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Resumo:
O Trichomonas vaginalis (TV) é um protozoário com quatro flagelos anteriores
que apresenta apenas a forma trofozoítica. A tricomoníase, patologia causada
por TV, apresenta 170 milhões de casos por ano. Este trabalho foi
desenvolvido a partir de uma revisão de literatura a fim de analisar a
importância do diagnóstico citológico a partir de exame de Papanicolaou. Foi
observado que este método não é o mais sensível para o diagnóstico, porém é
possível identificar a presença do TV nos esfregaços corados. As lesões
causadas pelo parasita podem predispor infecções secundárias, principalmente
por vírus como HIV e HPV. Além disso, recentemente, foi descrito sua relação
com o desenvolvimento e agressividade do câncer de próstata. Devido essas
complicações, a necessidade de um diagnóstico precoce é imprescindível,
portanto este papel pode ser cumprido pelo exame citológico.
Introdução:
Segundo Maciel et al (2004) a tricomoníase é a doença sexualmente
transmissível (DST) mais comum no mundo. A OMS estima 170 milhões de
casos de tricomoníase anualmente (Cavalcanti, 2010; Maciel, et al 2004). Já
em território nacional o Programa Nacional de DST e AIDS do Ministério da
Saúde (PNDST/AIDS) estima uma incidência de 4,3 milhões de novos casos
todo ano (Passos, 2006). O microorganismo pode ser encontrado na vagina e
uretra feminina, na região prepucial masculina, sendo mais presente em
mulheres do que em homens (Stinghen 2002). Frequentemente a infecção é
assintomática (Cimerman, et al 2011) em torno de 25% e 50% em mulheres
(Maciel, et al 2004) e 75% em homens (Gardner 1986 apud Two et al 2014).
Nos casos sintomáticos a manifestação clínica mais comum é a vaginite com
corrimento aquoso ou leitoso de intensidade variável (Cimerman, et al 2011)
podendo apresentar odor vaginal anormal, prurido vulvar, edemas com pontos
hemorrágicos na vagina e na cérvice e dor abdominal também já foi relatada
por pacientes em infecções do trato urogenital superior (Maciel, et al 2004).
Objetivo:
Analisar a importância do diagnóstico citológico, por método de Papanicolaou,
de Trichomonas vaginalis.

Metodologia:
Foi realizada revisão literária, em que foram utilizadas bases de dados e livros.
Desenvolvimento:
Com a necessidade de usar uma técnica de laboratório sensível ao grande
espectro de patologias e diversidade de microrganismos, o método de
Papanicolaou é o mais utilizado (Feittosa et al 2005). Na coloração de
Papanicolaou é possível ver o citoplasma do TV corado de cinza pálido e seu
núcleo excêntrico, pouco definido e de aparência degenerada, os flagelos são
raramente conservados, e sua detecção pode ser realizada em objetiva de
imersão (Feittosa et al 2005). De acordo com Feittosa et al (2005) a
identificação da estrutura nuclear é importante para um diagnóstico seguro.
Apesar da baixa sensibilidade, 61 % (Cavalcanti 2010) é possível realizar o
diagnóstico precoce desta infecção que tem sido relacionada com lesões,
vaginites e infertilidade em mulheres (Maciel, et al 2004). Além disso, o TV tem
sido relacionado ao Papiloma Vírus Humano (HPV) causador de doenças
epiteliais em mucosas (Lima Junior, et al 2011) e responsável por quase 100%
dos casos de câncer de colo uterino (Stöfler, et al 2011). Muitos autores
relatam ainda uma ligação entre o TV e o vírus de imunodeficiência humana
(HIV) (Campos et al, 2011; Feittosa et al, 2005; Lima et al, 2013; Maciel et al,
2004). Recentemente um trabalho publicado por Two et al na revista PNAS
(2014) estabeleceu a relação da tricomoníase com desenvolvimento e
agressividade do câncer de próstata.
Resultados Preliminares
Os resultados parciais da pesquisa permitiram verificar que o método citológico
tem baixa sensibilidade para o diagnóstico de TV. Porém por se tratar de um
exame periódico, o diagnóstico feito em pacientes assintomáticos pode
prevenir doenças secundárias, como infertilidade, infecção por HIV, infecção
por HPV (relacionado ao desenvolvimento de câncer de colo uterino) e câncer
de próstata.
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