) delas não apresentaram o resul-
tado de controle. Das 25 pacientes, nove (36%) obtiveram alta com 
regressão da lesão. Foram também submetidas 12 clientes, cuja col-
poscopia alterada e laudo histológico NIC1, à diatermocoagulação 
(DTC), das quais 8 (66,66%) delas apresentaram exames de controle 
negativos, em 2 (16,66%) delas se manteve o resultado de NIC1 e 2 
(16,66%) delas não realizaram os exames de controle. Destas 12 mu-
lheres, duas (16,66%) obtiveram alta com regressão da lesão. Das 
19 altas, 11 passaram por terapia intervencionista (57,89%) e 8 por 
terapia expectante (42,11%). Destas, cinco (62,5%) apresentaram 
histologia normal, duas (25%) com NIC1 e uma (12,5%) sem biopsia.

CONCLUSÃO: Foi observado uma concordância de 25,5% entre os 
3 tipos de exames para diagnostico das lesões pré-malignas. Houve 
regressão em 56,25% das lesões intraepiteliais, sendo o tratamento 
intervencionista superior para regressão das lesões, por represen-
tar 57,89% das altas. Nos casos sem remissão, o acompanhamento 
colpocitológico permitiu o diagnóstico de lesão intraepitelial de alto 
grau (HSIL) e propiciou abordagem terapêutica adequada.

PO21

LÍQUEN PLANO VULVAR DO TIPO CLÁSSICO: VARIANTE 
RARA DE UMA AFECÇÃO DERMATOLÓGICA INCOMUM

Oliveira, C.D., Chuery, A.C.S.; Barros, J.A.; Speck, N.M.G.; Fer-
nandes, S.M.S.; Escosteguy, C.P.

Universidade Federal de São Paulo - São Paulo, SP

INTRODUÇÃO; O líquen plano é uma desordem dermatológica 
incomum, que afeta 0,5% a 1% da população, atingindo principal-
mente adultos entre 30 e 60 anos. Estima-se que a doença seja 
mais comum nas mulheres. Relatos de caso mostraram associação 
entre líquen plano e doenças crônicas do fígado (particularmente 
hepatite C), trauma, medicações, doenças autoimunes e antígenos 
virais ou bacterianos. Em relação ao trato genital inferior, a ma-
nifestação vulvar ocorre em aproximadamente 50% dos casos de 
líquen plano cutâneo. Na vulva, o líquen plano pode apresentar-se 
de três formas: erosiva, clássica e hipertrófica, sendo o líquen pla-
no erosivo a variante mais comum de acometimento vulvar. Os 
dois últimos tipos, além de mais raros, afetam apenas áreas quera-
tinizadas da vulva e representam um desafio diagnóstico pela sua 
diversidade de apresentações clinicopatológicas.

OBJETIVOS: Relatar um caso de líquen plano vulvar do tipo clássico.

MATERIAL E MÉTODOS: Consulta de prontuário e revisão e biblio-
gráfica.

RESULTADOS: M. N. F., 68 anos, feminina, casada, parda, portado-
ra de doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, 
dislipidemia, diabetes mellitus tipo II, hipotireoidismo, osteopo-
rose e com história pregressa de anemia hemolítica autoimune. 
Paciente com relato de prurido vulvar crônico, iniciado há mais 
de dez anos. À inspeção ginecológica, observaram-se duas placas 
violáceas poligonais, liquenificadas, localizadas no terço anterior 
de grandes lábios, bilateralmente distribuídas. Anatomia vulvar 
preservada. Realizada biópsia, cuja análise histológica confirmou 
o diagnóstico de líquen plano. Iniciado tratamento com clobeta-
sol 0,5mg/g, uma vez ao dia durante 30 dias, com melhora do 
quadro. Indicada subsequente redução gradual da dose.

CONCLUSÃO: No caso relatado, observa-se que a paciente é por-
tadora de hipotireoidismo e tem antecedente de anemia hemolí-
tica autoimune. Portanto, é possível que exista associação entre 
líquen plano e autoimunidade. Além disso, algumas medicações 
das quais a paciente faz uso contínuo também já foram apontadas 
como fatores desencadeantes de líquen plano (p. ex. beta-bloque-
adores, diuréticos tiazídicos, ácido acetilsalicílico, omeprazol e le-
votiroxina). Por ser uma doença de curso crônico, na maioria das 
vezes a terapia de manutenção irá estender-se por toda a vida, na 
menor dose e potência suficientes para que a paciente fique em 
remissão. Nos casos de insucesso, existe a possibilidade da tro-
ca do corticoide por tacrolimo tópico. Nos quadros severos, pode 
ser indicada a corticoterapia sistêmica. Conclui-se, portanto, que 
o líquen plano vulvar do tipo clássico é uma causa rara de prurido 
vulvar crônico. O diagnóstico final é histológico, mas a identifica-
ção de placas pruriginosas, violáceas, poligonais e liquenificadas 
na vulva pode sugerir a presença da doença. Além disso, a coe-
xistência de enfermidades autoimunes e o uso de determinados 
medicamentos também podem auxiliar no diagnóstico.
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PREVALÊNCIA DE ACHADOS ANORMAIS EM CITOLOGIAS 
CÉRVICO-VAGINAIS EM MEIO LÍQUIDO

Shayanne Melo Leite Silva, Vitoria Teles Apolonio Santos; Wa-
leska da Silva Albuquerque; Bruna Silva Souza; José Gilmar 
Costa Santos; Julia Maria Gonçalves Dias

Universidade Federal de Sergipe - Aracaju, SE

INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero é a terceira neoplasia 
mais frequente na população feminina, sendo estimado cerca de 
16.370 novos casos para cada biênio 2018-2019 segundo o Ins-
tituto Nacional de Câncer (INCA). O rastreamento desse câncer 
pode ser feito pela citologia em meio líquido que vem sendo di-
fusamente utilizada em substituição à citologia convencional em 
países desenvolvidos devido ao aumento da sensibilidade na de-
tecção de anormalidade citológicas e à relevante diminuição nos 
números de amostras insatisfatórias.

OBJETIVOS: Descrever os principais achados de citologias cérvico-
-vaginais em meio líquido de pacientes atendidas por clínica priva-
da de Aracaju/SE entre os meses de janeiro e junho do ano 2017.

MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado um estudo retrospectivo e 
transversal através de registro de banco de dados da análise de 
1162 laudos de mulheres que foram submetidas a exame preventi-
vo citológico em clínica privada utilizando citologia de base líquida. 
Os dados foram analisados através do software Excel versão 2007.

RESULTADOS: O principal motivo da realização dos exames foi 
o rastreamento do câncer de colo do útero. A população do 
estudo abrangeu mulheres com idade entre 18 e 91 anos, com 
média de 40 anos. As amostras foram na grande maioria satis-
fatórias (98,45% dos casos), sendo o principal motivo de rejeição 
a presença de material hipocelular. Os exames foram alterados 
em 3,75% dos laudos. As principais alterações observadas fo-
ram as células escamosas atípicas de significado indeterminado 
(90,70%), lesões escamosas atípicas de significado indeterminado 
em que não se pode afastar lesão de alto grau (2,33%) e lesões 
escamosas de baixo grau (6,97%).

CONCLUSÃO: A maior parte das amostras foi satisfatória. A prin-
cipal anormalidade citológica encontrada foram células escamo-
sas atípicas de significado indeterminado.

PO23

DETERMINANTES DA PERSISTÊNCIA DA INFECÇÃO PELO 
PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) EM MULHERES EM 
IDADE REPRODUTIVA

Pinto, G.V.S., Bolpetti, A.N.; Martin, L.F.; Moço N.P.; Vieira E.P.; 
Silva, M.G.

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina - 
UNESP - Botucatu

INTRODUÇÃO: As infecções cervicais com genótipos oncogêni-
cos de Papilomavírus Humano (HPV) são muito comuns entre 
as mulheres sexualmente ativas, mas na maioria das vezes essa 
infecção é transitória e regride espontaneamente. No pequeno 
número de casos nos quais a infecção persiste e, especialmen-
te, é causada por um genótipo viral oncogênico, pode ocorrer o 
desenvolvimento de lesões precursoras e a progressão para o 
câncer cervical.

OBJETIVOS: Identificar fatores associados à persistência da infec-
ção pelo HPV entre mulheres em idade reprodutiva.

MATERIAL E MÉTODOS: Material e Métodos: Trata-se de um 
estudo de coorte que recrutou 1635 mulheres no inquérito do 
estudo transversal, com idade entre 18 e 50 anos, que foram 
atendidas nas Unidades Básicas do Município de Botucatu, SP. 
No momento da inclusão da paciente no estudo transversal, du-
rante o exame especular, empregando-se o espéculo bi-valvo de 
Collins esterilizado e isento de qualquer lubrificante, foi coletado 
conteúdo vaginal para a classificação da microbiota. Em seguida, 
a secreção cervical foi coletada com cytobrush para posterior ex-
tração de DNA e detecção de infecção por HPV. Após o exame, as 
pacientes foram entrevistadas e responderam a um amplo ques-
tionário para obtenção dos dados sociodemográficos, hábitos se-
xuais, comportamentais e história ginecológica. Desse total, 544 
mulheres positivas para a infecção viral foram acompanhadas 
com avaliações laboratoriais realizadas a cada 6 meses por um 
período de 24 meses para determinação da persistência ou do 
clearance viral. Nos casos de infecção por HPV, a genotipagem 
foi realizada empregando o kit Linear Array HPV genotyping tests 
(Roche Molecular Systems, Inc.). A análise de regressão logística 
foi realizada para identificar fatores de risco independentemente 
associados com a persistência da infecção viral.

RESULTADOS: A prevalência de infecção cervical por HPV foi de 
33,2% (544/1635). Variáveis independentemente associadas com 
persistência viral foram estado civil solteira (HR=1,49; IC95% 1,08-
2,04) e divorciada (HR=1,88; IC95% 1,08-3,33) além de número de 
parceiros igual a 4 durante a vida (HR=1,81; IC95% 1,11-2,94) e do 
uso de contraceptivo hormonal (HR=1,38; IC95% 1,05-1,81).

CONCLUSÃO: A prevalência de infecção cervical por HPV é alta 
na população estudada e fatores sociodemográficos e comporta-
mentais estiveram associados à persistência do HPV.
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PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO ENDOCERVICAL POR CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS EM MULHERES COM PARTO PRÉ-TERMO

Bastos, L.B., Freitas, S.F.; Cavalli, R.C.; Quintana, S.M.

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- Ribeirão Preto, SP

INTRODUÇÃO: De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 
em 2012 nasceram 15 milhões de crianças prematuras no mundo. 
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a prevalência de partos 
pré-termo em 2014 foi de 11,2%. Apesar da etiologia do Parto Pré-
-Termo (PPT) ser multifatorial, as infecções bacterianas têm sido 
responsabilizadas por até 50% destes casos, constituindo-se como 
um importante fator de risco para o PPT. Dentre as infecções bac-
terianas relacionadas ao PPT, destaca-se a clamidíase, causada pela 
Chlamydia trachomatis, bactéria encontrada em 9,8% das gestantes 
brasileiras de acordo com o Ministério da Saúde do Brasil em 2011.

OBJETIVOS: Considerando as consequências da clamidíase para 
o desfecho gestacional, o presente estudo realizou o rastreio 
para C. trachomatis em gestantes, correlacionando a presença 
desta bactéria com a ocorrência de PPT.

MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo prospectivo de coor-
te de conveniência em que foram incluídas 368 gestantes com feto 
único entre 25 e 28 semanas, de acordo com ultrassonografia reali-
zada até à 20ª semana gestacional. Todas as pacientes eram residen-
tes do município de Ribeirão Preto, São Paulo – Brasil e foram atendi-
das no Centro de Referência da Saúde da Mulher-Mater de Ribeirão 
Preto, São Paulo – Brasil no período de Novembro de 2009 a Junho 
de 2011. Foi realizado exame especular para coleta de conteúdo en-
docervical com cytobrush, o qual permaneceu inserido em criotubo 
com 1mL de soro fisiológico 0,9% armazenado em freezer -80ºC até 
processamento para pesquisa de infecção por Chlamydia trachoma-
tis por PCR. As pacientes também foram entrevistadas para coleta de 
dados sócio-demográficos e comportamentais. Os resultados obti-
dos foram analisados pelo software SAS – versão 9.4 empregando-se 
os testes Chi-quadrado e teste exato de Fisher.

RESULTADOS: Dentre as 368 gestantes incluídas, 255 tiveram parto 
à termo e 113 compuseram o grupo de PPT. Quanto ao status de 
infecção, 4,4% das mulheres incluídas foram positivas para C. tracho-
matis, sendo 4,3% do grupo a termo e 8,0% do grupo de PPT; embo-
ra esses valores de prevalência não tenham mostrado significância 
estatística (p=0,21), eles são clinicamente alarmantes, uma vez que 
a prevalência de infecção no grupo de PPT é o dobro do grupo de 
parto à termo. A média da idade das pacientes nos grupos controle 
e PPT foram, respectivamente, de 26,1 (5,9) e 26,4 (6,1) anos; 83% 
e 73,5% declararam união estável e 11,4% e 8% possuíam ensino 
fundamental completo. Tabagismo (p=0,0003), hipertensão antes 
(p=0,0149) ou durante (p=0,0161) a gestação e morar com o parceiro 
(p=0,04) mostraram influenciar o desfecho de PPT. A etnia e dados 
acerca de discriminação racial foram analisados e discutidos em ou-
tros trabalhos de amostras provenientes deste mesmo estudo.

CONCLUSÃO: Não foi observada associação entre a infecção por C. 
trachomatis e PPT, no entanto, nossos resultados mostram maior 
prevalência de infecção nas mulheres que tiveram PPT comparado 
às mulheres de parto à termo, fato que é clinicamente importante. 
Além disso, a incidência de infecção por C. trachomatis na população 
do presente estudo foi menor (de 4,4%) do que o percentual do Bra-
sil (9,8%). A associação deste desfecho com tabagismo e hipertensão 
reforçam a necessidade de recomendar a mudança de hábitos das 
gestantes durante a consulta pré-natal além de maiores cuidados 
para controle e monitoramento da pressão arterial no curso gesta-
cional. Por fim, a relação de PPT e morar com o parceiro indica uma 
possível participação do fator psicológico neste desfecho.

PO25

ECTOPIA DE GLÂNDULAS ENDOCERVICAIS (ECTRÓPIO), 
HÁBITOS DE HIGIENE GENITAL E SEXUAIS DE MUHERES 
EM IDADE REPRODUTIVA.

Giraldo, P.C., Sardinha, T.G; Bardin, M.G.; Amaral, R.L.; Eleutério Jr., 
J.; Gonçalves, A.K.S.

CAISM-FCM/Unicamp

INTRODUÇÃO: A ectopia das glândulas endocervicais uterinas 
(EGEU), muito prevalente na mulher jovem, pode atuar como 
importante fator de risco para aquisição de diversas infecções 
(Chlamydia trachomatis, HIV e HPV). A EGEU ou “ectrópio” habitu-
almente produz grande quantidade de muco, o que pode interfe-
rir nos hábitos sexuais e/ou sobre a higiene íntima.

OBJETIVOS: Comparar práticas de higiene genital e hábitos sexu-
ais em mulheres com e sem EGEU.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo de corte transversal convidou 
mulheres sexualmente ativas entre 18 a 45 anos para analisar os 
hábitos sexuais, de higiene genital e a presença de EGEU. Após 
as recusas e aplicação dos critérios de elegibilidade, 94 casos 
(40 com EGEU e 54 sem EGEU) compuseram a amostra analisa-
da. Após assinarem um termo de consentimento, as voluntárias 
responderam a um questionário estruturado com 60 questões 
divididas em sete domínios (socioeconômico, higiene íntima, ab-
sorventes menstruais, adornos genitais, vestimentas, depilação 
e atividade sexual) e foram submetidas a exames ginecológico, 
e colposcópico, com aquisição de documentação fotográfica da 
cérvice uterina. O colo uterino de cada voluntária foi classificado 
em ectrópio presente ou ausente. A documentação fotográfica 
permitiu a separação do ectrópio em pequeno (até 33%), médio 
(de 34% a 50%) ou grande (> 50%), segundo a proporção de com-
prometimento da área total do colo utilizando-se software ImageJ.

RESULTADOS: Do total de mulheres analisadas, 54 (57,44%) fo-
ram classificadas sem EGEU, 22 (23,4%) tinham ectrópio peque-
no, 10 (10,63%) ectrópio médio e 8 (8,51%) grande. Não foram 
encontradas diferenças significativas entre os grupos quanto 
a idade (29,3 ± 7,5 anos), porém quanto menor foi a média de 
idade, maior era o diâmetro do ectrópio. Mulheres com ectró-
pio eram mais brancas (p=0,04) e apresentaram mais anos de 
estudo (p=0,008). Os métodos anticonceptivos hormonais foram 
mais usados por mulheres com EGEU (p=0,008). Mulheres com 
EGEU afirmam que longos períodos fora de casa atrapalham a 
higiene íntima (p=0,0002), realizam mais a higiene íntima após a 
relação sexual (p<0.0001), usam mais sabonete líquido (p=0,015), 
referem que mancham a calcinha frequentemente (p=0,003), já 
tiveram ectrópio previamente (p=0,007), depilam a região geni-
tal porque pêlos as incomodam (p=0,003), lavam mais a genitá-
lia quando estão menstruadas (p=0,01) e usam menos produtos 
pós-depilação (p=0,01). Não houve diferenças significativas quan-
to ao uso de absorventes, tipo de roupas íntimas, técnica de depi-
lação, uso de sabonete, uso de duchas vaginais, forma de higiene 
pós-micção ou evacuação e odor genital.

CONCLUSÃO: Mulheres com ectrópio de colo uterino apresen-
tam diversas mudanças de hábitos de higiene genital, porém há-
bitos sexuais semelhantes aos de mulheres sem ectrópio.
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USO DE LASER MICROFRACIONADO DE CO2 EM PACIENTE 
COM ATROFIA VULVOVAGINAL PÓS-RADIOTERAPIA: 
RELATO DE CASO

Veloso E.B., Piumbini R.; Pinto I.T.G.; Marques M.G.; Shimamura L.K.S.

Hospital Federal da Lagoa

INTRODUÇÃO: O efeito proposto pela terapia de laser fraciona-
do de CO2 é baseado em estudos realizados em órgãos não-ge-
nitais, com seu emprego nas áreas de dermatologia e cirurgia 
plástica. A utilização do laser em tais áreas tem demonstrado 
resultados satisfatórios (CAPON, 2003). Atualmente, sua aplica-
bilidade em patologias vulvovaginais encontra-se em expansão. 
O presente estudo avaliou o resultado dessa nova tecnologia no 
tratamento das sequelas de uma paciente submetida à cirurgia 
oncológica com adjuvância.

OBJETIVOS: Avaliar a resposta clínica à terapia de laser microfra-
cionado de CO2 em paciente com atrofia vaginal e dispareunia 
após radioterapia adjuvante de cirurgia Wherteim- Meiggs por 
carcinoma escamoso de colo uterino estágio II a1.

MATERIAL E MÉTODOS: Terapia realizada com laser CO2 Mo-
nalisa Touch® Fracionado com analgesia tópica no Ambulatório 
de Patologia Cervical e Vulvar do Hospital Federal da Lagoa, RJ, 
(HFL-RJ), e avaliação clínica em consultas subsequentes. Relato 
de caso: L.S., feminina, 42 anos, Rio de Janeiro, sem comorbida-
des, queixando-se de dispareunia, ressecamento vaginal e vagina 
curta desde radioterapia adjuvante em 2009 após histerectomia 
total ampliada III (Cirurgia de Wertheim-Meigs) em 2008 devido a 
carcinoma escamoso de colo uterino estágio IIa1. Além da atrofia 
vaginal, apresentava: estenose da uretra, retite actínica, sinéquia 
de cúpula vaginal, encurtamento vaginal (vaginometria de 3 cm) e 
sinusiorragia. História prévia de exérese de lesão vulvar (neopla-
sia intraepitelial grau II) em 2013. Foram realizadas três sessões 
com intervalos regulares de quatro semanas. A primeira sessão 
com ProbeVulvar função SmartStack 2 potência(p)20watts(W)- 
espaçamento (SPC) 800-800 e ProbeVaginal SmartStack2 30W–
SPC1000-800, segunda sessão ProbeVulvar p20W-SPC800-800 e 
ProbeVaginal 30W-STC1000-800 e terceira sessão ProbeVulvar 
20W-SPC800-800 e ProbeVaginal 40W-SPC 1000-800.

RESULTADOS: Ao exame clínico após laserterapia, paciente apre-
sentou comprimento vaginal de 8 cm, melhora de trofismo de 
mucosa e redução de sangramento pós-coito, bem como restau-
ração de microbiota fisiológica. Paciente relatou “ótimo” grau de 
satisfação e retorno de vida sexual. Entretanto, não houve be-
nefício em relação à estenose uretral, necessitando seguimento 
pelo serviço de Urologia do HFL-RJ.

CONCLUSÃO: O laser microfracionado de CO2 utiliza, como me-
canismo de ação, a transferência de energia em forma de calor 
para o local desejado, levando a alterações no tecido conjuntivo, 
tais como: “proliferação de fibroblastos, colágeno e fibras elásti-
cas, espessamento das camadas epiteliais, migração de células 
endoteliais, neovascularização da lâmina própria e acúmulo de 
glicogênio intracelular” (SALVATORE, 2015). Habitualmente utili-
zada em outras especialidades, o presente estudo de caso sugere 
sua aplicabilidade também em patologias vulvovaginais, com me-
lhora das sequelas de radioterapia e do resgate da sexualidade já 
após a primeira sessão.

PO27

BARREIRAS À VACINAÇÃO CONTRA O PAPILOMAVÍRUS 
HUMANO (HPV) ENTRE PAIS DE ADOLESCENTES

Teófilo, C.R., Coutinho, N.L.P.; Peixoto, R.A.C.; Oliveira, S.C.; Ribeiro, J.M.; 
Machado, S.L.N

MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND

INTRODUÇÃO: O vírus do papiloma humano (HPV) é responsá-
vel pela maior parte dos casos de cancer cervical, anal, vaginal, 
vulvar e peniano, representando um problema de saúde públi-
ca. Câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente 
na população feminina e a quarta causa de morte em mulheres 
por câncer no Brasil. Em 2014, o governo brasileiro introduziu 
a vacina quadrivalente contra o HPV no programa nacional de 
imunização, contudo as taxas de cobertura com a segunda dose 
da vacina são abaixo de 50%.

OBJETIVOS: Avaliar, entre pais de adolescentes, atitudes e outros 
fatores determinantes para a vacinação contra o HPV.

RESULTADOS: A maioria dos 43 pais entrevistados tinha mais de 
35 anos de idade (37,2%). Cerca de 53,8% são casados e 52,3% 
têm trabalho remunerado. 66% sabiam que o uso do preservati-
vo poderia prevenir as DSTs, mas apenas 48% usavam esse mé-
todo. Em relação à vacina contra o HPV, 14% disseram que não 
conheciam. 2,1% se recusaria a vacinar seus filhos. Apenas 32,6% 
conheciam a população alvo da vacina.

CONCLUSÃO: Preocupações com a segurança, desconhecimen-
to da necessidade de doses múltiplas e baixo risco percebido de 
infecção continuam sendo barreiras à vacinação contra o HPV 
entre adolescentes. As preferências ideais de informação do HPV 
foram identificadas e podem ser usadas em intervenções para 
aumentar o conhecimento sobre o HPV e aumentar a captação 
da vacina contra o HPV.
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FATORES DE RISCO PARA CÂNCER DE COLO - REVISÃO DA 
LITERATURA

Green, M.C.T.P., Vaccarelli, B.T.; Mendes, D.C.; Negretti,L.A.

Universidade de Franca - UNIFRAN

INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero representa a quarta 
neoplasia mais comum entre mulheres no mundo. O principal 
fator de risco para o seu desenvolvimento é a presença do HPV, 
responsável por 99,7% dos casos, sendo um fator necessário, po-
rém não suficiente para o desenvolvimento da doença, devendo 
ser levados em conta fatores relacionados ao hospedeiro e ao 
vírus. Com evolução lenta, podendo levar até 20 anos desde a 
infecção pelo HPV até o desenvolvimento de carcinoma invasivo, 
mesmo sendo doença evitável não conseguimos o controle atra-
vés do rastreamento.

OBJETIVOS: Identificar os principais fatores de risco e de prote-
ção para a progressão das lesões pré neoplásicas do colo uterino 
e o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Como benefício, 
poderá ajudar os profissionais a atualizar seus conhecimentos e 
estimular o desenvolvimento de campanhas de promoção de 
saúde, visando evitar exposição da população a tais fatores que 
possam contribuir para a progressão da doença.

MATERIAL E MÉTODOS: Revisão da literatura referente aos fa-
tores de risco para câncer do colo do útero, em três bases de 
dados, Medline, LILACS e PubMed.

RESULTADOS: Foram separados os fatores para a aquisição do 
vírus, progressão para lesão de câncer de colo e os co-fatores 
associados ao câncer de colo uterino.

CONCLUSÃO: A revisão da literatura proporcionou atualização 
dos fatores protetores e de risco para o câncer do colo do úte-
ro e sua fisiopatologia, sugerindo que a vacina, o adiamento das 
relações sexuais, evitar múltiplos parceiros sexuais, utilização de 
métodos de barreira, alimentação saudável, rica em vitaminas 
A, E, C, cálcio e licopeno, atividade física e a não exposição ao 
fumo, são fatores protetores. Além de reforçar a importância das 
campanhas de prevenção pelo Ministério da Saúde e repensar a 
organização do sistema de rastreamento a partir de uma base 
populacional e com novos métodos como a autocoleta e o teste 
de DNA-HPV.

PO29

DIFERENÇAS NO COMPORTAMENTO SEXUAL, 
CONHECIMENTO SOBRE HPV E VACINAÇÃO ENTRE 
ESTUDANTES DO SEXO FEMININO E MASCULINO DE UMA 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR

Biselli-Monteiro, M., Ferracini, AC; Sarian, LO; Derchain, S

Universidade Estadual de Campinas - Campinas, SP

INTRODUÇÃO: O câncer cervical é o segundo mais prevalente e a 
quinta causa de morte por câncer entre as mulheres. As vacinas 
contra o HPV são profiláticas e têm seu maior benefício em jo-
vens que ainda não iniciaram atividade sexual. Um maior conhe-
cimento sobre o HPV está relacionado a uma maior propensão 
à vacinação. Não foram encontrados estudos sobre o conheci-
mento e atitudes de universitários brasileiros referente ao HPV 
e sua vacina.

OBJETIVOS: Avaliar as diferenças no comportamento sexual, co-
nhecimento e vacinação contra HPV entre estudantes do sexo 
feminino e masculino dos cursos de medicina, farmácia, enfer-
magem, fonoaudiologia e educação física.

MATERIAL E MÉTODOS: Um questionário com 79 perguntas foi 
aplicado, em 2017, para 492 estudantes (202 homens e 290 mu-
lheres) cursando o 1º e o 4º ano destes cursos. Um novo ques-
tionário foi aplicado 3 meses após, a fim de avaliar o impacto do 
primeiro questionário na taxa de vacinação dos alunos. Foram 
utilizados os testes χ2, χ2 for trends e t-test.

RESULTADOS: Um total de 47% das mulheres do 1º ano e 13% do 
4º ano referiram não ter iniciado atividade sexual vs 11% dos ho-
mens do 1º e 4º ano (p<0,001). O uso do condom foi menor entre 
as mulheres (59%) do que entre os homens (96%)(p<0,001). Entre 
as mulheres, 90% referiram ter consultado o ginecologista vs 26% 
dos homens, o urologista (p<0,001). O conhecimento sobre HPV 
foi maior entre as mulheres (p<0,05). Mais de 83% das mulhe-
res e 66% dos homens sabiam que o HPV pode causar câncer 
de colo de útero (p0,05) e 48% das mulheres e 38% dos homens 
sabiam que pode causar verrugas nestes locais (p<0,05). Quando 
comparado o 1º com o 4º ano houve um aumento no conheci-
mento referente à transmissão sexual do HPV (p<0,05), maior 
incidência de 15 a 25 anos (p<0,05) e possível ausência de sinto-
mas (p<0,001), em ambos os sexos. O conhecimento dos alunos 
aumentou progressivamente comparando educação física, en-
fermagem/fonoaudiologia, farmácia e medicina (ptrend<0,001). 
A proporção de alunos previamente vacinados foi muito baixa 
(26% nas mulheres e 8% nos homens). Após três meses, foi apli-
cado um novo questionário para 243 alunos da medicina e da far-
mácia. Destes, 39 mulheres e 15 homens tinham sido vacinados 
contra o HPV antes da participação na primeira parte da pesquisa 
e 34 mulheres e 10 homens se vacinaram após responderem o 
primeiro questionário.

CONCLUSÃO: O conhecimento das mulheres referente ao HPV 
foi maior; já o uso de condom foi mais referido por homens. 
Quase metade das mulheres ingressaram na universidade sem 
ter iniciado atividade sexual. A taxa de estudantes vacinados foi 
baixa e houve um número significativo de estudantes que se va-
cinaram após responderem ao primeiro questionário. O ingresso 
na universidade parece um momento oportuno para estimular o 
conhecimento sobre o HPV e a vacinação dos estudantes.
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ANÁLISE DO PERFIL DE PACIENTES ENCAMINHADAS DA 
UNIDADE BÁSICA PARA AVALIAÇÃO POR “BARTHOLINITE” 
AO AMBULATÓRIO DE PATOLOGIA VULVAR DO 
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ

Lacerda B.C., Bellotti M.E.B.L; Furtado Y.F.M; Almeida G.L.; Lima 
G.P.; Angert J.M.

Instituto de Ginecologia da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ

INTRODUÇÃO: As glândulas de Bartholin estão localizadas na 
vulva e a obstrução de seus ductos é causa frequente de abau-
lamentos vulvares. Em geral se formam pseudocistos ou absces-
sos, mas tumores benignos ou mesmo carcinomas da glândula 
de Bartholin, embora raros, também podem ocorrer.

OBJETIVOS: Avaliar o perfil de pacientes encaminhadas e os tra-
tamentos propostos em um Centro de Referência do Rio de Janei-
ro para patologias vulvares.

MATERIAL E MÉTODOS: Avaliamos 93 pacientes encaminhadas 
de 2005 a 2011 para o ambulatório de Patologia Vulvar com o 
diagnóstico de “Bartholinite”.

RESULTADOS: Dessas 93 pacientes, apenas 1 apresentava de 
fato o abscesso da glândula de Bartholin. 1 apresentava lipoma, 
1 leiomioma vulvar e as 90 restantes pseudocistos. A idade mé-
dia ao diagnóstico dessas pacientes foi de 36 anos e 10,7% delas 
tinham história de alguma infecção sexualmente transmissível 
prévia . 8,6% apresentavam lesões bilaterais e 91,3% lesões uni-
laterais. 67,7% das pacientes já apresentava um diagnóstico pas-
sado de lesão vulvar e 50% já haviam sido submetidas a algum 
tratamento prévio. 85% delas já haviam sido submetidas a 1 ou 
mais drenagens, 8,5% a marsupializações e 10,6% a tratamentos 
clínicos (sintomáticos ou antibioticoterapia). 92,4% das pacientes 
apresentou indicação cirúrgica e apenas 7,5% reobstrução e ne-
cessidade de reabordagem.

CONCLUSÃO: A drenagem oportuna do abscesso da glândula 
de Bartholin deve ser encarada como procedimento sintomáti-
co para alívio da dor da paciente; não como resolutivo. Todas as 
pacientes submetidas a drenagem devem ser orientadas a seguir 
acompanhamento para realização de possível marsupialização 
em virtude da alta taxa de reobstrução após drenagem simples 
do abscesso.

PO31

CONDILOMA ACUMINADO GIGANTE: RELATO DE CASO

Ramos, A.M.G., Arrigoni, C.P.; Gomes, C.V.B.; Chambô Filho, A.; 
Fernandes, F.O.B.

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, ES

INTRODUÇÃO: O condiloma acuminado gigante é uma forma 
rara de apresentação de infecção pelo papilomavírus humano 
(HPV), caracterizado por um crescimento importante de lesão 
exofítica verrucosa em região genital. Também conhecido como 
tumor de Buschke-Löwenstein, foi descrito pela primeira vez em 
1896 por Buschke numa lesão do pênis. Trabalhos descrevem 
este tumor como de alta taxa de transformação maligna, neo-
plasia de capacidade de invasão das estruturas adjacentes, com 
características histológicas benignas, sem potencial metastático. 
Apresenta baixa prevalência na população em geral, sendo a pro-
porção 2,3 homens para cada mulher. A vacinação é o método 
mais efetivo de prevenção, porém o diagnóstico e tratamento 
precoce previnem potencial invasão, crescimento importante da 
lesão verrucosa e preditam melhor prognóstico.

OBJETIVOS: Relatar um caso de condiloma acuminado gigante 
atendido no serviço de Ginecologia do Hospital Santa Casa de Mi-
sericórdia de Vitória/ES.

MATERIAL E MÉTODOS: Relato de caso e revisão da literatura.

RESULTADOS: C.J., sexo feminino, 50 anos, casada, natural de 
São Mateus-ES, hipertensa em bom controle pressórico, em uso 
de Losartana 50mg/dia. Procurou serviço médico com queixa de 
lipotímia e sangramento de moderado volume em lesão locali-
zada em região perineal e perianal, sendo referenciada para o 
serviço de Urgência Ginecológica do Hospital Santa Casa de Mise-
ricórdia de Vitória. Ao exame foi observado grande lesão verru-
cosa exofítica não-dolorosa em região de vulva, períneo e náde-
gas, de aproximadamente 20 x 25cm, com aspecto de couve-flor, 
odor fétido, coloração rósea sobreposta com pequenas áreas 
de necrose tecidual. A paciente relatou que notou o surgimen-
to há 2 anos, com crescimento exuberante ao longo do último 
ano. Nega história pregressa ou familiar de infecção por HPV ou 
câncer de colo uterino. A investigação clínica incluiu hemograma, 
leucometria, função renal, eletrólitos, EAS e urocultura dentro da 
normalidade; sorologias para hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV 
negativas. Realizada 3 sessões de exérese da lesão por eletrocau-
terização em centro cirúrgico. A análise histopatológica somada a 
análise clínica corrobora para caracterizar a lesão como condilo-
ma acuminado gigante. Com a finalidade de verificar o potencial 
oncogênico foi realizado hibridização in situ para HPV 6,11 (posi-
tivo); 16, 18, 31, 33, 35 (negativo).

CONCLUSÃO: Atualmente a paciente encontra-se em bom esta-
do geral, em follow-up ambulatorial para seguimento do trata-
mento, em programação cirúrgica para nova abordagem da le-
são. Este trabalho vem corroborar com a raridade deste tipo de 
lesão e também pelas divergências na literatura sobre o melhor 
tratamento e potencial de recidiva.
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MICROBIOTA MAIS FREQUENTE EM CITOLOGIA CÉRVICO-
VAGINAL EM MEIO LÍQUIDO

Silva, S.M.L., Santos, J.G.C.; Oliveira, J.N.A.; Ferreira, M.C.F.; 
Rodrigues, P.L.; Dias, J.M.G.

Universidade Federal de Sergipe – Aracaju, SE

INTRODUÇÃO: A técnica de análise de citologia em meio líqui-
do foi criada por Hutchinson em 1991 como forma alternativa 
à citologia convencional criada por Papanicolau. Esta técnica foi 
desenvolvida com objetivo de melhorar a qualidade da amostra 
analisada, diminuindo assim o número de amostras insatisfató-
rias e o tempo de leitura. De forma semelhante à convencional, 
na citologia em meio líquido também podem-se observar os mi-
crorganismos causadores de diversas patologias ginecológicas, 
dentre elas as vulvovaginites.

OBJETIVOS: Traçar o perfil da microbiota de pacientes submeti-
das ao exame de citologia cérvico-vaginal em meio líquido.

MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado um estudo retrospectivo 
através de análise dos dados de 1162 mulheres submetidas ao 
exame de citologia em clínica privada de Aracaju/ SE entre os me-
ses de janeiro e junho do ano 2017. Os dados foram analisados 
através do software Excel versão 2007.

RESULTADOS: Do total de 1162 citologias cérvico-vaginais anali-
sadas, 1144 (98,45%) apresentaram amostra citológica satisfató-
ria, sendo o principal motivo de rejeição da amostra a presença 
de material hipocelular. A flora vaginal foi observada em 1120 
laudos, sendo Lactobacillus sp. detectados em 584 (50,70%) 
amostras e bacilos não citoplasmáticos em 287 (24,92%). Os 
principais microrganismos patológicos observados foram Can-
dida sp. em 149 (12,93%) amostras e Gardnerella vaginalis em 
55 (4,77%). Nenhuma das amostras apresentou microbiota su-
gestiva de Trichomonas vaginalis. Microbiota não detectável foi 
observada em 24 (2,08%) amostras.

CONCLUSÃO: A microbiota mais frequente foi composta por Lac-
tobacillus sp. seguido de outros bacilos. Entre os microrganismos 
patogênicos, Candida sp. foi o mais prevalente.

PO33

PREVALÊNCIA DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS 
ASSOCIADAS A NEOPLASIAS INTRAEPITELIAIS CERVICAIS 
EM MULHERES PARTICIPANTES DE RASTREAMENTO DE 
CÂNCER CERVICAL

Robial, R, Longatto-Filho A, Roteli-Martins CM, Linhares IM, 
Baracat EC

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

INTRODUÇÃO: A infecção persistente por HPV oncogênico é cau-
sa necessária, mas não suficiente, para a carcinogênese do colo 
uterino. Há outros cofatores associados que, quando presentes, 
relacionam-se com eventos moleculares que levam ao desenvol-
vimento do carcinoma de colo uterino.1 A Chlamydia trachomatis 
(Ct) é incluída entre os cofatores que levam à persistência da in-
fecção por HPV e, por conseguinte, ao câncer cervical. Mulheres 
infectadas por CT apresentam alterações citológicas importantes 
mais precocemente, e isto pode ser explicado pela produção de 
enzimas antiapoptóticas que facilitam a ação das oncoproteínas 
nas células infectadas por HPV de alto risco.2

OBJETIVOS: Analisar a prevalência de Chlamydia trachomatis em 
um programa de rastreamento de câncer de colo uterino e verifi-
car a associação entre os resultados anormais de citologia de base 
líquida e a presença de infecções por Chlamydia trachomatis.

MATERIAL E MÉTODOS: Este é um estudo transversal que foi rea-
lizado em 1.502 amostras de citologia líquida colhidas de mulheres 
com idade de 18 a 64 anos, participantes de um programa de ras-
treamento citológico “Prevenção de câncer anogenital: Para novos 
desafios, novas soluções” provenientes do “Hospital Leonor Men-
des de Barros”. A idade dessas mulheres apresentou a média de 
40,94 anos (dp=11,190). A maioria das mulheres pertencia à raça 
branca (57,8%), sendo que a raça negra foi declarada por 32,8% das 
mulheres. Com relação ao estado civil, 57,1% das mulheres tinha 
parceiro estável, a média de escolaridade foi de 8,5 anos de edu-
cação (dp=3,601), e 85,6% do total de mulheres tinha, pelo menos, 
uma gestação (média=2,5, dp=1,979). O número de partos relata-
dos foi máximo de 13 com média de 2,1 por mulher (dp=1,702). A 
idade mínima da primeira relação sexual relatada foi de 5 anos com 
média de 18 ,0 anos (dp=3,976). O número de parceiros sexuais du-
rante toda vida variou de 1 até 30 com média de 2,9 (dp=2,583). O 
número de parceiros sexuais nos últimos 12 meses variou de zero 
até oito, com a média de 0,95 (dp=0,584). Dentre as 1.502 mulhe-
res, 772 responderam sobre a realização de Papanicolaou anterior 
durante toda vida com mínima de nenhum exame prévio até o má-
ximo de 36 exames, sendo a média de 8,0 (dp=6,419). No total de 
1.351 mulheres que responderam ao questionamento sobre DST 
anterior, 87% delas declararam não ter tido DST anterior. De um 
total de 1.467 respostas sobre o tabagismo, 63,6% das mulheres 
declararam nunca ter fumado sendo que 245 mulheres (16,6%) 
pararam de fumar nos últimos 12 meses. As amostras cervicais fo-
ram coletadas com uma escova tipo Rover’s Cervex-Brush utilizada 
para a junção ectocervix/endocervical e o material dispensado no 
recipiente contendo o fixador líquido. Toda a cabeça da escova foi 
inserida no frasco contendo líquido BD SurePath™ (BD Diagnostics 
– TriPath, Burlington, NC, E.U.A.), e enviada ao laboratório para pre-
paração de lâminas segundo instruções do fabricante usando o BD 
PrepMate™ e BD PrepStain™. O resultado do exame de colposcopia 
e biópsia foi obtido pelo levantamento de prontuário de todas as 
pacientes com resultado de citologia maior ou igual a ASCUS. Foi 
realizada a pesquisa no líquido da citologia BD por meio do Ensaio 
de ADN Amplificado de Chlamydia trachomatis BD ProbeTec.
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RESULTADOS: A prevalência do DNA da Chlamydia trachomatis 
encontrada neste estudo foi de 15,6%. Neste estudo, quando se 
avaliou a associação dos resultados anormais de citologia e a pre-
sença de infecção por Ct, verificou-se que esta associação não foi 
estatisticamente significativa. Nos resultados de citologia anor-
mais, a maior frequência de infecção por Ct foi encontrada nas 
lesões de significado indeterminado (ASCUS), seguida de lesões 
de baixo grau (LSIL).

CONCLUSÃO: A prevalência de infecção por Chlamydia trachoma-
tis na amostra estudada foi de 15,6% . Não foi demonstrada asso-
ciação significativa entre os resultados anormais da citologia com 
a positividade para a presença do DNA da Chlamydia trachomatis.

PO34

INCIDÊNCIA DE LESÕES PRECURSORAS DO CÂNCER DO 
COLO UTERINO EM PACIENTES HIV-SOROPOSITIVAS: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA

Silva, D. M., Nascimento, C. A.; Conceição, V.; Moura, E. L.; 
Balliano, T. L.; Farias, K. F.; Pitta, G. B. B.

Universidade Federal de Alagoas - Arapiraca, AL.

INTRODUÇÃO: O câncer do colo uterino representa a quarta 
causa de morte por câncer no Brasil, e configura-se como o ter-
ceiro carcinoma mais frequente em mulheres. Esta neoplasia afe-
ta, principalmente, os grupos mais vulneráveis, como mulheres 
com soropositividade para o HIV. Além disso, mulheres imunos-
suprimidas apresentam evolução mais rápida das lesões para o 
câncer do colo uterino.

OBJETIVOS: Realizar uma revisão sistemática da literatura a res-
peito da incidência de lesões precursoras do câncer de colo ute-
rino em pacientes HIV-soropositivas.

MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão sistemática, re-
alizada com base na recomendação PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), a partir das 
seguintes bases de dados: PubMed, SciELO e Science Direct. Os 
descritores utilizados foram: HIV, lesões e colo do útero, associa-
dos ao operador booleano AND. Não houve restrição em relação 
ao ano de publicação.

RESULTADOS Foram encontrados 16 artigos, dos quais, 04 foram 
selecionados para fazer parte deste estudo, de acordo com os cri-
térios de inclusão e exclusão. Ao analisar os resultados foi possível 
observar que, das 1.377 mulheres avaliadas, 35,2% (n=486) apre-
sentavam soropositividade para o HIV, com idades variando entre 
19 a 56 anos. Em relação as lesões, as pacientes HIV-positivas re-
ceberam diagnósticos de lesão intra-epitelial escamosa de baixo 
grau (LSIL) e lesão intra-epitelial escamosa de alto grau (HSIL) em 
maior frequência quando comparadas às mulheres HIV-negativas. 
Os casos de maior gravidade também foram associados as pacien-
tes com infecção por HIV, apesar de não terem sido registrados 
casos de câncer do colo uterino. Alguns estudos avaliaram ainda 
a recidiva das lesões, observando que a ocorrência da recidiva foi 
maior nas mulheres com soropositividade para o HIV.

CONCLUSÃO: Logo, pode-se concluir que existe uma maior fre-
quência de lesões precursoras do câncer de colo uterino em 
mulheres HIV-positivas. Ressaltando-se ainda, a necessidade de 
intervenções com foco na prevenção do câncer do colo uterino 
nesse público-alvo, a fim de aumentar a qualidade de vida dessas 
mulheres e diminuir a incidência dessas lesões.
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FATORES ASSOCIADOS COM O MICROBIOMA VAGINAL 
DOMINADO POR LACTOBACILLUS INERS

Novak, J., Ravel, J.; Lima, M.D.; Carvalho, N.S.; Alves, R.R.; Parada, 
C.M.G.L.; Leite, S.H.M.; Silva, M.G.; Marconi, C.

Faculdade de medicina de Botucatu, Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), Botucatu, São Paulo

INTRODUÇÃO: A composição do microbioma vaginal pode ser 
classificada em cinco tipos de comunidades bacterianas (CST: 
community-statetypes) de acordo com a espécie bacteriana do-
minante. Quatro CSTs apresentam predomínio de Lactobacillus 
spp: CST I, com predomínio de L. crispatus, CST II com predomínio 
de L. gasseri e CST III e CST V com predomínio de, respectivamen-
te, L. iners e L. jensenii. Já a CST IV não apresenta predomínio de 
nenhuma espécie em particular e, além disso, apresenta maior 
beta-diversidade que as demais. Embora a microbiota vaginal 
com predomínio de Lactobacillus sp. seja considerada como sau-
dável por proteger o trato genital inferior (TGI) contra infecções, 
alguns estudos tem questionado o papel protetor do L. iners. 
Além disso, já foi demonstrado que mulheres com CST III apre-
sentam maior instabilidade no microbioma vaginal.

OBJETIVOS: Testar a associação entre a CST III e variáveis socio-
demográficas, comportamentais e clínicas em mulheres brasilei-
ras de idade reprodutiva.

MATERIAL E MÉTODOS: Neste estudo transversal foram incluí-
das 609 mulheres oriundas das cinco macro-regiões geográficas 
do Brasil que procuraram os serviços de saúde para realização 
do exame preventivo de câncer do colo do útero. No momento 
da inclusão no estudo, as mulheres responderam a um questio-
nário para obtenção dos dados sociodemográficos, comporta-
mentais e clínicos. Amostra do terço-médio de parede vaginal foi 
submetida à extração do DNA bacteriano total e submetida ao 
sequenciamento da região V3-V4 do gene RNAr 16S em instru-
mento Miseq (Illumina, San Diego, CA). Um modelo de regressão 
logística utilizando método stepwise foi utilizado para testar a as-
sociação das variáveis com a CST III (desfecho), sendo as demais 
CST lactobacilares (I, II e V) combinadas na categoria referência. 
Com essa análise foram determinados os valores de odds ra-
tio(OR) e intervalo de confiança de 95% (IC 95%).

RESULTADOS: Dentre as 609 participantes do estudo, o tipo de 
microbioma mais prevalente foi a CST III, presente em 222 (36,5%) 
das mulheres incluídas. As demais comunidades com predomínio 
de Lactobacillus, CST I, II e V, apresentaram prevalências de 30,5% 
(n=186), 4,4% (n=27) e 1,2% (n=7), respectivamente. Um total de 
167 (27,4%) participantes apresentaram a CST IV e não foram in-
cluídas no modelo estatístico. A análise de regressão logística de-
monstrou que participantes que relataram ter 2 ou mais parceiros 
sexuais no ano anterior ao estudo tiveram risco aumentado de 
apresentar CST III (OR: 3,06; IC 95% 1,42 – 6,62). Além disso, tal aná-
lise demonstrou que três fatores foram protetores contra a CST III: 
uso de preservativo nas relações sexuais (OR: 0,60; IC 95%0,39 - 
0,92), ensino médio completo (OR: 0.60; IC 95% 0.41 - 0.90) e ingerir 
leite e/ou derivados diariamente (OR: 0.44; IC 95%0.21 -0.92).

CONCLUSÃO: O microbioma vaginal dominado por L. iners apre-
senta associação com fatores já anteriormente relacionados com 
a microbiota vaginal com depleção de Lactobacillus. Estudos fu-
turos devem ser realizados para determinar qual o papel de tais 
fatores para a instabilidade da CST III, bem como na predisposi-
ção à aquisição de infecções do TGI.

PO36

CITOLOGIAS ANORRETAIS EM MULHERES PORTADORAS 
DE INFECÇÃO GENITAL POR PAPILOMAVÍRUS HUMANO

Maia, M.M., Gonçalves, A.S.S.; Freitas, D.N.; Nascimento, J.S.; 
Araujo, R.A.S.; Dias, J.M.G.

Universidade Federal de Sergipe - Aracaju, SE

INTRODUÇÃO: As estimativas mundiais apontam que 20% dos 
indivíduos sadios estão contaminados com o Papilomavírus Hu-
mano (HPV), sendo esta infecção, muitas vezes, assintomática. 
Estima-se, ainda, que 600.000 novos casos ocorram por ano no 
mundo e que tal infecção está associada a 90% dos carcinomas 
espinocelulares anorretais.

OBJETIVOS: Determinar a prevalência de achados em citologias 
da mucosa anorretal em mulheres portadoras de infecção genital 
por HPV.

MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de estudo transversal, obser-
vacional e descritivo desenvolvido no ambulatório de Patologia 
Cervical do Hospital Universitário da Universidade Federal de 
Sergipe. Pacientes que possuíam lesão genital induzida por HPV, 
lesões pré-cancerosas com infecção por HPV ou câncer cervical 
foram consideradas elegíveis para o estudo e submetidas a ci-
tologia da mucosa anorretal, colhida através da esfoliação com 
escova de coleta endocervical umedecida em soro fisiológico. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Fede-
ral de Sergipe sob o número do CAAE 45452915.0.0000.5546.

RESULTADOS: Foram realizadas 66 coletas de citologia anorretal. 
Dentre os resultados obtidos, 29 (44,0%) foram negativos e 37 
(56,0%) foram positivas, dentre os achados citológicos positivos, 
foi encontrada coilocitose em 27 (40,9%). Neoplasia Intraepitelial 
Anal I em uma (1,5%). Oito (12,1%) amostras foram consideradas 
insatisfatórias. Em relação às patologias de base das pacientes, fo-
ram encontradas 9 (13,6%) lesões de baixo grau, 11 (16,6%) lesões 
de alto grau, 22 (33,3%) condilomas e 28 (42,4%) HPV positivas.

CONCLUSÃO: A maioria das citologias anorretais foram positivas 
com maior prevalência de coilocitose.
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MIOMA PARIDO, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL COM 
CÂNCER DE COLO UTERINO: RELATO DE CASO

Cruz, L.G.W, Soares, C.G.A; Monteiro, G.P.C; Lopes, L.P.L; Frederico, 
T.J.G; Chaves, J.H.B

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - Maceió, AL

INTRODUÇÃO: Os leiomiomas são tumores benignos da muscu-
latura lisa uterina com alta incidência em mulheres na idade re-
produtiva (77%), incomuns na puberdade e menopausa. Embora 
de fatores etiológicos desconhecidos, fatores hormonais, de cres-
cimento, genéticos e da biologia molecular, tem sido atualmente 
aceitos como responsáveis pelo início das alterações genéticas 
adquiridas. Em 75% dos casos, a miomatose uterina é uma pato-
logia assintomática e, quando surgem sintomas, estes tem rela-
ção com tamanho, localização e número dos mesmos, podendo 
apresentar sangramento vaginal aumentado e dor pélvica. São 
classificados em submucosos, intramurais e subserosos. Podem 
ser pediculados e, quando são de origem submucosa com cres-
cimento importante, podem ser expelidos pelo canal cervical, 
conhecidos como mioma parido. O diagnóstico é baseado na his-
tória clínica com exame físico-ginecológico e exames de imagem, 
sendo a ultrassonografia transvaginal o exame de escolha. O tra-
tamento deve ser individualizado, levando-se em consideração 
o tipo, localização, tamanho, sintomatologia, idade e desejo de 
fertilidade, com métodos farmacológicos hormonais ou não até 
remoção cirúrgica dos nódulos ou até mesmo do útero.

OBJETIVOS: Descrever, através de relato de caso, diagnóstico e 
tratamento de mioma uterino parido.

MATERIAL E MÉTODOS: Paciente, sexo feminino, 50 anos, en-
caminhada ao ambulatório de patologia do trato genital inferior 
(PTGI) para realização de biópsia de lesão intracervical suspeita, 
com queixa de sangramento uterino anormal com piora nos úl-
timo dias e odor vaginal. Ao exame clínico foi identificada uma 
lesão com formato nodular, bordas livres e bem delimitadas com 
aspecto de necrose, medindo aproximadamente 90x60x50mm, 
com odor fétido intenso. Como método terapêutico, optou-se 
pela realização de exérese completa da lesão sendo encaminha-
da a peça removida para o laboratório de patologia com realiza-
ção do exame anatomopatopológico. O resultado foi Leiomioma, 
o qual confirmou diagnóstico clínico.

RESULTADOS: Paciente evoluiu bem no pós operatório e, após 
90 dias do procedimento, apresentava-se sem queixas e através 
da realização de exames clínico e de imagem constatou-se que a 
lesão foi removida por completo.

CONCLUSÃO: O mioma parido é uma patologia rara em pacien-
tes com 50 anos que possui uma importância clínica por apresen-
tar sintomatologias que causam desconforto e, principalmente, 
ser incluído no diagnostico diferencial com neoplasias de colo 
uterino. A possibilidade de remoção do mioma em ambulatório 
de PTGI torna possível o tratamento sem necessidade de inter-
nação hospitalar.

PO38

PREVALÊNCIA DE LESÕES CERVICAIS DIAGNOSTICADAS 
HISTOLOGICAMENTE EM PACIENTES ATENDIDAS NA 
CLÍNICA PRIVADA.

Dias, J.M.G., Fontes, G.F.; Didou, R.N.; Santos, W.O.

Universidade Federal de Sergipe- Aracaju, SE

INTRODUÇÃO: As lesões cervicais são uma das principais altera-
ções encontradas nos ambulatórios de ginecologia. Além disso, 
sua relação com o Papilomavírus Humano (HPV) e o consequen-
te aumento das chances de desenvolvimento de câncer de colo 
de útero reforçam a necessidade de um rastreio histopatológico 
precoce e qualificado para o planejamento das ações de vigilân-
cia e controle das lesões cervicais.

OBJETIVOS: Determinar a prevalência de lesões cervicais em 
pacientes atendidas em clínica privada através do diagnósti-
co histológico.

MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal de 
abordagem quantitativa. Foram analisados 186 resultados histo-
patológicos de biópsias de colo uterino, realizadas entre o perío-
do de agosto de 2009 a outubro de 2015 em uma clínica particular 
na cidade de Aracaju- SE. Os dados obtidos foram armazenados 
em planilha do software Excel, e totalizaram 224 lesões (dado que 
mais de uma lesão foi encontrada em algumas peças), que foram 
classificados em grupos de acordo com o seu tipo, e quantificadas 
através de frequências absolutas (n) e relativas (%).

RESULTADOS: Entre os resultados obtidos, a cervicite crônica 
com metaplasia escamosa foi a lesão mais encontrada, corres-
pondendo a 32,6% (n= 73). Em seguida vieram as alterações cito-
-arquiteturais sugestivas de infecção viral pelo HPV em colo ute-
rino, diagnosticadas em 30,8% das peças (n= 69). As neoplasias 
intraepiteliais cervicais de baixo grau (NIC I) foram observadas 
em 11,2% dos casos (n= 25) e as cervicites crônicas sem meta-
plasia escamosa em 9,4% dos resultados (n=21). As metaplasias 
escamosas do colo uterino corresponderam a 6,2% (n=14) e pó-
lipos endocervicais a 4,9% (n= 11). As neoplasias intraepiteliais 
cervicais de alto grau (NIC II e III) somaram 4,4% da totalidade 
(n=10). Por fim, foi encontrado 01 caso de hiperplasia epitelial 
reativa associada a tecido de granulação.

CONCLUSÃO: As lesões por neoplasias epiteliais cervicais e as alte-
rações sugestivas de infecção pelo HPV somaram juntas quase me-
tade das biópsias analisadas. Observou-se como segundo achado 
histológico mais prevalente as cervicites crônicas com metaplasia.
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FREQUÊNCIA DE PROGRESSÃO HISTOLÓGICA DE LÍQUEN 
ESCLEROSO PARA NEOPLASIA INTRA-EPITELIAL VULVAR 
OU CARCINOMA EPIDERMÓIDE INVASOR EM MULHERES 
ACOMPANHADAS EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA

Furtado, Y. L, Lima, N.F.L.; Agostinho, D.F.; Mello, I.R.; Salles, 
C.S.; Almeida, G.

Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - Rio de Janeiro, RJ

INTRODUÇÃO: O líquen escleroso (LE) é uma doença inflama-
tória crônica, de etiologia desconhecida, que acomete qualquer 
parte da superfície cutânea do corpo, com predileção pela área 
anogenital de ambos os sexos. Os sintomas mais frequentes são 
prurido, irritação local, disúria, dispaurenia, dor à defecação e fis-
suras. As lesões são branco-eritematosas, opacas, na face interna 
dos grandes lábios e vestíbulo vulvar, podendo estender-se para 
o períneo e região perianal. O tratamento tem como objetivo o 
controle dos sintomas e a prevenção das complicações, além de 
evitar a progressão para lesões precursoras e o carcinoma epi-
dermóide diferenciado. Apesar de ser uma doença pouco inci-
dente na população geral o LE é a principal via para carcinogê-
nese vulvar.

OBJETIVOS: Avaliar a prevalência de LE nas mulheres acompa-
nhadas no ambulatório de patologia vulvar no Instituto de Gi-
necologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IG-UFRJ) e 
a frequência de progressão para neoplasia intra-epitelial vulvar 
diferenciada ou para carcinoma epidermóide invasor no período 
compreendido entre 2002 e 2017.

MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo de corte trans-
versal onde foram analisados os prontuários de mulheres matri-
culadas no IG-UFRJ entre os anos de 2002 e 2017. Para análise da 
frequência de líquen escleroso foram revisados prontuários de 
mulheres matriculadas na instituição e atendidas no Ambulatório 
de Patologia Vulvar entre janeiro de 2002 a dezembro de 2017. 
Para avaliação da frequência de progressão histológica para neo-
plasia intraepitelial vulvar ou carcinoma epidermóide invasor fo-
ram revisados prontuários do mesmo ambulatório entre janeiro 
de 2002 e dezembro de 2012.

RESULTADOS: Entre janeiro de 2002 e dezembro de 2017 foram 
realizadas 2553 consultas de primeira vez no Ambulatório de pa-
tologia Vulvar e 26,5% (677/2553) das mulheres foram diagnosti-
cadas com líquen escleroso. Entre os anos de 2002 e 2012, houve 
dois casos de progressão para carcinoma de células escamosas 
(CCE), representando um percentual de 0,45% naquele período.

CONCLUSÃO: O estudo mostrou uma frequência relativamente 
aumentada de LE, o que pode ser justificado por ser um institu-
to de referência no tratamento de patologias vulvares. Por outro 
lado, a rara progressão histológica para NIV e CCE encontrada 
nesse estudo indica a eficiência do tratamento clínico e segui-
mento da carcinogênese vulvar.

PO40

HIDRADENITE VULGAR: RELATO DE CASO

Cruz, L.G.W, Monteiro, G.P.C; Lopes, L.P.L; Soares, C.G.A; Daniel, 
F.P; Chaves, J.H.B

Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes - Maceió, AL

INTRODUÇÃO: A hidradenite supurativa (HS) é uma doença in-
flamatória crônica, proveniente de infecção das glândulas sudo-
ríparas apócrinas, suas localizações mais comuns são: axila, ma-
mas, região periperineal e regiões inguinais. Etiopatogenia não 
foi completamente elucidada, pode estar associada a distúrbios 
endócrinos, anormalidades imunológicas, higiene precária e he-
reditariedade. O processo geralmente ocorre com a obstrução 
da glândula através de uma camada de queratina, que facilita a 
proliferação bacteriana. A HS é de difícil tratamento, as taxas de 
sucesso dependem do estádio da doença e do método terapêu-
tico, que varia entre deroofing, marsupialização, eletrocirurgia, 
laser de CO2, crioterapia e excisão cirúrgica extensa.

OBJETIVOS: Avaliar a utilização da crioterapia como método tera-
pêutico da hidradenite vulvar.

MATERIAL E MÉTODOS: Paciente 19 anos, sexo feminino, cor 
parda, encaminhada ao ambulatório de patologias do trato ge-
nital inferior com suspeita de hidradenite persistente em região 
vulvar e axilar com evolução em 4 anos (Figura 1). Submetida a 
biópsia incisional da lesão na região da vulva, que após análise 
anatomopatológica, confirmou o diagnóstico de hidradenite vul-
var. Após o resultado da biópsia, a metodologia de tratamento 
adotada foi: intervenção medicamentosa com antibioticoterapia, 
corticoterapia e sessões de crioterapia.

RESULTADOS: Atualmente encontra-se em acompanhamento 
conjunto com a dermatologia onde está sendo realizado sessões 
de crioterapia com Clindamicina + Peróxido de Benzoila tópico, 
com resposta satisfatória.

CONCLUSÃO: A HS continua sendo um desafio na medicina, a 
grande variedade de tratamento e respostas clínicas fazem com 
que a individualização de cada caso seja fundamental. Uma vez 
que para os pacientes, os prejuízos na qualidade de vida e o 
transtornos psicológicos relacionados a doença, ficam evidentes.
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ANUSCOPIAS EM PACIENTES PORTADORAS DE INFECÇÃO 
GENITAL POR PAPILOMAVÍRUS HUMANO

Dias, J. M. G., Queiroz, A. F.; Cunha, L. A.; Araujo, L. B.; Freitas, D. N.; 
Maia, M. M.

Universidade Federal de Sergipe - Aracaju, SE

INTRODUÇÃO: A relação entre o câncer de colo do útero e o Pa-
pilomavírus humano (HPV) já é bastante conhecida. No entanto, 
além do câncer cervical, vários outros tipos de cânceres são co-
nhecidos por estarem associados ao HPV, entre eles o câncer de 
pênis, orofaringe, vulva, vagina e ânus, destacando-se este último 
por sua crescente incidência.

OBJETIVOS: Determinar a prevalência de lesões induzidas pelo 
HPV em mucosa anorretal em mulheres com verrugas genitais, 
lesões pré-cancerosas e câncer cervical.

MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de estudo transversal e pros-
pectivo, que faz parte de um Projeto do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) desenvolvido no ambu-
latório de Patologia Cervical de um Hospital Universitário. Pa-
cientes consideradas elegíveis para o estudo foram submetidas 
a anuscopia.

RESULTADOS: Foram realizadas 66 anuscopias. 14 (21,2%) foram 
negativas, 45 (68,1%) foram consideradas positivas apresentan-
do os seguintes tipos de lesões: mosaico 5 (7,5%), epitélio ace-
tobranco 36 (54,5%), pontilhado 3 (4,5%) e condiloma 1 (1,5%). 7 
pacientes (10,6%) foram excluídas por dados incompletos. Todas 
as pacientes com anuscopias positiva foram encaminhadas para 
a biópsia de mucosa anorretal.

CONCLUSÃO: A maioria das pacientes tiveram anuscopias posi-
tivas. Entre os achados anuscópicos anormais, o mais frequente 
foi o epitélio acetobranco, seguido de mosaico.

PO42

SÉRIE DE CASOS: LÍQUEN ESCLEROSO EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DO INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ

Gieler, C. R. C., Furtado, Y. L.; Silveira, F. Y.; Almeida G.

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universida-
de Federal do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO: O líquen escleroso (LE) é uma doença inflama-
tória crônica de pele que apresenta predileção pela região ano-
genital. Possui distribuição bimodal em meninas pré-púberes e 
mulheres pós-menopausa. É caracterizado por mudança da co-
loração e da anatomia da pele e por ser a principal via de carci-
nogênese vulvar.

OBJETIVOS: Avaliar os principais sinais e sintomas clínicos de 
crianças e adolescentes diagnosticadas com líquen escleroso en-
tre 2002 e 2017 no Instituto de Ginecologia da UFRJ (IG-UFRJ); a 
idade de diagnóstico da doença; e a resposta terapêutica ao pro-
pionato de clobetasol a 0,05%.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo de Coorte transversal, onde 
foram selecionadas crianças e adolescentes com diagnóstico 
de LE vulvar no IG-UFRJ até 19 anos de idade. Foram revisados 
prontuários destas meninas e os dados retirados de cada con-
sulta de seguimento.

RESULTADOS: Foram incluídas 12 meninas no estudo. A média 
de idade de surgimento de sintomas foi 7,33 (variação de 2 a 17 
anos) e a de diagnóstico foi de 9,25 (variação de 5 a 17 anos). 
O atraso no diagnóstico foi, em média, 2,1 anos. Todas meninas 
possuíam manchas hipocrômicas em área genital, variando a lo-
calização: vulva (33%), vulva e períneo (42%) - figura 1 - e mancha 
comprometendo vulva e região perianal - formato em “8” (25%). 
Os principais sintomas eram prurido vulvar (91,6%), ardência 
local (25%) e constipação (8,3%). Após 3 meses de tratamento, 
91,6% apresentaram melhora dos sintomas e 66,6% possuíram 
melhora das manchas hipocrômicas.

CONCLUSÃO: Os principais sinais e sintomas clínicos encon-
trados foram mancha hipocrômica e prurido vulvar, respectiva-
mente. A idade de diagnóstico foi ainda antes da adolescência. A 
resposta ao clobetasol mostrou-se adequada, podendo ser con-
siderado a primeira linha de tratamento.
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS COLPOSCÓPICOS DE 
ACETOBRANQUEAMENTO, MARGENS, VASOS E IODO 
NO DIAGNÓSTICO DAS NEOPLASIAS INTREAEPITELIAIS 
CERVICAIS DE ALTO GRAU(NIC2+)

Freitas, O.J., Camargo, A.C.M.; Ozon, D.N. C.; Borges, J.B.R; 
Machado, R. B.

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia daFaculdade de 
Medicina de Jundiaí, São Paulo, Brasil

INTRODUÇÃO: A colposcopia como orientadora da biópsia diri-
gida permanece como padrão ouro no diagnóstico do câncer de 
colo do útero, mas pouco se modificou ao longo dos anos e sua 
metodologia não foi influenciada pelas descobertas da íntima re-
lação entre a infecção pelo HPV e o câncer cervical; por isso é 
necessário revalidar a sua função e qualidade.

OBJETIVOS: Avaliar o desempenho individual dos parâmetros 
colposcópicos de acetobramqueamento, margens, vasos e iodo 
segundo a nomenclatura da International Federation of Cervical 
Pathology and Colposcopy(IFCPC) de 2011 e do Índice Colposcó-
pico de Reid(ICR) no diagnóstico das NIC2+.

MATERIAL E MÉTODOS: Realizou-se estudo de coorte prospec-
tiva com pacientes submetidos à colposcopia e biópsia do colo 
uterino devido a alteração citológica ou exame físico.

RESULTADOS: O critério acetobranqueamento apresenta sensibi-
lidade de 75% e 76,5%, especificidade de 74,1% e 68,9%, valor pre-
ditivo negativo(VPN) 75,5% e 72,1% para ICR e IFCPC e valor pre-
ditivo positivo(VPP) de 73,6% para ambos os critérios. A avaliação 
das margens apresentou sensibilidade de 55,8% e 53,8%, especifi-
cidade de 75,9% e 80,4%, VPP de 69,0% e 73,7%, e VPN de 64,1% e 
63,1% para o ICR e para o IFCPC, nesta ordem. A visualização dos 
vasos expressou 26,9% e 48,0% de sensibilidade, 98,1% e 100,0% 
de especificidade, 93,3 % e 100,0% de VPP e 58,2% e 53,6% de VPN 
para ICR e IFCPC respectivamente. O critério iodo mostrou sensi-
bilidade de 92,3% e VPN de 73,3% tanto para o ICR quanto para o 
IFCPC, especificidade de 20,4% e 21,2%, VPP de 52,7% e 53,9% para 
o ICR e IFCPC nesta ordem. As acurácias de todos os parâmetros 
foram muito semelhantes entre os dois métodos, com discreta su-
perioridade no IFCPC exceto para acetobranqueamento.

CONCLUSÃO: O critério “acetobranqueamento” apresenta bons 
resultados de sensibilidade acima dos 74% e especificidade em 
torno de 70%, e é o parâmetro com melhor acurácia no exame 
colposcópico com 74,5%. Os critérios “margem” e “vasos” não 
apresentaram boa sensibilidade (aproximadamente 55% e infe-
rior a 48%, respectivamente), mas especificidade elevada entre 
75,9 - 80,4% e 98-100%, com acurácia em torno de 67% para am-
bos os parâmetros. O critério “iodo” foi o que apresentou maior 
sensibilidade (92,3%) em ambos os escores em detrimento da 
especificidade 21%, com a menor acurácia entre os parâmetros 
colposcópicos. Há correlação altamente significativa entre as 
duas classificações colposcópicas no escore total e na avaliação 
independente de todos os parâmetros avaliados pelo estudo.

PO44

INCIDÊNCIA DE LESÕES INTRAEPITELIAIS E CÂNCER DE 
COLO UTERINO ANTES E DEPOIS DA IMPLEMENTAÇÃO DA 
VACINA POR HPV NO ESTADO DO CEARÁ

Eleutério, J, Jr, Souza, C.S.; Queiroz, S.R.; Godoi, B.B.; Paiva, P.F.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

INTRODUÇÃO: A infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) é 
considerada uma das doenças sexualmente transmissíveis com 
maior prevalência mundial, estando associada ao câncer cervical, 
uma importante causa de morbimortalidade na população femi-
nina. Neste contexto, a vacina quadrivalente é um método eficaz 
e de relevante custo-benefício para se prevenir a infecção pelo 
HPV, tendo sido aprovada, desde 2014, para distribuição pelo Sis-
tema Único de Saúde brasileiro.

OBJETIVOS: Comparar, no Ceará, a incidência de lesões intraepi-
teliais (LIE) e câncer de colo uterino antes e depois da implemen-
tação da vacina por HPV.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo, transversal e observa-
cional, baseado em dados do Sistema de Informação do Câncer 
do Colo do Útero (SISCOLO).

RESULTADOS: A maior cobertura vacinal da 1ª dose ocorreu em 
2014, com 113,46 para meninas de 11 anos, 99,46 para as de 12 e 
120,23 para as de 13 anos. Em 2015, com o começo da vacinação 
a partir dos 9 anos, a cobertura foi de 95,56 para esta faixa etária 
e de 75,47 para as de 10 anos. Nos anos seguintes, esses nú-
meros caíram, sendo os maiores registros em 2016 e 2017 para 
meninas de 9 anos, com 57,3 e 64,28. Em relação à 2ª dose, 2014 
teve maior cobertura vacinal (69,59); já 2017, a menor (apenas 
17,44). Considerando-se as pacientes menores de 11 anos a 29 
anos, em se incluem os grupos etários contemplados pela vaci-
nação, foram diagnosticadas 6.020 LIE de baixo grau de 2010 a 
2013 (com 1.965 em 2010, 1.369 em 2011, 1.419 em 2012 e 1.267 
em 2013); 971 LIE de alto grau (267 em 2010, 196 em 2011, 231 
em 2012 e 277 em 2013); 42 LIE microinvasivas (12 em 2010, 9 
em 2011, 9 em 2012 e 12 em 2013); e 11 carcinomas escamosos 
invasivos (5 em 2010, 2 em 2011, 1 em 2012 e 3 em 2013). Em 
2014, ano de início da vacinação contra o HPV pelo SUS, foram 
1.235 LIE de baixo grau, 263 LIE de alto grau, 6 LIE microinvasivas 
e 5 carcinomas escamosos invasivos, configurando uma redução 
de todas as lesões com exceção da última. Considerando 2015, 
2016 e 2017, foram 126 casos de carcinoma in situ (48 em 2015, 
40 em 2016 e 38 em 2017) e 117 de neoplasia maligna do colo do 
útero (51 em 2015, 25 em 2016 e 41 em 2017).

CONCLUSÃO: A vacinação contra o HPV teve um impacto positivo 
na incidência de LIE e carcinomas, com diminuição de boa parte 
das estatísticas no 1º ano de implantação, quando atingiu níveis 
superiores a 100%. Levando em consideração a baixa cobertura 
vacinal vista em 2017, preocupa um aumento dos diagnósticos 
de LIE nos próximos anos.
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ANÁLISE DOS VALORES AMBULATORIAIS GASTOS COM A 
REALIZAÇÃO DE COLPOSCOPIA PELO SISTEMA PÚBLICO 
DE SAÚDE BRASILEIRO NA ÚLTIMA DÉCADA

Souza, C.S., Figueira, P.A.R.M.; Fruet , S.S.S.F.R; Luz, Y.S.; 
Eleutério, J. Jr.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

INTRODUÇÃO: A colposcopia é um exame essencial para o diag-
nóstico de lesões intraepiteliais no colo do útero, recomendado 
quando há suspeita de alterações no resultado do exame cito-
lógico. Sua realização cursa com significativo impacto na morbi-
mortalidade feminina por neoplasia cervical, uma vez que permi-
te a biópsia de lesões consideradas pré-cancerígenas.

OBJETIVOS: Analisar os valores gastos com a realização de col-
poscopia no sistema ambulatorial pelo Sistema Único de Saúde 
brasileiro na última década.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo, quantitativo, transver-
sal e observacional, baseado em dados do Sistema de Informa-
ções Ambulatoriais do SUS.

RESULTADOS: Na última década, foram realizadas 6.184.830 
colposcopias pelo SUS, com gasto total de R$21.229.920,24 e 
médio de R$1.929.992,75 anualmente, sendo R$10,99 por pro-
cedimento. Os gastos foram decrescentes, com distribuição de 
R$3.082.244,52 em 2008, R$2.990.869,28 em 2009, R$2.860.461,76 
em 2010, R$2.719.433,44 em 2011, R$2.313.220,48 em 2012, 
R$1.966.288,86 em 2013, R$1.137.968,14 em 2014, R$1.109.134,54 
em 2015, R$1.225.639,88 em 2016, R$1.229.819,07 em 2017 e 
R$594.840,27 até 06/2018. O Nordeste registrou o maior gasto 
total com o procedimento (R$10.654.244,49), uma vez que tam-
bém apresentou o maior número (3.091.777), seguido do Sudes-
te (R$7.696.136,72–2.277.364 colposcopias), Sul (R$1.463.536,62–
435.345 colposcopias), Centro-Oeste (R$780.946,85–195.361 
colposcopias) e Norte (R$635.025,14–184.974 colposcopias). O 
gasto médio por exame foi maior no Centro-Oeste (R$3,99); em 
2º lugar, está o Nordeste (R$3,44); em 3º, o Norte (R$3,43); em 4º, 
o Sudeste (R$3,37); e em 5º, o Sul (R$3,36). Analisando os gastos 
anuais, o Nordeste liderou de 2008 a 2013, seguido do Sudeste, 
com uma inversão de ambos a partir de 2014. Ambas as regiões 
representaram cerca de 86,4% dos gastos com o procedimento 
no Brasil pelo SUS de 2008 a 2018. As unidades da federação que 
possuíram maiores gastos e número procedimentos realizados 
foram os estados de São Paulo (R$5.515.316,78–1.629.795 col-
poscopias) e da Bahia (R$4.207.985,96–1.240.021 colposcopias). 
Esses dois estados representaram 45,8% dos gastos do SUS com 
o procedimento colposcópico neste período.

CONCLUSÃO: Houve uma diminuição de cerca de 60% no gasto 
com a realização de colposcopias, consequente à redução no nú-
mero de procedimentos. O Nordeste destacou-se com o maior 
valor total gasto e exames realizados, enquanto o Centro-Oeste 
registrou o maior valor médio.

PO46

CARCINOMA IN SITU DO COLO DO ÚTERO E SUAS 
COMPLICAÇÕES ENTRE ADOLESCENTES E ADULTAS 
JOVENS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS NO BRASIL

Souza, C.S., Rodrigues, A.S.; Morais, L.D.; Avelino, A.I.M.; 
Eleutério, J. Jr.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

INTRODUÇÃO: O carcinoma in situ de colo de útero é considera-
do uma lesão precursora do carcinoma escamoso invasivo. Nas 
últimas décadas, a incidência desta lesão aumentou, provável au-
mento na taxa de detecção precoce. O diagnóstico desta lesão 
geralmente é feito por volta da terceira e quarta décadas de vida, 
em mulheres que ainda não completaram sua vida fértil.

OBJETIVOS: Identificar em banco de dados do Ministério da Saú-
de do Brasil a frequência de diagnóstico de carcinoma in situ em 
adolescentes e adultas jovens nos últimos 5 anos.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo, populacional, quanti-
tativo, transversal e observacional, baseado em dados do Sistema 
de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS).

RESULTADOS: Ao todo, houve 28.292 internações por carcino-
ma in situ de colo de útero nos últimos 5 anos, dos quais 5.213 
(18,4%) eram pacientes adolescentes e adultos jovens, com 11 
(0,2%) casos na faixa etária de 10-14 anos, 300 (5,8%) na de 15-19 
anos e 4.902 (94%) na de 20-29 anos. A evolução das estatísticas 
foi de 990 internações em 2013, 1.079 em 2014, 1.126 em 2015, 
998 em 2016 e 969 em 2017. Quanto à distribuição por regiões, o 
Sudeste destacou-se, totalizando 2.239 (43%) internações, segui-
do do Sul, com 1626 (31,2%); Nordeste, com 772 (14,8%) – onde 
90,2% (696) se deu de 20-29 anos; Centro-Oeste, com 426 (8,2%); 
e, por fim, o Norte, com 150 (2,9%), onde não foi registrado ne-
nhum caso entre 10-14 anos. Quanto a óbitos, houve apenas 2 
mortes na faixa etária estudada durante o período, ambas regis-
tradas na Região Sudeste em pacientes de 20-29 anos, represen-
tando 5,1% de 39 óbitos pela condição durante os últimos 5 anos. 
A taxa de mortalidade geral foi de 0,14, enquanto a na faixa etária 
estudada foi de 0,04.

CONCLUSÃO: O carcinoma in situ de colo de útero teve uma alta 
incidência nos últimos 5 anos, as faixas etárias estudadas foram 
responsáveis por cerca de 1/4 das internações por essa patologia.
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ÍNDICES DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS 
DE COLO DO ÚTERO EM COMPARAÇÃO ÀS TAXAS DE 
DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA CERVICAL DE 
2013 À 2018

Souza, C.S., Magalhães Y.C.R.; Coutinho, I.A.P.B.; Paludo, L.; 
Eleutério, J. Jr.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

INTRODUÇÃO: O câncer do colo do úteroé causado pela infec-
ção persistente por tipos oncogênicos do Papilomavírus humano 
(HPV), Lesões precursoras são detectadas pelo exame de Papani-
colaou, e curáveis na quase totalidade dos casos. Dessa forma, a 
realização periódica desse exame é fundamental, uma vez que se 
trata do 3º tumor mais frequente em mulheres, depois da neo-
plasia de mama e colorretal, bem como a 4ª causa de morte por 
câncer neste sexo no Brasil.

OBJETIVOS: Analisar os índices de realização de citologia oncóti-
ca, comparando com as taxas de diagnóstico de neoplasia malig-
na do colo do útero de 2013 à 2018.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo, populacional, quanti-
tativo, transversal e observacional, baseado em dados do Siste-
ma de Informações Hospitalares do SUS.

RESULTADOS: Segundo o SIH/SUS, em 2013, foram realizados 
20.298.104 exames citopatológico de colo uterino; em 2014, 
20.770.072; em 2015, 21.896.590; em 2016, 13.929.876; em 2017, 
13.325.381; e até junho de 2018, 4.634.163. Com aparente diminui-
ção da cobertura. No Sudeste, foram registradas 36.984.517 coletas; 
no Nordeste, 23.432.357; no Sul, 18.293.869; no Norte, 9.675.220; e 
no Centro-Oeste, 6.468.223, destacando-se São Paulo (17.937.613), 
Minas Gerais (11.619.082), Rio Grande do Sul (8.356.661), Bahia 
(7.930.094) e Rio de Janeiro (5.677.720). Durante o mesmo período, 
houve, em 2013, 21.953 internações por neoplasia maligna de colo 
de útero; em 2014, 20.366; em 2015, 20.310; em 2016, 20.310; em 
2017, 21.065; e até junho de 2018, 10.606. O Sudeste obteve maior 
número (45.292), seguido do Nordeste (32.527), Sul (22.267), Cen-
tro-Oeste (7.814) e Norte (6.710), com destaque para os estados de 
São Paulo (20.326), Minas Gerais (12.076), Paraná (9.784), Pernam-
buco (9.558) e Rio de Janeiro (9.544).

CONCLUSÃO: Analisando-se os registros estaduais, os que apre-
sentaram maior número de Papanicolaou não tiveram maior nú-
mero de internações por neoplasia maligna de colo, com exceção 
dos do Sudeste, onde se deve levar em consideração a questão 
da densidade populacional.

PO48

QUAL O PATÓGENO MAIS DIAGNOSTICADO EM EXAMES 
CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAIS E DE MICROFLORA 
NO ESTADO DO CEARÁ? UM PANORAMA DE 5 ANOS.

Souza, C.S., Santos, G.F.; Accioly, P.R.; Novais, G.C.A.; 
Eleutério, J. Jr.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

INTRODUÇÃO: O microbioma vaginal é formado por elementos 
epiteliais, imunes e microbianos, que, em situações normais, en-
contram-se em equilíbrio. Todavia, fatores exógenos, ou endóge-
nos, podem alterar esse estado, favorecendo o aparecimento de 
patologias cérvico-vaginais.

OBJETIVOS: Realizar um panorama acerca dos patógenos mais 
incidentes em exames citopatológicos cérvico-vaginais e de mi-
croflora no estado do Ceará em 5 anos.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo, quantitativo, transver-
sal e observacional, baseado em dados do Sistema de Informa-
ção do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO).

RESULTADOS: O período totalizou 2.445.215 exames citopatoló-
gicos e de microflora no Ceará entre 01/2010 e 08/2015. O ano 
com mais procedimentos foi 2010, com 522.561, e o com me-
nos foi 2014, com 395.081. Entre os municípios, Fortaleza teve 
maior número, com 510.002 exames realizados, seguida de Ma-
racanaú(57.787) e Juazeiro do Norte(49.615); já Moraújo(887), 
Granjeiro(966) e Senador Sá(973), menor. O patógeno mais diag-
nosticado foi Cocos, com 1.256.255, sendo mais encontrado em 
mulheres entre 25-29 anos e menos em crianças ≤11 anos, com 
243.841(2010), 207.929(2011), 238.472(2012), 224.933(2013) e 
219.324(2014). Percebe-se uma importante diferença em relação 
ao patógeno menos diagnosticado, Actinomyces sp., com apenas 
203 casos, sendo 47(2010), 37(2011), 32(2012), 40(2013) e 27(2014). 
Em relação aos demais patógenos, a distribuição anual se deu 
da seguinte forma: Lactobacillus (510.022), com 133.804(2010), 
94.498(2011), 108.788(2012), 90.797(2013) e 82.135(2014); Cla-
mídia (3.072), com 59(2010), 662(2011), 681(2012), 641(2013) e 
492(2014); Trichomonas (33.118), com 9.513(2010), 6.610(2011), 
6.891(2012), 5.261(2013) e 4.843(2014); Herpes (549), com 
138(2010), 93(2011), 99(2012), 118(2013) e 101(2014); Gardne-
rella e Mobiluncus (396.889), com 96.819(2010), 77.335(2011), 
83.397(2012), 72.325(2013) e 67.013(2014); com outros bacilos 
somando 1.067.900 diagnósticos. Não foram encontrados regis-
tros sobre Cândida no sistema.

CONCLUSÃO: Houve uma diminuição dos procedimentos realiza-
dos entre 2010 e 2014, com impacto variável sobre o diagnóstico 
de patógenos da microflora vaginal. Novos estudos questionam 
se todas as mulheres com “vaginose bacteriana assintomática” 
são realmente portadoras de distúrbios de flora ou se possuem 
um ecossistema vaginal que não é dominado por Lactobacillus, o 
que precisa ser individualizado para não serem realizados trata-
mentos desnecessários.
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INFECÇÃO POR SÍFILIS EM PACIENTES IDOSOS: UMA 
ESTATÍSTICA EM CRESCIMENTO?

Souza, C.S., Ferreira, I.G.L.; Nunes, N.V.A.A.; Paiva, C.F.; 
Eleutério, J.Jr.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

INTRODUÇÃO: Com a melhoria da qualidade e expectativa de 
vida no Brasil, também pode ser notado um aumento da ativida-
de sexual nas faixas etárias acima de 60 anos, aliada a uma maior 
disponibilidade de recursos que permitissem tais práticas. Com 
isso, as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), dentre elas a 
sífilis, deixaram de ser um problema apenas para os jovens e tem 
sido cada vez mais relatadas em idosos. Alguns fatores que justi-
ficam tais estatísticas são o aumento do número de novos parcei-
ros sexuais (devido à viuvez ou divórcio), falta de consciência da 
própria sexualidade e resistência de alguns profissionais de saúde 
em recomendar métodos de prevenção de ISTs para idosos.

OBJETIVOS: Traçar um panorama estatístico acerca das interna-
ções por sífilis em idosos na última década no Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo, populacional, quanti-
tativo, transversal e observacional, baseado em dados do Siste-
ma de Informações Hospitalares do SUS.

RESULTADOS: As internações por sífilis em idosos a partir de 60 
anos representou um total de 1.190 casos na última década, com 
94 (7,89%) em 2008, 68 (5,71%) em 2009, 79 (6,63%) em 2010, 
80 (6,72%) em 2011, 100 (8,4%) a 2012, 96 (8,06%) em 2013, 90 
(7,56%) em 2014, 134 (11,26%) em 2015, 155 (13,02%) em 2016, 
203 (17,05%) em 2017 e 91 (7,64%) até 06/2018. A região mais 
atingida foi o Sudeste, com 616 (51,7%) casos, seguido do Sul 
(243¬–20,4%), Nordeste (233¬–19,5%), Centro-Oeste (60–5,04%) 
e Norte (38–3,19%), com destaque para os estados de São Paulo 
(365–30,6%), Minas Gerais (162–¬13,6%), Rio Grande do Sul (138–
11,59%) e Pernambuco (133–11,17%). Foram 61,26% internações 
no sexo masculino (729), versus 461 no feminino (38,73%). De 
acordo com a faixa etária, o maior número de internações se 
deu dos 60-64 anos (371–31,17%), seguido dos 65-69 anos (296–
24,87%), 70-74 (207–17,39%), 75-79 (164–13,78%) e igual ou maior 
de 80 anos (152–12,7%). Além disso, registraram-se 530 (44,5%) 
internações na etnia branca, 311 (26,13%) em pardos, 66 em ne-
gros (5,54%), 12 em amarelos (1%) e 271 sem informação (22,7%).

CONCLUSÃO: De 2008 a 2017, houve um aumento de 115,96% 
no número de internações de idosos por sífilis, a qual tornou-se 
crescente a partir de 2014, com maior registro em 2017. O Su-
deste destacou-se perante as demais regiões, com dois dos seus 
estados ocupando o 1º e o 2º lugar de maior índice nacional. Por 
fim, perfil mais acometido de pacientes foi o sexo masculino, na 
faixa de 60-64 anos e da etnia branca.
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ESTRESSE CRÔNICO E DESORDEM IMUNOLÓGICA 
COMO FATORES MODULADORES DA CANDIDÍASE 
VULVOVAGINAL DE REPETIÇÃO

LOPES, L.P., BUARQUE, I.L; MACÊDO, R.Z.; PITANGA, I.A; 
CRUZ, C.M.

CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC - MACEIÓ, AL

INTRODUÇÃO: A candidíase vulvovaginal é a infecção da vulva 
ou vagina causada pelo fungo Candida sp., prevalente em mais 
de 50% das mulheres mais velhas que 25 anos e de forma recor-
rente em 5% das mulheres em menacme.(ROOZEGAR et al., 2013) 
A infecção caracteriza-se por prurido, dor e corrimento vaginal, 
podendo haver dispareunia e disúria e, em situações de repeti-
ção, pode ocorrer inchaço dos pequenos lábios e o aparecimento 
de fissuras (MENDLING; BRASCH, 2012). A patologia ocorre mun-
dialmente e estima-se que 75% das mulheres a desenvolverá du-
rante a vida. Desses 75%, cerca de 5% apresentarão candidíase 
vulvovaginal recorrente (CVV), definida pela ocorrência de três a 
quatro episódios ou mais em um ano. A CVV, dentre as vulvo-
vaginites existentes, é a que possui segunda maior frequência, 
ocorrendo entre 17 e 39% dos casos. A patologia é causada pela 
espécie fúngica Candida sendo C. albicans o principal agente, se-
guido por C. glabrata e C.krusei (EHRSTRÖM et al., 2010; FEUERS-
CHUETTE et al., 2010; ROOZEGAR et al., 2013). Além de explicitar 
elevado número de casos da patologia, a literatura aponta, que 
há aumento da ocorrência de Candida albicans em mulheres 
em menacme, no final da gestação e em pacientes imunossupri-
midas. Além disso, pacientes gestantes, pacientes com nível de 
glicose sérica elevados, diabetes, uso de contraceptivos hormo-
nais e antibióticos possuem maior risco de infecção (MENDLING; 
BRASCH, 2012; ROOZEGAR et al., 2013; PONTES et al., 2014).

OBJETIVOS: • Discutir a desordem imunológica e o estresse como 
fatores desencadeantes da candidíase vulvovaginal de repetição.
Objetivos Específicos: • Apontar os fatores de risco da candidía-
se vulvovaginal de repetição; • Elucidar a desordem imunológica 
como precipitante da patologia; • Correlacionar hábitos de vida e 
estresse com o desenvolvimento da patologia.

MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizada uma Revisão Integrativa 
De Literatura por meio da seleção de artigos presentes nas ba-
ses de dados eletrônicas MEDLINE/PubMed, Literatura Latino- 
Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scien-
tific Eletronic Library Online (SciELO). Como critérios de inclusão 
foram selecionados artigos escritos apenas na língua inglesa e 
portuguesa, datados do ano de 2007 até 2017. Empregou-se os 
MeSH terms: Candidiasis Vulvovaginal, Immunology, Physiopa-
thology, Vaginal Discharge, Therapy. E os Descritores em Ciências 
da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde Pública (BVS): 
“Candidíase vulvovaginal”, “Imunologia”, “Fisiopatologia”, “Des-
carga Vaginal”, “Terapia”. Nas relações Mesh Term e Operador 
Booleano, a combinação Candidiasis, Vulvovaginal AND immu-
nology recuperou 4 artigos, destes foram utilizados 2. Em Can-
didiasis, Vulvovaginal AND physiopathology foram recuperados 
6 artigos, sendo utilizados 3. Em Candidiasis, Vulvovaginal AND 
Vaginal Discharge recuperaram-se 17 artigos, sendo utilizados 4. 
A combinação Candidiasis, Vulvovaginal AND Therapy recuperou 
16 artigos, sendo utilizados 7. No total, foram recuperados 42 
artigos, sendo utilizados para a revisão de literatura 16 destes. 
Nas relações Decs e Operador Booleano, a combinação Candi-
díase vulvovaginal AND Imunologia recuperou 3 artigos, sendo 
0 destes utilizados. Candidíase vulvovaginal AND Fisiopatologia 



26  |  ANAIS DO CONGRESSO

e Candidíase vulvovaginal AND Descarga vaginal recuperaram 
ambos 0 artigos. Candidíase vulvovaginal AND Terapia recuperou 
13 artigos, sendo 2 utilizados na elaboração da revisão de litera-
tura. No total, foram recuperados por meio da relação DeCS e 
operador booleano 16 artigos, sendo utilizados para elaboração 
da revisão 2 destes. Após a busca e recuperação total de 58 ar-
tigos, foram aplicados os seguintes critérios de inclusão: artigos 
na língua inglesa e portuguesa, sendo originais, completos, e dis-
poníveis eletronicamente publicados entre o ano de 2007 e 2017. 
Foram excluídos artigos publicados sem o parecer do comitê de 
ética em pesquisa envolvendo seres humanos, sem correlação 
com o tema estudado. Após aplicação dos critérios de inclusão e 
exclusão, foram utilizados 18 artigos.

RESULTADOS: A literatura aponta que mulheres em menacme, 
(ROOZEGAR et al., 2013), no final da gestação e pacientes imu-
nossuprimidas estão mais propensas à infecção por Candida 
albicans. Além disso, pacientes com nível de glicose sérica eleva-
dos, gravidez, diabetes, uso de contraceptivos hormonais e anti-
bióticos possuem maior risco de infecção. (PONTES et al., 2014). 
As respostas a eventos agudos de estresse promovem a ativação 
do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e do sistema simpático-a-
drenoglomerular, os quais conseguem regular uma resposta 
apropriada a alterações do meio. Assim, o estresse crônico, cursa 
com uma continuada ativação dos sistemas funcionais, que os 
leva a trabalhar de forma deletéria, sendo notável causador de 
patologias. A desregulação torna-se mais grave em quadros de 
estresse crônico, visto que casos de estresse agudo promovem a 
estimulação do sistema imune (BARBEDO, 2010), enquanto casos 
de estresse crônico cursam com imunodepressão. Sendo assim, 
é notória explicando a ocorrência de candidíase vulvovaginal de 
repetição de maneira prevalente em pacientes vítimas de stress 
crônico. As espécies de candida mantém-se em comensalismo 
com o organismo, diante da integridade sistema imune. A res-
posta imune inata age primeiro, por meio das células NK, macró-
fagos, neutrófilos, células dendríticas e fagocíticas e sistema com-
plemento. Macrófagos e neutrófilos são consideradas cruciais 
na resposta inata, pois coordenam a resposta imune primária 
atuando como fungicidas. As principais interleucinas pró infama-
tórias produzidas no início da cascata imunológica são TNF-alfa, 
Il-1β, IL-6 e IFN-γ, e ativam a resposta contra o fungo. Entretanto, 
em casos de desordem no organismo com subsequente depres-
são e desregulação do sistema imune, há a perda da característi-
ca comensal do fungo, que adquire potencial patogênico. (COSTA 
et al., 2008). 

CONCLUSÃO: O presente artigo conclui que, apesar de sua fun-
damentação vasta na literatura, a candidíase e candidíase de 
repetição necessitam de investigação específica para elucidação 
da etiologia em cada parcela populacional a ser estudada. Nes-
se sentido, pode-se pontuar que a patologia é estabelecida de 
forma cíclica, sendo o estresse crônico fator desencadeante da 
repercussão imunológica, que, de maneira cíclica, provoca picos 
de estresse na paciente. Ademais, além de observar as causas, é 
ainda relevante a identificação precisa dos potenciais métodos 
de tratamento, que devem considerar os indicadores socioeco-
nômicos, culturais e acesso à terapêutica para cada amostra de 
pacientes a ser tratada.
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A TAXA DE RECIDIVA DAS LESÕES INTRAEPITELIAIS 
VAGINAIS PÓS TRATAMENTO

Zanine, R.M., Lavoranti, M.I.

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

INTRODUÇÃO: A neoplasia intraepitelial de vagina (NIVA) é uma 
condição rara do epitélio vaginal e tem sido mais diagnosticada 
com a melhora dos métodos diagnósticos. A NIVA é usualmente 
assintomática, também associada a infecção pelo HPV (papiloma 
vírus humano) na maioria dos casos. O diagnóstico ocorre duran-
te o exame colposcópico, após alteração em citologia oncótica. A 
confirmação diagnóstica é histológica, sendo a biópsia essencial 
tanto para excluir invasão quanto para planejar o tratamento.

OBJETIVOS: Avaliar a taxa de recidiva das lesões vaginais após 
o tratamento

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo retrospectivo com dados refe-
rentes a pacientes com lesão vaginal atendidas no Ambulatório 
de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR) entre 
1993 e 2018. Os casos foram incluídos mediante dados de pron-
tuários médicos. Foram excluídas pacientes cujos prontuários 
estavam incompletos. Analisou-se um total de 60 prontuários, 
sendo que 11 tiveram perda de seguimento. Os dados foram des-
critos considerando a média e o desvio padrão para as variáveis 
quantitativas e tabelas de frequência para as variáveis qualitati-
vas. A comparação entre variáveis qualitativas foi feita com o tes-
te exato de Fisher. O teste de Kolmogorov-Smirnovfoi foi utilizado 
para verificar se as frequências das classes são iguais. O nível de 
significância adotado para testes foi de 5%.

RESULTADOS: A média de idade foi de 44,56 anos. A sexarca teve 
a média de 18 anos, enquanto a menopausa foi de 43,79 anos. 
Cerca de 30,6% apresentaram história prévia de tratamento por 
lesão no colo uterino. A localização das lesões esteve presente 
em terço médio da parede vaginal em 37,3%. O principal trata-
mento realizado foi o de biópsias múltiplas (47,5%). Ao longo 
do seguimento, apenas 36,8% apresentaram recidiva da lesão, 
sendo que 57,15% nos primeiros 12 meses. Cerca de 60,8% das 
lesões visualizadas na colposcopia tiveram confirmação histopa-
tológica, sendo 17,6% NIVA 1, 17,6% NIVA 2, 15,7% NIVA 3 e 3,9% 
de câncer vaginal.

CONCLUSÃO: Houve recidiva das lesões vaginais em 36,8% dos 
casos, principalmente no primeiro ano de seguimento. Devido ao 
pequeno número amostral, mais estudos deverão ser realizados 
para melhor elucidação do comportamento das lesões ao longo 
do tempo.
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DO CARCINOMA ESCAMOSO 
MICROINVASOR DO COLO DO ÚTERO FIGO IA1: 
ANÁLISE DA PROFUNDIDADE DA PEÇA DE CONIZAÇÃO E 
COMPROMETIMENTO DE MARGENS CIRÚRGICAS

Hartman, C.A., Bragança, J.F.; Gurgel, M.S.C.; Teixeira, J.C.

Universidade Estadual de Campinas - Campinas, SP

INTRODUÇÃO: No Brasil o câncer de colo do útero é a terceira 
neoplasia maligna mais frequente na mulher e representa um 
problema de saúde pública. A implantação de programas de 
rastreamento eficazes leva a diagnósticos em estádio inicial, os 
carcinomas escamosos microinvasores (MIC), e muitas vezes rea-
lizados em idade reprodutiva, apontando para a necessidade de 
tratamento conservador. Para o câncer de colo estádio IA1 sem 
invasão linfovascular, a conização uterina com margens livres é 
propedêutica e terapêutica, preservando a fertilidade da mulher 
e com baixa taxa de recidiva. Entretanto, alguns estudos demons-
tram que procedimentos excisionais realizados no colo do útero, 
especialmente quando superam os 10mm de profundidade, as-
sociam-se a maior frequência de desfechos obstétricos desfavo-
ráveis, como partos prematuros e recém-nascidos de baixo peso.

OBJETIVOS: Determinar a profundidade das peças de conização 
que se associa à segurança oncológica, isto é, margens cirúrgicas 
livres de doença em mulheres tratadas por MIC.

MATERIAL E MÉTODOS: Após aprovação do Comitê de Ética fo-
ram incluídas 562 mulheres com diagnostico de carcinoma esca-
moso do colo uterino FIGO IA1 submetidas à tratamento cirúrgi-
co. Destas, 221 tinham idade inferior a 40 anos e foram tratadas 
com 114 conizações a frio (CF) e 107 exéreses de zona de trans-
formação (EZT). Foram analisadas a altura das peças de coniza-
ção e sua associação com o comprometimento de margens de 
ressecção cirúrgica. Foi construída uma curva ROC para determi-
nar o melhor ponto de corte da altura das peças de conização na 
predição do comprometimento de margens e realizado o cálculo 
do valor preditivo negativo para acometimento de margens cirúr-
gicas para diversos pontos de corte de profundidade do cone: 10, 
15, 18, 20, 25 e 31mm.

RESULTADOS: Houve maior frequência de acometimento de 
margens cirúrgicas do cone, principalmente a margem ectocer-
vical quando realizada a técnica de EZT (20,5% para EZT vs. 1,9% 
para CF, p<0,001), porém para ambas as técnicas, o melhor ponto 
de corte para a predição de margens livres, foi de 19,5mm de 
profundidade (área sob a curva: 0.647; p<0.001, IC95%: 0.576 - 
0.719), sensibilidade = 76,6%, especificidade = 49,6%, valor pre-
ditivo positivo = 43,0% e valor preditivo negativo (VPN) = 81,0%. 
O VPN para cada profundidade de cone resultou em: 10mm 
(68,6%), 15mm (75,8%), 18mm (79,6%), 20mm (83,6%), 25mm 
(96,1%) e 31mm (100%).

CONCLUSÃO: Independentemente da técnica de conização utili-
zada, a profundidade de 19,5mm apresentou o melhor ponto de 
corte para a predição de margens cirúrgicas do cone livres de do-
ença. Em pacientes com idade abaixo dos 40 anos e com desejo 
reprodutivo, um primeiro tratamento realizado com conização com 
profundidade de 10mm, forneceria segurança oncológica em apro-
ximadamente 70% dos casos, com baixo risco de complicações 
obstétricas em gestações futuras e com possibilidade de comple-
mentação do tratamento em casos de margens comprometidas.
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RASTREIO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM 
GESTANTES

Araújo, J.V.V., Moura, M.R.D.; Gomes, R.M.C.M.; Valença, T.B.; 
Valença, C.B.; Valença, J.E.C.

Faculdade de Ciências Médicas/UPE - Recife, PE

INTRODUÇÃO: O rastreio do câncer de colo do útero através 
da colposcopia tornou-se exame extremamente importante no 
pré-natal, podendo propiciar diagnóstico precoce de lesões neo-
plásicas cervicais em mulheres não regularmente acompanhadas 
antes da gestação. Assim como a colpocitologia, a colposcopia 
é realizada na gravidez com absoluta tranquilidade e, apesar de 
ambos fazerem parte dos exames recomendados no pré-natal, 
são ainda hoje pouco realizados. As lesões de alto grau detec-
tadas nesta ocasião possuem risco mínimo de invasão e algum 
potencial de regressão após o parto e a biópsia só está indicada 
se houver suspeita de lesão invasiva.

OBJETIVOS: O presente estudo visa apresentar a importância do ras-
treio do câncer de colo de útero em gestantes como forma de pre-
venir que lesões de alto grau se tornem potencialmente invasivas.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo observacional descritivo retros-
pectivo de 1744 grávidas atendidas no ambulatório de colposco-
pia e patologia cervical do Hospital das Clínicas da Universidade 
de Pernambuco - Recife, de setembro de 1998 a maio de 2016. 
Foram analisados dados biológicos (idade), antecedentes gineco-
lógicos (coitarca), obstétricos (nº de gestações), número de pre-
ventivos que já havia realizado, achados colposcópicos (normais, 
anormais, junção escamo-colunar e miscelânia), resultados da 
citologia oncótica e de biópsias.

RESULTADOS: Das gestantes que foram atendidas, 25% eram 
adolescentes. Exames citopatológicos realizados no Brasil em 
2013 em menores de 24 anos, apenas 0,006% tiveram resultado 
de câncer cervical ou HSIL não podendo excluir microinvasão. O 
tratamento em adolescentes e mulheres jovens está associado 
ao aumento de morbidade obstétrica e neonatal, como parto 
prematuro. Nesse levantamento, 63% das grávidas nunca ha-
viam realizado o preventivo, confirmando que muitas mulheres 
só realizam o exame, quando procuram os serviços de saúde por 
outras razões, como na gravidez. Nesse levantamento, nenhuma 
gestante apresentou câncer e menos de 0,5% apresentou NIC2,3. 
As Junções EscamoColunares (JEC) foram visualizadas em 77% 
dos exames colposcópicos dessas gestantes. No ciclo gravídi-
co-puerperal a JEC encontra-se exteriorizada na ectocérvice na 
maioria das vezes.

CONCLUSÃO: Conclui-se que o pré-natal é um momento oportu-
no para rastreio do câncer de colo uterino através da colposcopia 
e citologia. Apesar de que a ocorrência desse câncer é relativa-
mente rara em mulheres grávidas, pois a idade de maior fertili-
dade não coincide com a de maior incidência. No entanto, é im-
portante aproveitar a procura ao serviço em busca do pré-natal 
como oportunidade para diagnosticar lesões pré-invasoras.
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EMPODERANDO AS MULHERES DO COMPLEXO DE 
FAVELAS DO ALEMÃO QUANTO AO RASTREIO DE CÂNCER 
DE COLO UTERINO: RESULTADO PRELIMINARES

Pabst, H., Strazalkowski, O.B.; Oliveira, V. C.; Agostinho; D. F.; 
Lima; N.F.L.; Mello, I.R.; Gomes, M. K.; Furtado, Y.L.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

INTRODUÇÃO: O câncer de colo uterino configura um importan-
te problema para saúde pública. O rastreamento organizado é a 
forma efetiva de rastreio. Segundo as Diretrizes Brasileiras Para 
Rastreamento de Câncer de Colo Uterino a população-alvo inclui 
mulheres entre 25 e 64 anos e a periodicidade é a cada 3 anos, 
após 2 exames negativos com intervalo de 1 ano. Analisando o 
cenário brasileiro, o rastreio é realizado de forma oportunística, 
em que as mulheres são rastreadas quando chegam ao sistema 
de saúde por outros motivos, não havendo uma sistematização e 
seguimento longitudinal. relacionada ao câncer de colo uterino.

OBJETIVOS: Rastrear de forma organizada as mulheres da popu-
lação alvo da área de cobertura da Clínica de Família Zilda Arns, 
no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro e redirecionar toda a 
população alvo para a periodicidade recomendada pelas diretri-
zes brasileiras. Além de intervir junto às mulheres não assistidas, 
colocando-as como foco central e agentes ativas do seu cuidado.

MATERIAL E MÉTODOS: É um estudo de corte longitudinal 
realizado na população de abrangência da equipe Nova 
Brasília da Clínica de Saúde da Família Zilda Arns. Foi feito um 
levantamento, na plataforma de informações Prime Saúde, de 
mulheres entre 25 a 64 anos e a suas respectivas periocidades de 
realização do exame preventivo. As mulheres da população alvo 
foram convidadas para realização do exame colpocitológico, por 
meio de visitas domiciliar do médico de família, carta convite ou 
convocação por telefone e aplicativo whatsapp. De acordo com 
o levantamento realizado na plataforma de informações Prime 
Saúde, a Clínica de a Família Zilda Arns possui 13140 mulheres 
que se encontram dentro da população alvo, sendo que, 60% não 
realizaram nenhum exame preventivo dentro da clínica nos últi-
mos 3 anos. Em abril de 2017, na equipe Nova Brasília, havia 909 
mulheres entre 25 a 64 anos, mas somente 36% tinham realizado 
exame preventivo, nos últimos 3 anos.

RESULTADOS: Com a implantação do projeto de rastreio organi-
zado, aumentou o número de exames citopatológicos colhidos, 
num percentual de 74% de mulheres rastreadas dentro das reco-
mendações do Ministério da Saúde. Houve aumento de cobertu-
ra de abril/2017 até agosto/2018, quando totalizou 74%. A maior 
frequência de colheita citológica foi no grupo em que o médico 
de família compareceu à residência para convidá-la.

CONCLUSÃO: A instalação de um sistema de rastreio organizado, 
com intervenção direta da equipe de estratégia de saúde da fa-
mília junto à população alvo mostrou ser importante ferramenta 
no rastreio, e um importante agente de prevenção da evolução 
natural do câncer de colo uterino. O empoderamento quanto ao 
processo de saúde é a principal estratégia para atingir as mulhe-
res que não são contempladas pelo método de rastreio oportu-
nístico. Além disso, a inserção da busca ativa contribui, direta-
mente, para o aumento da cobertura de mulheres rastreadas.
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PREVALÊNCIA DAS LESÕES NO COLO DO ÚTERO EM 
MULHERES RESIDENTES EM RECIFE/PE

Araújo, J.V.V., Fernandes, A.L.A.F.; Coutinho, C.B.; Pontes, 
J.C.; Monteiro, J.N.G.; Miranda, M.E.S.; Mendes, R.P.; Gomes, 
R.M.C.M.; Moura, M.R.D.; Valença, J.E.C.

Faculdade de Ciências Médicas/UPE - Recife, PE

INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero é o segundo tipo mais 
comum e a terceira causa de mortalidade neoplásica em países 
subdesenvolvidos. Há diversas classificações histopatológicas de 
lesões. Dentre elas, células escamosas atípicas (ASCUS), no Bra-
sil, representam 57% dos exames alterados, sendo destes, 48% 
referentes ao ASC-US, padrão com significado indeterminado, 
enquanto os que não podem excluir lesão intraepitelial de alto 
grau (ASC-H) representam 9%. A prevalência brasileira de célu-
las glandulares atípicas de significado indeterminado (AGC) é de 
4,6% dos exames anormais, lesão intraepitelial escamosa de bai-
xo grau (LSIL) corresponde a 27,6%, enquanto que a de alto grau 
(HSIL) representa 9,1%. Carcinoma epidermóide invasor (CEI) sig-
nifica 0,5% dos alterados, adenocarcinoma in situ (AIS) e invasor 
(AIC) é de 0,01% e 0,29% respectivamente.

OBJETIVOS: Apresentar a prevalência de lesões em exames histo-
patológicos em dois importantes centros de saúde do município 
de Recife. Assim, torna-se possível o fornecimento de informa-
ções que possam vir a auxiliar o planejamento de ações preventi-
vas, bem como servir de base para avaliações estatísticas futuras 
ao correlacionar os dados obtidos com os de nível nacional.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo transversal com dados secun-
dários de colpocitologias oncóticas do Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz (HUOC) e do Centro Integrado de Saúde Amaury 
de Medeiros (CISAM), localizados em Recife-PE, que evidencia-
ram anormalidades durante janeiro de 2017 a junho de 2018. A 
classificação das lesões foi feita conforme o padrão estabelecido 
pela Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior 
e Colposcopia.

RESULTADOS: Foram incluídos 171 laudos de pacientes entre 16 
e 84 anos cujos resultados indicaram anormalidades, os quais re-
presentam 2% do total de pacientes atendidas. ASC-US foi a lesão 
mais prevalente, correspondendo a 38,6% do total, seguida por 
LSIL – 34,5%, HSIL – 15,2%, ASC-H – 7,6%, enquanto a CEI – 2,34%. 
Por fim, AGC e AIC, totalizaram 0,58% cada.

CONCLUSÃO: A prevalência de ASC-US encontrada no estudo foi 
20,9% inferior ao esperado pelas Diretrizes Brasileiras de Ras-
treio do Câncer de Colo de Útero. Quanto às outras lesões: ASC-H 
15,6% inferior e LSIL 25% superior, o que evidencia um maior per-
centual de rastreio de lesão em fases mais avançadas da doença, 
demonstrando a importância de reavaliar a atenção à mulher em 
Recife, Pernambuco.
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LÍQUEN PLANO VULVAR: RELATO DE CASO

Fialho, S.C.A.V., Monteiro D.S.A.; Vasconcellos B.O.; Guimarães, 
I.C.C.V.; Pantaleão, L.

Hospital Universitário Antônio Pedro / Universidade Federal 
Fluminense - Niterói, RJ

INTRODUÇÃO: O líquen plano é uma condição dermatológica in-
flamatória pouco comum, que acomete 0,5 a 2% da população; 
podendo afetar a pele, a mucosa, as unhas e o couro cabeludo. O 
líquen plano vulvar é um subtipo de líquen plano que se caracte-
riza por lesões erosivas, papulares ou hipertróficas na vulva, com 
ou sem envolvimento vaginal concomitante. Sua etiologia é des-
conhecida, mas há a suspeita de processo autoimune e acomete 
frequentemente pacientes após a menopausa. A coexistência de lí-
quen plano vulvar com líquen plano cutâneo, líquen plano bucal ou 
líquen plano pilar (incluindo alopecia fibrosante frontal) é comum.

OBJETIVOS: Relatar caso de paciente com diagnóstico líquen pla-
no acompanhada no ambulatório de Patologia Vulvar do Hospital 
Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense 
(HUAP/UFF).

MATERIAL E MÉTODOS: Paciente M.J.S.B., 52 anos, menopausa 
aos 48 anos, sem comorbidades, foi encaminhada ao ambula-
tório de Patologia Vulvar do HUAP/UFF com queixa de prurido 
vulvar intenso. Ao exame apresentava lesão hipocrômica em ter-
ço superior da face externa de pequeno lábio à esquerda, com 
estrias de Wickham e lesão hipocrômica com relevo em nádega à 
esquerda; apresentava também acometimento de couro cabelu-
do, unha e outras partes da derme, com manchas esbranquiça-
das e pápulas hipercrômicas. A paciente foi submetida à biopsia 
das lesões de pequeno lábio e nádega.

RESULTADOS: A biópsia de ambas as lesões apresentou resulta-
do histopatológico de líquen plano. A paciente iniciou corticoide 
superpotente (clobetasol) com melhora do prurido e permanece 
em acompanhamento ambulatorial.

CONCLUSÃO: Mulheres com líquen plano vulvar frequentemen-
te apresentam queixas de dor vulvar, ardência, prurido e dispa-
reunia. A presença de erosões eritematosas com aspecto vidra-
do na vulva demonstrando estrias de Wickham (estrias brancas 
dentro de áreas envolvidas ou uma borda branca serpentina) são 
altamente sugestivas desta patologia e o estudo histopatológico 
confirma o diagnóstico. Pode cursar com destruição da arquitetu-
ra tecidual, incluindo perda de pequenos lábios e estreitamento 
do introito vaginal. Como os dados sobre o tratamento do líquen 
plano vulvar ainda são limitados e a relação entre o líquen plano 
e a malignidade de células escamosas é incerta; faz-se necessário 
o acompanhamento das pacientes em serviços especializados, 
com realização exame físico completo a fim de identificar outros 
sítios de acometimento além da vulva.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE SÍNDROME DE TURNER E LÍQUEN 
ESCLEROSO VULVAR

Fialho, S.C.A.V., Monteiro D.S.A.; Vasconcellos B.O.; Guimarães, 
I.C.C.V.; Rochael, M.

Hospital Universitário Antônio Pedro / Universidade Federal 
Fluminense - Niterói, RJ

INTRODUÇÃO: O líquen escleroso vulvar é uma dermatite infla-
matória crônica com prevalência de 1,7%, geralmente iniciada no 
período pós-menopausa e também descrita na fase pré-puberal. 
Sua etiologia não está bem estabelecida, mas a principal hipótese 
envolve genética e autoimunidade. Os sintomas mais frequentes 
são prurido, queimação vulvar e sangramento genital. Alguns re-
latos de casos descrevem o líquen escleroso vulvar em pacientes 
com síndrome de Turner.

OBJETIVOS: Discutir a associação entre a síndrome de Turner e o 
líquen escleroso vulvar.

MATERIAL E MÉTODOS: Paciente do sexo feminino, 29 anos, 
com diagnóstico de síndrome de Turner, foi encaminhada ao am-
bulatório de Patologia Vulvar do Hospital Universitário Antônio 
Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF), devido 
a prurido vulvar crônico na região vulvar e perianal, além de co-
alescência de grandes lábios e pequenos lábios. O exame gine-
cológico mostrou atrofia genital, apagamento dos pequenos lá-
bios, encarceramento do clitóris e manchas brancas vulvares até 
a região perianal. Exame clínico e físico compatível com líquen 
escleroso vulvar. Paciente submetida à biópsia vulvar.

RESULTADOS: Paciente apresentou resultado histopatológico de 
líquen escleroso, confirmando exame clínico realizado, e perma-
neceu em acompanhamento no ambulatório de patologia vulvar 
do HUAP/UFF.

CONCLUSÃO: A detecção precoce do líquen escleroso vulvar é 
importante, devido à chance de transformação maligna no car-
cinoma vulvar. Atualmente, o uso de corticosteroides tópicos po-
tentes é o tratamento de escolha para o líquen escleroso. Devido 
à possível associação entre síndrome de Turner e líquen esclero-
so, é aconselhável realizar exames ginecológicos regulares para 
mulheres adultas com síndrome de Turner, com a finalidade de 
profilaxia da carcinogênese vulvar.
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MÉTODOS VISUAIS DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DO 
COLO DO ÚTERO E DE SUAS LESÕES PRECURSORAS: UM 
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

Nascimento, C. A., Silva, D. M.; Conceição, V.; Balliano, T. L.; 
Farias, K. F.; Pitta, G. B. B.

Universidade Federal de Alagoas - Arapiraca, AL

INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero é a terceira neoplasia 
maligna mais frequente em mulheres, configurando-se como a 
quarta causa de morte por câncer no Brasil. Embora as lesões 
no colo uterino sejam potencialmente preveníveis, constituem 
a forma mais comum de evolução da doença. A colpocitologia 
oncótica é um importante método para o rastreamento do cân-
cer do colo uterino e lesões pré-cancerígenas, porém, apesar da 
alta especificidade, sua sensibilidade é baixa devido a erros na 
técnica de coleta, transporte e interpretação dos resultados. O 
uso de métodos complementares de rastreio, como a inspeção 
visual com ácido acético e lugol e a cervicografia digital vem se 
destacando por seu baixo custo e boa efetividade.

OBJETIVOS: Avaliar a efetividade dos métodos visuais de rastrea-
mento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras.

MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um recorte de um ensaio 
clínico randomizado, controlado, duplo-cego de delineamen-
to prospectivo. As pacientes foram avaliadas pelos métodos de 
inspeção visual com ácido acético (IVA), inspeção visual com lu-
gol (Teste de Schiller), cervicografia digital com ácido acético e 
cervicografia digital com lugol. Os testes de inspeção visual com 
ácido acético e lugol foram classificados em positivos e negati-
vos, as cervicografias digitais após a aplicação dos mesmos fo-
ram classificadas em normais e anormais. Os dados foram cole-
tados entre março a setembro de 2018. O projeto foi aprovado 
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) (C.A.A.E. 
58185116.6.0000.5013. Parecer 2.114.908).

RESULTADOS: Foram avaliadas 86 mulheres com idade média 
de 38,3 ± 10,1 anos (18 a 58 anos), das quais, 11 (12,7%) tiveram 
resultado positivo tanto para o teste de IVA quanto para o teste 
de Schiller, 09 (10,4%) apresentaram apenas positividade para o 
teste de Schiller (iodo negativo) e 02 (2,3%) obtiveram, exclusiva-
mente, resultado positivo para o teste de IVA. Foram classificados 
como resultado inconclusivo/insatisfatório 03 (3,4%) casos devido 
a dificuldade de visualização do colo. As fotografias cervicais digi-
tais registradas após o teste de IVA e Schiller foram normais em 
58 (67,4%) imagens de colo analisadas, anormais em 22 (37,9%) 
casos e inconclusivo em 06 (6,9%) casos devido a falha na visuali-
zação total do colo uterino ou falta de foco na imagem. Em relação 
as lesões visíveis a olho nu (sem uso das soluções ou cervicografia 
digital), estas foram observadas em 04 (4,65%) pacientes.

CONCLUSÃO: Com base nos resultados, foi possível observar 
que os métodos visuais são de extrema importância para o ras-
treamento do câncer do colo uterino e suas lesões precursoras, 
possibilitando assim, encaminhamento mais rápido para a reali-
zação de exames mais específicos e início do tratamento.
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EXPRESSÃO DA PROTEÍNA P16 É ÚTIL NO 
DIAGNÓSTICO DE LESÕES INTRAEPITELIAIS ANAIS DE 
ALTO GRAU EM MULHERES IMUNOCOMPETENTES: 
ESTUDO DE SÉRIE DE CASOS

Ferreira, L.C., Feitosa, B.H.S.; Takano, D.M.;Monteiro,L.K.M.;-
Costa,T.M.L.; Heráclio,S.A.

Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP- 
Recife,PE

INTRODUÇÃO: O câncer anal possui estreita relação com a in-
fecção da mucosa anal pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) onco-
gênico e, nos últimos trinta anos, vem apresentando um aumen-
to na incidência, especialmente nos grupos de risco: mulheres 
portadoras de neoplasias genitais, imunocomprometidos e indi-
víduos com comportamento sexual de risco, a saber prática de 
intercurso anal e elevado número de parceiros sexuais. A história 
natural das lesões precursoras de câncer anal ainda apresenta 
lacunas importantes quanto à precisão diagnóstica e compor-
tamento biológico destas. Diante desse quadro, a imuno-histo-
química com a proteína de supressão tumoral p16 vem sendo 
utilizada como um teste auxiliar, nos casos de dúvida diagnóstica, 
quanto à gravidade, sendo um indicador que prediz a progressão 
das lesões.

OBJETIVOS: O presente estudo teve por objetivo determinar a 
expressão da proteína p16 nas lesões intraepiteliais anais de 
grau 2 (NIA2)

MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado, durante o período de ju-
nho de 2017 a julho de 2018, um estudo observacional, quantita-
tivo, descritivo, retrospectivo do tipo série de casos, que envolveu 
13 mulheres imunocompetentes diagnosticadas com NIA2 e le-
sões cervicais e que possuíam genotipagem para o DNA do HPV. 
Os blocos de parafina das pacientes foram coletados para a rea-
lização da técnica de imuno-histoquímica. Foi utilizado o método 
estreptoavidina-biotinaperoxidase para detecção das proteínas 
p16. A recuperação antigênica foi realizada por calor úmido, em 
PT Link com temperatura de pré-aquecimento de 65°C e tempe-
ratura de recuperação de 97°C por um tempo de 20 minutos. A 
ligação antígeno-anticorpo foi visualizada com o cromógeno dia-
minobenzidina (DAB). A contra-coloração foi feita com hemato-
xilina de Harris. Foram contados dez campos microscópicos de 
grande aumento (400X) e avaliado o percentual de núcleos e ci-
toplasmas positivos para a p16. As secções interpretadas como 
p16 positivas demonstraram coloração nuclear e citoplasmática 
maior ou igual a 50% da espessura do epitélio avaliado e as p16 
negativas, menor que 50%. A análise dos exames anatomopato-
lógicos e de imuno-histoquímica foi realizada no Laboratório de 
Anatomia Patológica do instituto de Medicina Integral professor 
Fernando Figueira (IMIP). Os dados coletados alimentaram for-
mulários no software estatístico Epi-Info versão 7 e foram anali-
sados através deste. A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética 
em Pesquisa do IMIP sob número 80169417.3.0000.5201.

RESULTADOS: Na análise imuno-histoquímica, sete amostras fo-
ram negativas. Destas, seis estavam associadas com HPV do tipo 
alto risco oncogênico, e das seis amostras positivas, três foram 
associadas ao HPV6 de baixo risco oncogênico.

CONCLUSÃO: O estudo sugere que a imuno-histoquímica para 
p16 pode auxiliar no manejo clínico das pacientes com NIA2, se-
lecionando aquelas lesões com comportamento biológico de pro-
gressão para tratamento.
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CANDIDÍASE VULVOVAGINAL E PORTADORAS DE 
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

LOPES, L.P., Fonseca, L.A.V.; Santos, C.M.S.; Silva, B.R.; Melo, 
P.D.C.R.; Fragoso, T.S.; Maranhão, F.C.A.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

INTRODUÇÃO: A candidíase vulvovaginal (CVV) é causada por 
leveduras do gênero Candida e aproximadamente 75% das mu-
lheres já foram afetadas, com quadro recorrente (3 a 4 episódios/
ano) em 8% (CVV-R), e devido a debilidade do sistema imune e a 
terapia medicamentosa, portadoras de Lúpus Eritematoso Sistê-
mico (LES) ficam mais suceptíveis a infecções diversas. Pesquisas 
indicam que o trato genital feminino pode ser um órgão alvo dos 
sintomas da LES, uma vez que a inflamação cervical está associa-
da à atividade da doença.

OBJETIVOS: Avaliar a relação entre CVV e o diagnóstico de LES em 
pacientes atendidas no Hospital Universitário Professor Alberto 
Antunes (HUPAA, Maceió- Alagoas).

MATERIAL E MÉTODOS: Após aprovação do Comitê de Ética e 
Pesquisa e com autorização formal e questionário junto às pacien-
tes, realizou-se coleta de secreção vaginal durante citologia cérvi-
co-vaginal com fricção com swab estéril nas voluntárias com LES 
confirmado (critérios do American College of Rheumatology), e a 
amostra foi transportada em salina estéril para processamento 
laboratorial. Após semeio em ágar Sabouraud com cloranfenicol 
e incubação em estufa (48h; 37ºC), colônias leveduriformes foram 
avaliadas em coloração de Gram e subcultivo em meio CHROMa-
gar Candida® (48h; 37ºC), visando a identificação presuntiva das 
principais espécies de Candida. Voluntárias sem doenças autoimu-
nes (Grupo controle/GC) passaram pelos mesmos procedimentos.

RESULTADOS: Até o momento, 11 portadoras de LES com idades 
entre 24 e 61 anos (média 46,5) e diagnóstico de LES de 5 meses 
a 17 anos foram avaliadas, todas com uso de prednisona e hi-
droxicloroquina e 7 com azatropina. Cinco lúpicas indicaram ter 
CVV-R (54,55%) e 7 apresentaram infecções anteriores do trato 
geniturinário em 12 meses. Entre 19 voluntárias no GC com ida-
des entre 17 e 45 anos (média 18,5), 4 relataram CVV-R (36,85%), 
sem indicar outras infecções anteriores. Em 3 pacientes com LES 
foi confirmada vaginite por Candida sp., sendo isoladas 2 C. albi-
cans e 1 C. krusei, enquanto no grupo controle constatou-se 3 C. 
albicans e 1 Candida sp. 

CONCLUSÃO: Concluímos que apesar de ainda não ser possível 
atestar maior incidência de CVV e CVV-R em pacientes com LES 
em relação ao GC devido à baixa amostragem, é notável que a 
quantidade de Candida spp. entre os grupos controle e teste é 
quase idêntica (4/3), mesmo com quase o dobro de voluntárias 
no GC em relação ao grupo com LES. As coletas seguem em curso 
e pretende-se alcançar amostragem total de ao menos 40 volun-
tárias em cada grupo para confirmar a hipótese de que portado-
ras de LES em uso de corticoides e imunossupressores tem maior 
incidência de CVV.
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CONDILOMATOSE GENITAL EM PACIENTE 
IMUNOSSUPRIMIDA: O QUE FAZER QUANDO NÃO SE 
CONSEGUE CONTROLAR O QUADRO ATUAL?

Carvalho, M.S.R, Pereira,A.M.G.P.; Lopes R.G.C.

Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo- São Paulo- SP.

INTRODUÇÃO: Pacientes imunossuprimidos estão mais propen-
sas ao desenvolvimento de lesões condilomatosas recidivantes, 
necessitando de tratamentos recorrentes e prolongados. O cle-
arance do HPV costuma ser mais lento e a velocidade de pro-
gressão de lesões, mais rápida e, desta forma, estas pacientes 
necessitam de tratamentos mais vigorosos e seguimento clínico 
com menor intervalo, quando comparadas a pacientes imuno-
competentes. Nesses casos, a alternância entre os tratamentos 
existentes, associados ao apoio psicológico e medidas comporta-
mentais auxiliam na condução destes casos.

OBJETIVOS: Relatar caso de condiloma acuminado vulvar persis-
tente em paciente em uso de imunossupressor.

MATERIAL E MÉTODOS: Caso Clinico: Sexo feminino, 35 anos, 
apresenta múltiplos condilomas na genitália há 15 meses. An-
tecedentes pessoais: transplante hepático por doença de Bud-
d-Chiari em 2008, em uso de imunossupressor. Apresenta he-
moglobinúria paroxística noturna, com aplasia medular estável 
(plaquetometria média: 60 mil). Foi tratada, no início do quadro, 
com aplicação de ácido tricloroacético (ATA) a 70% 3 aplicações, 
seguido de 5-fluoracil, associado a polivitamínico, orientação de 
exercícios físicos, sem regressão das lesões vigentes e surgimen-
to de novos condilomas. Procurou novo ginecologista, sendo 
tratada com imiquimode por 8 semanas, com piora do quadro. 
Já com sintomas depressivos, procurou um terceiro profissional. 
Apresentava múltiplas lesões condilomatosas em toda a vulva, 
região perianal, e raiz de coxas. Anuscopia e Colposcopia sem 
alterações. Optou-se por uso de laser de CO2, fracionado em 3 
aplicações com intervalo semanal, com melhora das lesões em 
grandes lábios e perianais. Após retorno em 3 semanas, novos 
condilomas ocuparam a região novamente. Hematologista e gas-
troenterologista reduziram as doses do imunossupressor, tem-
porariamente, para auxiliar o tratamento e optou-se por nova 
aplicação de ATA a 90% de forma fracionada, seguido de extração 
manual com auxílio de pinça Gaylor-Medina, com melhora esté-
tica do número de lesões apresentadas. As doses dos imunosu-
pressores precisaram ser aumentadas, novamente, após 20 dias 
e novos condilomas surgiram e os anteriores, cresceram.

RESULTADOS: Mantém acompanhamento a cada 15 dias, e a 
cada consulta, retiram-se manualmente ou com cirurgia de alta 
frequência as maiores lesões, intercalando-se com aplicação de 
ATA a 70%.

CONCLUSÃO: Convencer a paciente sobre a importância do trata-
mento, apesar do resultado imediato frusto e das recidivas das le-
sões, permite um seguimento mais efetivo deste grupo de pacientes.
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MULHERES COM VAGINOSE BACTERIANA: PERFIL 
MICROBIOLÓGICO DE UM ENSAIO CLÍNICO 
RANDOMIZADO

CONCEIÇÃO, V, SILVA, D. M.; VALE, E. L; DUARTE, A. W. F; FA-
RIAS, K. F.; BALLIANO, T. L; PITTA, G. B. B; NASCIMENTO, C.A

Universidade Federal de Alagoas - Arapiraca, AL

INTRODUÇÃO: O trato genital feminino inferior possui bactérias 
residentes que desempenham um importante papel na defesa 
do organismo, apresentando características inibitórias para in-
fecções. A vagina possui uma microbiota complexa e diversa, 
possuindo dezenas de unidades formadoras de colônias de bac-
térias por grama de secreção. Dentre os gêneros mais comuns 
observa-se o Lactobacillus, importante produtor de peróxido 
de hidrogênio (H2O2), com capacidade de inibir o crescimento 
de bactérias patogênicas como Gardnerella vaginalis, Neisseria 
gonorrhoeae, etc. Quando há uma alta proliferação de bactérias 
nocivas à saúde ocorre a redução de Lactobacillus e elevação do 
pH vaginal, proporcionando o surgimento de vaginoses, sangra-
mentos e risco aumentado de infecção por HIV.

OBJETIVOS: Analisar o perfil microbiológico de mulheres com va-
ginose bacteriana antes em um ensaio clínico randomizado.

MATERIAL E MÉTODOS: Realizou-se ensaio clínico randomiza-
do, incluindo 30 mulheres, com queixa de corrimento vaginal e 
diagnóstico de vaginose bacteriana pelos critérios de Amsel e as 
características da secreção vaginal atendidas em uma unidade 
básica de saúde de Arapiraca. Foram realizadas a coloração de 
Gram de esfregaço do conteúdo vaginal, contagem dos morfoti-
pos de lactobacilos, Gardnerella, Mobiluncus e Bacteroides exis-
tentes. A coleta de material foi com swab da secreção vaginal e 
esfregaço para a cultura de bactérias. O material microbiológico 
foi semeado nos meios de cultura MacConkey e Ágar-sangue e 
Ágar Sabouraud. Foram realizados antibiogramas das bactérias 
patogênicas em meio Mueller Hinton e diluição de acordo com 
a escala McFarland. Após devidamente orientadas e esclarecidas 
sobre o projeto, todas as participantes assinaram um termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE) e tiveram seus dados so-
ciodemográficos e reprodutivos coletados em questionário estru-
turado. Comitê de ética (CONEP) (C.A.A.E. 58185116.6.0000.5013. 
Parecer 2.114.908).

RESULTADOS: Entre as principais queixas referidas pelas pacien-
tes o corrimento vaginal foi o mais frequente. As culturas de con-
teúdo vaginal permitiram a identificação de Gardnerella vaginalis 
em 44,4% e de Mobiluncus sp, em 29,6% dos casos. Apenas uma 
terça parte das análises microbiológicas apresentou a presença 
de Lactobacillus (10 mulheres – 22,2%). Na maior parte dos casos, 
os resultados das culturas demonstraram a presença de Coryne-
bacterium (94,2%), cocos Gram positivos (98,2%), além de bacilos 
Gram-positivos (99,3%) e negativos (91,0%). Os antibiogramas 
demonstram resistência a cinco antibióticos, a saber: PEN (n = 9 – 
33,3%), AMP (n = 5 – 18,5%), CRO (n= 6 – 22,2%), CFE (n= 4 – 14,8%) 
e CTX (n = 6 – 22,2%).

CONCLUSÃO: Os achados apresentados por este estudo eviden-
ciam que a Gardenerella vaginalis e Mobiluncuns sp, apresentam 
taxas elevadas nas pacientes do estudo, o que evidencia um au-
mento de casos dessa IST. Diante desse quadro, identifica-se que 
há a necessidade de implementação de ações mais significativas 
para o controle desse agravo.
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