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Comparação entre Métodos Laboratoriais de Diag-
nóstico de Doenças Falciformes

A doença falciforme é uma desordem genética da hemoglobi-
na, com alta incidência mundial. Existem vários tipos de hemoglo-
binopatias, que são caracterizados por variantes de hemoglobinas 
anormais (ex.: Hb S, Hb C, etc.), por talassemias (ex.: tal. beta, 
tal. alfa, etc.) e por persistência hereditária da hemoglobina fetal 
(PHHF). A doença falciforme apresenta elevada morbidade e morta-
lidade, necessitando assim de uma identificação rápida e precisa. 
Devido a essa necessidade, foi criado o Programa Nacional de 
Triagem Neonatal, obrigatório em todos os estados brasileiros, 
reconhecendo, assim, a relevância da doença falciforme em saúde 
pública no Brasil. Testes seletivos, como análise morfológica eri-
trocitária; teste de falcização; pesquisa de reticulócitos e corpos 
de Heinz têm grande importância, pois evidenciam alterações 
significativas. Alertam, assim, para um diagnóstico diferencial 
e específico, como: eletroforese alcalina em ágar ou agarose; 
teste de solubilidade; dosagem de hemoglobina fetal; dosagem 
de hemoglobina A2, cromatografia líquida de alta performance 
(HPLC); focalização isoelétrica (IEF) e PCR. Porém, estes também 
apresentam vantagens e limitações.

Palavras-chave: Doença falciforme, hemoglobinopatias, 
diagnóstico laboratorial, focalização isoelétrica 

Comparison of Laboratory Methods of Sickle Cell 
Disease Diagnosis

Sickle cell disease is a genetic clutter of the hemoglobin, with 
high world-wide incidence. There are some types of hemoglo-
binopathy that are characterized by variants of abnormal hemo-
globin (example:  Hb S, Hb C, etc.), by thalassemia (example:  
thal. beta, thal. alpha, etc.) and by hereditary persistence of fetal 
hemoglobin (HPFH). The sickle cell disease shows high morbidity 
and mortality, thus it´s necessary a quick and precise identifi-
cation. Due to this necessity, the Neonatal Selection National 
Program was created. It is obligatory in all the Brazilian states, 
because it recognizes, in this manner, the relevance of sickle cell 
disease in public health in Brazil. Selective tests, as morphologic 
analysis of the erythrocyte, sickle cell test; reticulocytes research 
and Heinz’s bodies have great importance, because they give 
evidences of significant alterations. They alert thus, for a distin-
guishing and specific diagnosis, as: alkaline eletrophoresis in 
agar or agarose; solubility test;  fetal hemoglobin dosage; he-
moglobin A2 dosage; high performance liquid chromatography 
(HPLC); isoelectric focusing (IEF) and PCR. However, these tests 
also present advantages and limitations.  

Keywords: Sickle cell disease, hemoglobinophaties, labora-
tory diagnosis, isoelectric focusing

A s anemias hereditárias são 

as mais comuns das doenças 

determinadas geneticamente 

e são frequentes na população brasi-

leira (1-5). Dentre as hemoglobino-

patias, as mais prevalentes na nossa 

população são as hemoglobinas S e C, 

que são capazes de produzir doença 

quando em homozigose. Entretanto, 

quando em heterozigose, o portador 

é clinicamente assintomático, não 

apresentando a doença (4-6).

Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), mundialmente, 

270 milhões de pessoas carregam 

genes que determinam a presença 

de hemoglobinas anormais (7, 8). O 

Ministério da Saúde estima que, no 

Brasil, anualmente nascem cerca de 
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diagnóstico de doenças falciformes, 

abordando as principais metodologias 

disponíveis em laboratório clínico, 

comparando suas metodologias, en-

fatizando vantagens e desvantagens, 

considerando a focalização isoelétrica, 

como padrão-ouro estabelecido pelo 

Ministério da Saúde/Brasil.

Hemoglobinas variantes

Anormalidades genéticas podem 

dar origem a variantes estruturais 

de hemoglobina, sendo que, atual-

mente, mais de 900 variantes foram 

descritas (15). As hemoglobinopatias 

podem ser resultantes de mutações 

que afetam os genes reguladores, 

promovendo um desequilíbrio no 

conteúdo quantitativo das cadeias 

polipeptídicas e, consequentemente, 

nos tipos normais de Hb, também 

denominadas Hb variantes. 

A maior parte delas se origina de 

simples substituições de aminoáci-

dos, resultantes de mudanças nas 

sequências de nucleotídeos (16). No 

gene da globina beta S, há a substi-

tuição de uma base nitrogenada do 

códon GAG para GTG, resultando na 

substituição do ácido glutâmico (Glu) 

pela valina (Val), na posição número 

seis da globina beta. Essa troca dos 

aminoácidos, que resulta na HbS, 

altera estruturalmente a molécula e, 

sob determinadas condições, ocorre a 

polimerização, trazendo graves con-

sequências ao indivíduo sintomático 

(17, 18, 19).

As trocas dos aminoácidos vão 

dar características estruturais e 

funcionais próprias à molécula, 

facilitando sua identificação pelos 

métodos laboratoriais de rotina (3, 5, 

6, 20, 21). Essas alterações podem 

ser classificadas como estruturais e 

de síntese (22, 23). 

As alterações de síntese, chama-

das talassemias, são decorrentes do 

desequilíbrio das concentrações de 

globinas alfa e beta, afetadas duran-

te seus processos de síntese. Isso 

diminui ou suprime a produção de 

globinas alfa ou beta, que compõe o 

tetrâmero da molécula de hemoglobi-

na. A diversidade das lesões genéticas 

que afetam as sínteses de globinas 

nos genes alfa e beta resulta em 

expressiva heterogeneidade clínica, 

celular e de resultados laboratoriais 

das talassemias (22, 23). 

As alterações estruturais incluem 

a substituição, a deleção e a inserção 

de um ou mais aminoácidos, como 

também a fusão de duas cadeias globí-

nicas diferentes, causando a formação 

de uma hemoglobina anormal (24). 

As variantes estruturais são divi-

didas em três classes, de acordo com 

o fenótipo clínico: variantes que cau-

sam anemia hemolítica, por exemplo, 

a hemoglobina falcêmica (Hb S) e a 

hemoglobina C (Hb C), variantes com 

transporte de oxigênio alterado, tal 

como a metemoglobina (Hb M); as he-

moglobinas variantes, com fenótipos 

de talassemia, como, por exemplo, a 

hemoglobina E (Hb E) (25). Ambas as 

modificações resultam na formação 

de moléculas de hemoglobinas com 

características bioquímicas alteradas 

em relação às hemoglobinas normais 

e, portanto, são denominadas hemo-

globinas variantes (24).

 A anemia falciforme surgiu nos 

países do centro-oeste africano, da 

Índia e do leste da Ásia, há cerca de 

50 a 100 mil anos, entre os períodos 

paleolítico e mesolítico (1, 4, 26). O 

que motivou a mutação do gene da 

hemoglobina normal (HbA) para o 

gene da hemoglobina S ainda perma-

nece desconhecido (26). 

O Brasil é um país de grande mis-

cigenação racial, cujo processo de co-

lonização teve influência na dispersão 

dos genes anormais, principalmente 

700 a 1.000 novos casos de doenças 

falciformes (9). Estudos epidemio-

lógicos mostram que 300 a 400 mil 

crianças nascidas vivas apresentam 

anemia falciforme ou alguma forma 

de talassemia grave (7, 8). O intenso 

fluxo populacional entre os povos e 

os diferentes padrões genéticos refe-

rentes ao polimorfismo das hemoglo-

binas proporcionam, no decorrer das 

gerações, o aparecimento de inúmeras 

hemoglobinopatias (10).

Estudos realizados na população 

brasileira revelam que, no Brasil, há 

aproximadamente 10 milhões de in-

divíduos heterozigotos para os genes 

da HbS, da HbC e da talassemia beta 

(5, 11, 12). A prevalência média de 

heterozigotos AS é de 2%, valor que 

sobe a cerca de 6% a 10% entre 

afrodescendentes, embora a preva-

lência de heterozigotos AC também 

seja significativa, com valores que 

variam de 1% a 3%. 

No sul e sudoeste do país, onde 

a colonização foi mais europeia, os 

portadores de talassemia beta perfa-

zem cerca de 1% a 6% dos eurodes-

cendentes (12, 13). Em geral, esses 

indivíduos desconhecem o fato de 

serem portadores assintomáticos (AS, 

AC) e, assim, facilitam a propagação 

e a interação desses genes anômalos 

com outras hemoglobinas variantes, 

talassemias, enzimopatias e esfero-

citoses (13).

Atualmente, o número de Hb anor-

mais identificadas tem aumentado 

devido à melhoria nas metodologias 

de análises. No entanto, muitos labo-

ratórios de rotina não estão prepara-

dos para a correta identificação das Hb 

variantes (14). A detecção efetiva das 

diversas formas de doenças falcifor-

mes requer diagnóstico preciso. 

O objetivo do estudo é realizar uma 

revisão bibliográfica sobre os diferen-

tes métodos laboratoriais utilizados no 
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das hemoglobinopatias. Assim, a dis-

tribuição das hemoglobinas anormais, 

provenientes de formas variantes e 

talassemias, está relacionada com 

as etnias que compõem nossa po-

pulação. 

Dentre as hemoglobinas variantes, 

as mais frequentes na população bra-

sileira são a hemoglobina S (HbS) e 

C (HbC), ambas de origem africana, 

mostrando a intensa participação do 

negro na composição populacional 

brasileira (25). 

O traço falciforme é uma das condi-

ções genéticas mais frequentes na po-

pulação brasileira, afetando cerca de 

1% da população em geral (27, 28). 

Esse caráter falciforme, resultante de 

heterozigosidade para o gene da Hb S, 

apresenta um gene normal (beta-A) e 

um afetado (beta-S) da cadeia beta e 

produz cerca de 60% de Hb A e 40% 

de Hb S (28, 29). 

As talassemias são mais frequen-

tes em regiões que tiveram maior 

participação da colonização italiana. 

Outras variantes raras, como as 

hemoglobinas D, J, I, N, G, são en-

contradas em diferentes localidades 

(25). A hemoglobina variante de maior 

frequência mundial é a Hb S (α2β2
s), 

causada por uma mutação no gene b 

da globina, produzindo uma alteração 

estrutural na molécula (30).

  

Doença Falciforme (DF)

Doença Falciforme refere-se a um 

grupo de condições com o fenótipo 

clínico de anemia hemolítica crônica 

grave e episódios de dor causada pela 

herança dos genes falciformes. O gru-

po inclui doença falciforme homozigó-

tica HbSS e compostos heterozigóticos 

para Hb S e HbC, hemoglobina S e 

β-talassemia (31). Persistência here-

ditária da hemoglobina fetal (PHHF) 

(28, 32). As síndromes falciformes 

incluem também o traço falciforme 

(HbAS) e a anemia falciforme asso-

ciada à persistência hereditária de 

hemoglobina fetal (HbS/PHHF) (23). 

O processo mutacional que deu 

origem a HbS é a causa das profundas 

alterações fisiopatológicas que afetam 

a molécula no seu estado desoxigena-

do. Quando a HbS libera o oxigênio 

para os tecidos, a substituição do 

ácido glutâmico pela valina, na posição 

seis da cadeia β, resulta numa intera-

ção hidrofóbica com outras moléculas 

de hemoglobina, desencadeando uma 

agregação em grandes polímeros. 

A polimerização da HbS é o evento 

primário na patogênese molecular 

da doença falciforme, resultando na 

distorção da morfologia discoide do 

eritrócito e forma filamentos gelati-

nosos que alongam e distorcem sua 

membrana, dando-lhe uma forma 

irregular e em formato de foice (34). 

As crises de falcização podem 

ser vaso-oclusivas, por sequestro 

ou aplástica. Durante a crise vaso-

oclusiva, as células falciformes densas 

aderem-se ao endotélio das vênulas e 

pós-capilares, levando à estase o fluxo 

sanguíneo. Fatores da membrana do 

eritrócito, da membrana do endotélio 

e fatores plasmáticos contribuem para 

essa adesão (35). 

Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), mundialmente, 270 

milhões de pessoas carregam genes 

que determinam a presença de hemo-

globinas anormais. Estudos epidemio-

lógicos mostram que 300 a 400 mil 

crianças nascidas vivas apresentam 

anemia falciforme ou alguma forma 

de talassemia grave (7, 8).  

Existem hoje no Brasil milhões 

de heterozigotos dos genes da he-

moglobina S (heterozigotos AS), da 

hemoglobina C (heterozigotos AC) e 

da talassemia beta (heterozigotos AT). 

A prevalência média de heterozigotos 

AS é de 2%, valor que sobe à cerca de 

6-10% entre afrodescendentes. A pre-

valência de heterozigotos AC também 

é significativa entre estes últimos, com 

valores entre 1-3%. 

Já os heterozigotos AT perfazem 

cerca de 1-6% dos eurodescendentes 

do sul e do sudeste (36). Praticamente 

todos esses indivíduos desconhecem 

o fato de serem portadores assinto-

máticos (AS, AC) ou oligossintomá-

ticos (AT) desses genes anômalos. 

Do casamento ao acaso desses três 

tipos de heterozigotos, podem nascer 

em nossas populações, com a proba-

bilidade de 25%, portadores de seis 

tipos de anemias hemolíticas crônicas 

e incuráveis, embora tratáveis, ou 

seja, a anemia falciforme (homozigo-

tos SS); a doença da hemoglobina C 

(homozigotos CC); a talassemia maior 

(homozigotos TT); a hemoglobinopa-

tia SC (heterozigotos SC); a S/beta 

talassemia (heterozigotos interativos 

ST) e a C/talassemia (heterozigotos 

interativos CT).

A anemia falciforme é a doença he-

reditária monogênica mais frequente 

no Brasil, com incidência de 1-3/1.000 

em recém-nascidos, cifra cerca de 10 

a 30 vezes maior que a da fenilce-

tonúria (36, 37). Segundo dados do 

Ministério da Saúde, as prevalências 

referentes à doença em diferentes 

regiões brasileiras permitem estimar 

a existência de mais de 2 milhões de 

portadores do gene da HbS; mais de 8 

mil afetados com a forma homozigóti-

ca (HbSS). Estima-se o aparecimento 

de 700 a 1.000 casos novos anuais de 

doenças falciformes no país (8, 38). 

Diagnóstico laboratorial das do-

enças falciformes (DF)

Doença falciforme é uma expres-

são genérica usada para determinar 

um grupo de alterações genéticas 

caracterizadas pelo predomínio da 

hemoglobina S (HbS). Essas altera-
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ções incluem anemia falciforme (Hb 

SS), as duplas heterozigoses, ou 

seja, as associações de Hb S com ou-

tras variantes de hemoglobinas, tais 

como Hb D, Hb C e as interações com 

talassemias (Hb S/_° talassemia, Hb 

S/_+ talassemia, Hb S/_ talassemia) 

(26, 39).

 As síndromes falciformes incluem 

ainda o traço falciforme (HbAS) e a 

anemia falciforme associada à per-

sistência hereditária de hemoglobina 

fetal (HbS/PHHF). A detecção efetiva 

das diversas formas de doenças fal-

ciformes requer diagnóstico preciso, 

baseado principalmente em técnicas 

eletroforéticas, hemograma e dosa-

gens da Hb F. Nos casos de associação 

da Hb S com variantes de hemoglo-

binas, como, por exemplo, a Hb C, a 

associação de técnicas eletroforéticas 

- alcalina e ácida - é decisiva para o 

correto diagnóstico (26, 39).            

As técnicas eletroforéticas são am-

plamente utilizadas nos diagnósticos, 

pois a análise pode ser feita rapida-

mente e com custo baixo. No entanto, 

deve ser utilizada apenas como um 

primeiro teste para a detecção da 

hemoglobina variante (40, 41). Há 

casos em que o padrão eletroforético 

da anemia falciforme é similar ao de 

associações entre Hb S/ _ tal., Hb S/ 

__ tal. e Hb S/ PHHF. Nessas situa-

ções, as análises laboratoriais devem 

ser muito precisas (26, 29). 

Quantificações de hemoglobina 

A2 e Fetal podem ajudar a distinguir 

essas alterações. Em geral, a Hb A2 

está aumentada, acima de 3,5% nos 

casos de associações com _° tal. e 

diminuída em pacientes com Hb S/__. 

Os valores dos índices hematimétricos 

são fundamentais na conclusão dos 

resultados. 

Nos casos de suspeita de associa-

ção com PHHF, a pesquisa de distri-

buição intraeritrocitária de Hb F nos 

pais deverá ser realizada. A associação 

de doenças falciformes com alfa-

talassemia é muito comum, podendo 

atingir cerca de 20% da população. O 

diagnóstico só é possível por técnicas 

de genética molecular, como reação 

em cadeia pela polimerase (PCR) e 

southern blotting. O VCM e HCM po-

dem estar reduzidos (26, 29). 

Em 1996, o Ministério da Saúde 

lançou o Programa Anemia Falciforme 

(PAF), o primeiro compromisso oficial 

do governo brasileiro com políticas 

públicas destinadas à anemia falcifor-

me (42). O diagnóstico passou a ser 

obrigatório em todos os estados, pelos 

testes de triagem neonatal, desde 

junho de 2001, com a criação do Pro-

grama Nacional de Triagem Neonatal 

(PNTN). Dessa maneira, o Ministério 

da Saúde deu um importante passo no 

reconhecimento de sua relevância em 

saúde pública no Brasil (43).

 A mortalidade na doença falci-

forme, principalmente por infecção 

bacteriana ou por sequestro esplê-

nico, inicia-se após os dois a três 

primeiros meses de vida, justificando 

a importância do diagnóstico precoce. 

Inicialmente, os programas de tria-

gem utilizavam dois procedimentos 

eletroforéticos associados: a eletro-

forese em acetato de celulose e pH 

alcalino seguido da eletroforese em 

ágar citrato em pH ácido. Atualmente, 

a maior parte dos programas de tria-

gem neonatal substituiu os métodos 

convencionais pela eletroforese por 

focalização isoelétrica (IEF) e/ou pela 

cromatografia líquida de alta resolução 

(HPLC) (43). 

Triagem

A investigação das hemoglobino-

patias é feita primariamente por meio 

de testes seletivos, como: a análise da 

morfologia eritrocitária (21, 44, 45). 

Analisa morfologicamente os eritró-

citos, com o objetivo de identificar 

as seguintes alterações: microcitose, 

hipocromia, pontilhado basófilo, eri-

troblastos, células falcizadas, células 

em alvo, entre outras. A coloração 

vital com azul-cresil de brilhante per-

mite reconhecer agregados de Hb H 

em eritrócitos (compatível com alfa-

talassemia) (46).  

Os corpos de heinz são partículas 

de polipeptídeos oriundos da des-

naturação de hemoglobinas, que se 

na membrana dos eritrócitos. São 

encontrados em pacientes com he-

moglobinas instáveis e, após inges-

tão, inalação ou absorção dérmica 

de produtos químicos, por exemplo: 

cloratos, fenil-hidrazinas e drogas 

oxidantes (6). 

O Teste de Falcização consiste em 

colocar o eritrócito a ser pesquisado, 

sob baixa tensão de oxigênio; o eri-

trócito contendo Hb S toma a forma 

de foice ou meia-lua. O metabissulfito 

de sódio reduz a tensão de oxigênio. 

Assim, quando uma solução de me-

tabissulfito de sódio é adicionada ao 

sangue total, e essa mistura é lacrada 

entre lâmina e lamínula, por meio de 

esmalte, os eritrócitos contendo Hb S 

se deformam (6).

Diagnóstico diferencial

Entretanto, para o diagnóstico de 

doenças falciformes, sugerimos a se-

guinte metodologia:

Eletroforese alcalina em acetato • 

de celulose

Eletroforese ácida em ágar ou • 

agarose

Teste de solubilidade• 

Dosagem de Hemoglobina Fetal• 

Dosagem de Hemoglobina A• 2

Cromatografia líquida de alta efi-• 

ciência (CLAE)

Focalização isoelétrica (39)• 

 Reação em cadeia de polimerase • 

(PCR) (47,48)



NewsLab - edição 94 - 2009 186

Eletroforese alcalina em acetato 

de celulose

A eletroforese qualitativa em ace-

tato de celulose é realizada em pH 

8, 4-8, 6, pois a hemoglobina é uma 

proteína carregada negativamente, 

migrando em direção ao pólo positivo 

(ânodo). Esse método identifica as 

hemoglobinas normais e grande parte 

das variantes. As diferentes mobili-

dades verificadas entre as diversas 

hemoglobinas com defeitos estruturais 

se devem às alterações de cargas 

elétricas, causadas por substituições 

de aminoácidos de diferentes pontos 

isoelétricos (pl). As hemoglobinas 

variantes, oriundas de mutações que 

não envolvem alterações de cargas 

elétricas, geralmente apresentam 

mobilidade eletroforética semelhante 

a Hb A. Nesse grupo situa-se a maior 

parte das hemoglobinas instáveis. 

A dosagem de hemoglobina A2 é 

realizada por eletroforese de acetato 

de celulose em pH 8,4-8,6 (6).

 A hemoglobina é uma proteína 

carregada negativamente e a eletrofo-

rese de Hb em pH alcalino (8,4 - 8,6) 

parte desse princípio, uma vez que, 

durante a corrida eletroforética, essas 

proteínas migram para o pólo positivo. 

As hemoglobinas com defeitos estru-

turais, causados por substituições 

de aminoácidos de diferentes pontos 

isoelétricos, vão apresentar mudanças 

em suas cargas elétricas, resultando 

na ocorrência de diferentes mobilida-

des (6, 46, 49). 

 

Eletroforese ácida em ágar ou 

agarose

A eletroforese em pH ácido pode 

ajudar a confirmar a presença de algu-

mas hemoglobinas, tais como: Hb A, 

Hb F, Hb S, Hb C, mas não permite a 

distinção entre as Hb D e Hb G, assim 

como Hb O e Hb E.  Mesmo esses mé-

todos sendo facilmente reprodutíveis, 

não fornecem uma identificação preci-

sa, devido ao processo de co-migração 

das formas semelhantes. Portanto, 

métodos complementares têm de 

ser utilizados para caracterizar essas 

hemoglobinas (40, 41). Esse sistema 

de fracionamento propicia, também, 

a identificação semiquantitativa da 

Hb Fetal (6). 

Dosagem de hemoglobina fetal

A Hemoglobina Fetal é mais re-

sistente à desnaturação por soluções 

fortemente alcalinas que outros tipos 

de hemoglobinas. O teste é realizado 

adicionando-se uma determinada 

quantidade de solução alcalina em 

uma concentração conhecida de he-

molisado. Após um tempo específico, a 

desnaturação é bloqueada por adição 

de sulfato de amônio saturado, ou 

parcialmente saturado. 

O sulfato de amônio diminui o pH 

e precipita a hemoglobina desnatura-

da. Após a filtração, a quantidade de 

hemoglobina inalterada é avaliada e 

expressa como hemoglobina álcali-

resistente (ou Hb Fetal) em valores 

percentuais. A quantificação de Hb Fe-

tal pode ser realizada por duas técni-

cas: Método de Singer, que é utilizado 

para altas concentrações de Hb Fetal e 

o Método de Betke, usado para baixas 

concentrações de Hb Fetal (6).

Teste de solubilidade

O Teste de Solubilidade é funda-

mentado na insolubilidade da Hb S 

no estado reduzido. As hemoglobinas 

normais e as variantes comuns, por 

exemplo: C, D, N, J, são solúveis. É um 

teste que serve apenas para detectar 

a presença de Hb S (6).  No entanto, 

o teste de solubilidade não apresenta 

boa sensibilidade para a detecção da 

presença de Hb S no período neonatal, 

especialmente nos RN prematuros, 

uma vez que, nesse período, ainda 

não houve a transição de Hb F para 

hemoglobina do adulto. Nessa faixa 

etária, até mais ou menos os seis me-

ses de idade, um teste de solubilidade 

negativo deve ser interpretado com 

cautela, principalmente se feito em 

situação de emergência (49, 50).

Cromatografia Líquida de Alta 

Performance (HPLC)

A cromatografia líquida de alta 

performance (HPLC), estabelecida 

pelo sistema automatizado Variant 

(Bio-Rad), é um método que permite 

a detecção de anomalias da hemoglo-

bina de forma rápida e precisa (41, 

52, 53). A técnica de HPLC permite a 

quantificação de Hb A2, Hb F, Hb A, 

Hb S, Hb C e triagem para variantes 

(40, 41, 54, 55). 

A análise da hemoglobina por HPLC 

tem a vantagem de quantificar Hb F 

e Hb A2, juntamente com hemoglo-

binas variantes, sendo um sistema 

altamente reprodutível, tornando-se 

uma excelente tecnologia para análise 

de hemoglobinas variantes; e hemo-

globinopatias juntamente com as ta-

lassemias (55-58). A simplicidade do 

sistema automatizado com preparação 

amostra internamente, alta resolução, 

tempo de teste rápido, e quantificação 

exata das frações hemoglobinas, torna 

este um método ideal para a rotina de 

laboratório clínico (51, 52, 55, 59).

Focalização isoelétrica

Na focalização isoelétrica, as 

hemoglobinas são fracionadas pelo 

seu ponto isoelétrico ao longo de um 

gradiente de pH. Esse processo é 

estabelecido por um amplo conjunto 

de anfólitos carregados isoeletrica-

mente, ou por uma matriz carregada 

e obtida pela copolimerização de 

variável, quantidade de derivados 

acrilol, básicos e ácidos, dentro do 

gel de poliacrilamida. A separação de 
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polipeptídeos de hemoglobina, por 

focalização isoelétrica em géis, na 

presença de ureia 8M e 3% de Nonidet 

P-40, tem permitido fracionar as duas 

cadeias gama (gamaA e gamaG), além 

de alfa e beta (6). 

A técnica da focalização isoelétrica 

mostrou ter fácil realização e inter-

pretação e com resolução capaz de 

diferenciar as bandas de cada fenótipo 

de hemoglobina (Hb), na dependên-

cia do ponto isoelétrico (pI) de cada 

fração, sendo, portanto, particular e 

específica. O procedimento representa 

uma técnica na qual compostos ele-

troforéticos são fracionados de acordo 

com seus pIs, através um gradiente 

de pH contínuo (10, 60, 61).

Reação em cadeia de  

polimerase (PCR) 

As metodologias desenvolvidas a 

partir da tecnologia do DNA têm aju-

dado na elucidação da base molecular 

de muitas hemoglobinopatias, que são 

as doenças genéticas mais comuns na 

população humana. As alterações ge-

néticas identificadas por esses métodos 

incluem: deleções que removem parte 

do grupamento do gene da globina β e 

mutações de ponto que geram códons 

nonsense e missense, mRNA instáveis 

e splicing anormais, resultando no de-

créscimo da síntese proteica, ausência 

ou anormalidade estrutural de uma das 

subunidades da globina. 

A partir da utilização de primers 

que flanqueiam uma determinada 

região polimórfica do DNA, é possível 

amplificar um segmento de DNA que 

pode ser, então, analisado sob dife-

rentes formas, como, por exemplo, 

por sequenciamento direto do DNA 

ou por clivagem com endonuclease de 

restrição. A análise dos produtos da 

PCR por determinação da sequência 

de nucleotídeos é a mais informativa 

em relação aos polimorfismos e muito 

utilizada na detecção molecular dos 

doentes falciformes (62, 63).

São utilizadas técnicas de biologia 

molecular, como a reação em cadeia da 

polimerase (PCR), análise dos fragmen-

tos de restrição de diferentes tamanhos 

(RFLP) e sequenciamento (47, 48). Nas 

análises moleculares por PCR-RFLP, 

utilizam-se os primers 5’�3’: GGC AGA 

GCC ATC TAT TGC TTA e (5’�3’): ACC 

TTA GGG TTG CCC ATA AC; para HbS, C 

e D, com as respectivas enzimas DdeI, 

BseRI e EcoRI (45). 

Comparação e dificuldades entre 

os métodos de diagnóstico da Do-

ença Falciforme

A doença falciforme se caracteriza 

por diferentes genótipos bem definidos. 

Entretanto, a interação da Hb S com 

talassemias alfa e beta, bem como com 

deficiência de enzimas eritrocitárias, 

notadamente a G-6PD, dificulta o diag-

nóstico laboratorial. As hemoglobinas 

instáveis, por sua vez, são díspares nas 

suas origens genéticas, nas evidências 

clínicas e nos resultados laboratoriais. 

Esse grupo de hemoglobinas, composto 

por variantes de globinas alfa e beta, 

com mutações em regiões sensíveis do 

tetrâmero molecular, é o que apresenta 

maior grau de complicação no diagnós-

tico laboratorial (23).

O teste de solubilidade não apre-

senta boa sensibilidade para a detec-

ção da presença de Hb S no período 

neonatal, especialmente nos RN pre-

maturos, uma vez que, nesse período, 

ainda não houve a transição de Hb F 

para hemoglobina do adulto. Nessa 

faixa etária, até mais ou menos os seis 

meses de idade, um teste de solubi-

lidade negativo deve ser interpretado 

com cautela, principalmente se feito 

em situação de emergência (49, 50). 

Exames como: hemograma, reticulóci-

tos, estudo familiar (estudo do sangue 

dos pais) são úteis na diferenciação 

diagnóstica (43). Vários autores res-

saltam a diminuição da mortalidade 

nesse grupo de crianças, quando o 

diagnóstico é feito durante o período 

neonatal (38, 64, 65).

Devido à grande quantidade de Hb 

F (efeito diluidor) no período neonatal, 

testes como o de falcização (metabisul-

fito de sódio) e de solubilidade (ditionito 

de sódio) frequentemente resultam em 

falsos negativos (49, 66).  Esse último 

apresenta uma boa sensibilidade para 

a triagem de Hb S em outras faixas 

etárias e, segundo Louderback et al. 

(67) e Surve et al. (68), chega a  uma 

acurácia de 99,8% na identificação des-

sa Hb (49).  Ainda oferece custo bem 

mais baixo do que a eletroforese e é de 

fácil execução. O teste de solubilidade 

baseia-se no fato de que, sob baixas 

concentrações de oxigênio, a Hb S 

torna-se cem vezes menos solúvel que 

sua forma oxigenada (46, 49).

A identificação dos fenótipos das 

hemoglobinas normais e anormais 

tem sido realizada rotineiramente 

por procedimentos eletroforéticos, 

utilizando-se como suporte o acetato 

de celulose em pH alcalino. A essa 

metodologia alguns raros laboratórios 

associam outros sistemas em diferen-

tes suportes, como géis constituídos 

por ágar, agarose ou por uma mistura 

de ágar-amido em pH ácido, alcalino, 

ou até mesmo neutro. 

As análises laboratoriais têm mos-

trado que as metodologias utilizadas 

na rotina, para a identificação das 

hemoglobinopatias, nem sempre apre-

sentam a resolução necessária para a 

perfeita visualização e caracterização 

de algumas frações, como aquelas com 

concentrações inferiores a 1%; frações 

que migram na mesma posição, quer 

em pH alcalino, quer em pH ácido; 

frações de hemoglobinas instáveis, que 

se desnaturam pelos métodos usuais de 

obtenção do hemolisado com solventes 
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orgânicos; frações que, em recém-

nascidos, apresentam concentrações ín-

fimas e de difícil visualização, e frações 

de mutantes de cadeia alfa, que migram 

de forma rápida, podem prejudicar a 

observação e, consequentemente, o 

correto auxílio diagnóstico (10).

A eletroforese de hemoglobinas em 

acetato de celulose, pH alcalino, é o 

método mais usado para a identifica-

ção de hemoglobinas; entretanto, sua 

sensibilidade é limitada, especialmente 

nos casos de comigração de isoformas, 

como as hemoglobinas S, D, G e Korle-

Bu, dificultando o diagnóstico adequa-

do. As eletroforeses ácida e de cadeias 

globínicas podem auxiliar na diferen-

ciação; porém, também apresentam 

limitações. Através da eletroforese em 

gel de ágar, pH ácido, pode-se diferen-

ciar as Hb S do tipo D, uma vez que as 

Hb tipo D migram de forma semelhante 

à Hb A neste Ph (48).

A maior dificuldade é observada 

quando a eletroforese fraciona a Hb S 

com Hb Fetal elevada (ex.: 15% de Hb 

Fetal), caracterizando a Hb SF. Nesses 

casos, a Hb Fetal elevada pode estar 

relacionada a uma dessas três causas: 

persistência hereditária de Hb Fetal 

associada à anemia falciforme; Hb 

Fetal elevada, devido ao tratamento 

com hidroxiureia em paciente com 

anemia falciforme e interação Hb S/

Beta talassemia. 

A definição do provável diagnóstico 

laboratorial das doenças falciformes, 

estabelecidas com base em proce-

dimentos eletroforéticos, análise do 

eritrograma e morfologia eritrocitária, 

pode ser completada pelas avaliações 

quantitativas das frações de hemoglo-

binas e perfil cromatográfico, com ra-

pidez e segurança, pela Cromatografia 

Líquida de Alta Perfomance – HPLC 

(23). Para os resultados encontrados 

por Ondei et al. (14), a associação das 

análises cromatográficas aos resulta-

dos eletroforéticos foram fundamen-

tais no levantamento das prováveis 

Hb variantes (14).

A grande maioria das hemoglobinas 

instáveis descritas se deve às trocas 

de aminoácidos neutros, ex.: prolina 

por treonina, tirosina por leucina, etc. 

Essas substituições de aminoácidos 

não causam alterações de cargas elé-

tricas e, portanto, não alteram o ponto 

isoelétrico da hemoglobina mutante. 

Por essa razão, dificilmente as hemo-

globinas instáveis apresentam posições 

eletroforéticas ou cromatográficas di-

ferentes da Hb A. Entretanto, cerca de 

80% apresentam metaemoglobinemia 

e corpos de Heinz. O teste específico 

é a desnaturação térmica a 50-55ºC, 

fato que induz a precipitação da Hb 

instável. As alterações funcionais das 

hemoglobinas se devem estritamen-

te às hemoglobinas com afinidade 

aumentada ao oxigênio e às que se 

transformam naturalmente em meta-

emoglobina (23).

Atualmente, a maior parte dos 

programas de triagem neonatal subs-

titui os métodos convencionais pela 

eletroforese, por focalização isoelétrica 

(IEF) e/ou pela cromatografia líquida de 

alta resolução (HPLC). Qualquer uma 

dessas técnicas pode ser utilizada de 

forma isolada para a triagem inicial, pois 

constituem métodos de elevada preci-

são, devendo todo resultado positivo 

ser repetido em mesma amostra para 

confirmação. Esses métodos de triagem 

apresentam excelente sensibilidade e 

especificidade, podendo, no entanto, 

estar presentes fatores que interferem 

no resultado, tais como: prematuridade 

extrema, transfusão sanguínea ante-

riormente à coleta de sangue, troca de 

amostras, erros de identificação ou na 

digitação de resultados (43).

É atribuída sensibilidade de 93,2% 

para a eletroforese em ágar-citrato e 

100% para a focalização isoelétrica 

(30, 53). A utilização da focalização 

isoelétrica em triagens de hemo-

globinas anormais demonstra ótima 

resolução, nítida separação das ban-

das de HbA e HbF e identificação de 

hemoglobinas variantes e frações me-

nores, como a HbA2. Em casos onde 

frações anormais estão presentes em 

pequenas quantidades e em sangue de 

cordão, essa técnica também é muito 

empregada (10, 69).  

Devido a seu alto poder de resolu-

ção, a IEF tornou-se a mais promissora 

e versátil metodologia para o estudo de 

sistemas polimórficos, incluindo-se as 

hemoglobinopatias, como também para 

a descoberta de novas variantes gené-

ticas (10, 70). Outras vantagens dessa 

metodologia seriam a possibilidade de 

utilizar somente uma pequena quanti-

dade de eritrócitos (4 μl) e a aplicação 

de muitas amostras concomitantemen-

te (até 80 amostras). Por outro lado, 

poder-se-ia obter o hemolisado tanto 

do sangue total quanto de cartões de 

papel de filtro, como aqueles utilizados 

para o teste do pezinho (10).

Conclusão

As metodologias utilizadas na rotina 

laboratorial para a identificação das 

hemoglobinopatias nem sempre apre-

sentam a resolução necessária para a 

perfeita identificação e caracterização 

de algumas frações de hemoglobinas, 

que influenciam o diagnóstico incorreto. 

Dentre as metodologias utilizadas, a 

que possui maior sensibilidade e es-

pecificidade é a focalização isoelétrica, 

pois identifica pequenas frações de Hb 

anormais em pequenas quantidades 

de sangue.
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Artigo

Diagnóstico do Carcinoma Basocelular em São Luís, MA

O câncer de pele é o mais frequente no Brasil e em quase todos 
os países do mundo. Estima-se que aproximadamente metade da po-
pulação branca com mais de sessenta anos desenvolverá algum tipo 
de neoplasia cutânea. Apesar da significativa prevalência do câncer 
de pele, ainda existe uma grande carência de dados epidemiológicos 
a respeito das neoplasias cutâneas, especialmente no Maranhão. O 
objetivo deste estudo foi avaliar as características epidemiológicas 
e histopatológicas do Carcinoma Basocelular (CBC) no Instituto 
Maranhense de Oncologia Aldenora Bello (IMOAB) em São Luís, 
MA, no período de 2000 a 2004. Foram analisados 1.177 laudos 
histopatológicos com diagnóstico de CBC no Departamento de Ana-
tomia Patológica do IMOAB. Esses casos foram avaliados quanto 
ao sexo, idade e localização cutânea. Para a análise estatística foi 
utilizado o programa EPI INFO versão 6.04, sendo considerado 
estatisticamente significante p<0,05. Os resultados mostraram que 
o sexo masculino foi mais acometido, contando com 612 casos 
registrados (52%), enquanto que as do sexo feminino contam com 
556 casos (47,2%). De acordo com o estudo, a faixa etária de 61 a 
70 anos foi a mais atingida, com 277 casos registrados (23,6%). O 
CBC acometeu principalmente o segmento da cabeça e pescoço em 
72,8% dos pacientes, destacando-se a região frontal com 8,1%. O 
Carcinoma Basocelular é a forma mais frequente de câncer de pele 
no estado do Maranhão e é considerado um problema de Saúde 
Pública, pois acomete predominantemente trabalhadores rurais. 

Palavras-chave: Carcinoma Basocelular, epidemiologia, 
neoplasias cutâneas

The diagnostic of basal cell carcinoma in São Luís, MA

Skin cancer is the most frequent in Brazil and in almost all 
countries of the world. It is believed that approximately half of the 
white population older than sixty years will develop some type of 
cutaneous neoplasia. Despite the significant prevalence of skin 
cancer, there is still a great lack of epidemiologists data regarding 
the cutaneous neoplasm, especially in Maranhão. The objective of 
this study was to evaluate the epidemiologist and histopathological 
characteristics of basal cell carcinoma (BCC) in the Instituto Mara-
nhense de Oncologia Aldenora Bello (IMOAB) in São Luís-MA in 
the period of 2000 to 2004. 1177 histopathological findings with 
diagnosis of basal cell carcinoma (BCC) collected in the department 
of Pathological Anatomy of the IMOAB had been analyzed. These 
cases have been evaluated concerning to the sex, age and cutaneous 
localization. For the analysis statistics the program EPI INFO version 
6.04 was used and p<0.05 was considered  statistically significant. 
The results showed that men were more affected, with 612 registered 
cases (52%) while the females have 556 cases (47.2%). According 
to the study, the age range of 61 to 70 years was the hardest hit 
with 277 reported cases (23.6%). The CBC predominated in the 
segment of the head and neck in 72.8% of patients, highlighting 
the region up front with 8.1%. The Basal cell carcinoma is the most 
frequent form of cancer of the skin in the state of Maranhão and 
is considered a problem of Public Health, because predominates 
in rural workers.

Keywords: Basal cell carcinoma, epidemiology, skin neo-
plasms 
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IntroduçãoIntrodução

Métodos

O câncer de pele não melano-

ma é a neoplasia maligna de 

maior incidência no Brasil e 

em quase todos os países do mun-

do, em ambos os sexos, embora 

represente cerca de 25% de todos 

os tumores malignos registrados 

no país (1). Apesar das altas taxas 

de incidência, possui prognóstico 

favorável, principalmente devido à 

facilidade do diagnóstico precoce 

(1, 2). Nas últimas décadas sua 

ocorrência tem experimentado um 

considerável aumento, adquirindo 

especial relevância (2, 3).

O número de casos novos de cân-

cer de pele não melanoma estimados 

para o Brasil em 2008 é de 55.890 

casos em homens e de 59.120 em 

mulheres, o que corresponde a um 

risco estimado de 62 novos casos a 

cada 100 mil homens e 60 para cada 

100 mil mulheres (1). 

As neoplasias de pele não mela-

noma podem apresentar diferentes 

linhagens, dentre elas, as mais fre-

quentes são: o Carcinoma Basocelu-

lar (CBC), responsável por 70% dos 

diagnósticos de câncer de pele e o 

Carcinoma Espinocelular (CEC) com 

25% dos casos (1, 4).

O CBC deriva de alterações em 

células basais da epiderme ou do 

aparelho folicular, tendo como prin-

cipais características sua indolência 

e crescimento lento. Apesar de sua 

baixa letalidade, pode resultar em 

destruição tecidual local com capa-

cidade de invasão local e raramente 

dá origem à metástase. A facilidade 

do diagnóstico precoce do CBC nas 

áreas expostas e o seu crescimento 

lento podem justificar sua baixa taxa 

de mortalidade. 

Pacientes do sexo masculino, 

caucasianos, com idade superior a 40 

anos e histórico de exposição solar 

repetitiva, são mais suscetíveis ao 

desenvolvimento do CBC (3, 4). A 

exposição crônica a raios UV, em es-

pecial ao ultravioleta tipo B, predispõe 

a mutações no DNA celular e falhas no 

sistema de reparo dessas alterações 

gênicas podem induzir o desenvolvi-

mento de cânceres de pele, incluindo 

o CBC e CEC (4-7). 

O Maranhão está localizado em 

uma região de grande exposição solar, 

entretanto, possui uma das menores 

taxas de câncer de pele não melanoma 

do Brasil, tendo sua maior incidência 

em mulheres, contrapondo-se às de-

mais regiões brasileiras, onde a predo-

minância é maior em homens (1). 

A pesquisa em questão repre-

senta uma contribuição ao estudo 

do CBC, tendo em vista a sua atual 

relevância, a escassez de estudos 

publicados na literatura e o aumento 

de sua taxa de incidência.

Em decorrência disso, com o intui-

to de ter uma visão da epidemiologia 

do carcinoma basocelular na cidade 

de São Luís, MA, o presente estudo 

abordará os pacientes atendidos no 

Instituto Maranhense de Oncologia 

Aldenora Bello, Unidade de Assistência 

de Alta Complexidade em Oncologia 

(UNACON) do Maranhão, único serviço 

do Estado habilitado em Câncer pelo 

Instituto Nacional do Câncer/Ministé-

rio da Saúde. 

Métodos

Trata-se de um estudo retrospec-

tivo, descritivo, observacional, longi-

tudinal, onde foram analisados 1.177 

laudos histopatológicos com diagnós-

tico de CBC. Os dados foram coleta-

dos no Departamento de Anatomia 

Patológica do Instituto Maranhense 

de Oncologia Aldenora Bello (IMOAB), 

Unidade de Assistência de Alta Com-

plexidade em Oncologia - UNACON, 

referentes ao período de janeiro de 

2000 a dezembro de 2004. 

Foi elaborado um protocolo con-

tendo os seguintes itens: número do 

prontuário e do exame, sexo, idade, 

localização cutânea. Com relação à 

localização cutânea, ou seja, a to-

pografia, os tumores foram divididos 

usando-se como referência o CID-10 

(Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados 

à Saúde), cuja revisão mais recente 

data de 1998, sendo que, as divisões 

consistem em: cabeça e pescoço, 

tronco, membros superiores e mem-

bros inferiores. 

Desta maneira, visando à localiza-

ção mais precisa das lesões o segmen-

to cabeça e pescoço foi subdividido 

nas seguintes regiões: frontal, lábios, 

região auricular, couro cabeludo, pes-

coço e outras (todas as demais regiões 

da face). Já o tronco foi subdividido 

em tórax, abdômen, dorso, axilas, 

região inguinal e nádegas. 

Levando-se em conta o membro 

superior, foi subdividido em: om-

bro, braço, cúbito, punho e mãos; 

enquanto o membro inferior foi seg-

mentado em: coxa, joelho, perna, 

tornozelo e pé.

Foram excluídos do presente estu-

do pacientes que apresentavam lesões 

pré-malignas e ainda aqueles que 

apresentavam neoplasias de outros 

órgãos que não fossem a pele. Foram 

eliminados também aqueles que exi-

biam carcinoma de mucosas, com ex-

ceção da semimucosa do lábio. Outro 

critério de exclusão foi a presença de 

câncer metastático sem saber o seu 

sítio de acometimento primário.

Esta pesquisa foi submetida e 

aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário 

Presidente Dutra da Universidade Fe-
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Resultados

deral do Maranhão, em cumprimento 

às exigências do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) 196/96. 

Para a análise estatística foi uti-

lizado o programa EPI INFO versão 

6.04 e foi considerado um valor de p 

estatisticamente significativo quando 

menor que 0,05.

Resultados 
 

Foram estudados 1.177 casos de 

CBC diagnosticados no IMOAB no pe-

ríodo de 2000 a 2004. Observou-se 

que, ao longo desses cinco anos, o 

carcinoma basocelular tem se mantido 

com a mesma frequência, exceto no 

ano de 2002, no qual houve um menor 

número de casos (Figura 1).

A distribuição dos casos quanto 

ao gênero foi de 52% (612/1.177) 

casos para o sexo masculino e de 

47,2% (556/1.177) casos para o sexo 

feminino (Figura 2). Quanto à cor de 

pele, houve predomínio da cor parda, 

em conformidade com os registros do 

IBGE (8), predominando na casuística 

a profissão de trabalhadores rurais. 

Na Tabela 1 observa-se que a idade 

dos pacientes com CBC predominou na 

faixa etária de 61 a 70 anos (23,6%; 

277/1.177), seguindo-se 71 a 80 anos 

(23,2%; 273/1177). 

O carcinoma basocelular aco-

meteu principalmente o segmento 

cabeça e pescoço com 858 casos 

(72,8%) e, dentre esses, a região 

frontal foi a mais acometida com 96 

casos (8,1%), seguida pelas regiões 

auricular e lábios. A segunda região 

mais acometida foi o tronco (8,3%), 

sendo mais atingido o tórax e o dorso. 

A região menos acometida foi o mem-

bro inferior apenas com sete casos, 

não tendo sido relatado nenhum caso 

no joelho, tornozelo e região inguinal 

(Figuras 3, 4 e 5).

 

Figura 1. Evolução dos casos de carcinoma basocelular registrados no IMOAB de 2000 a 2004, São Luís, MA

Faixa Etária f %

1 - 10 anos - -

11 - 20 anos 3 0,2

21 - 30 anos 22 1,9

31- 40 anos 75 6,4

41 - 50 anos 145 12,3

51 - 60 anos 213 18,0

61 - 70 anos 277 23,6

71 - 80 anos 273 23,2

81 - 90 anos 114 9,7

91 - 100 anos 24 2,1

Não descrito 31 2,6

Total 1.177 100,0

Tabela 1. Carcinoma Basocelular por faixa etária registrado no IMOAB de 2000 a 2004, São Luís, MA

Figura 2. Casos de carcinoma basocelular por sexo registrado no IMOAB de 2000 a 2004, São Luís, MA

Carcinoma basocelular

300

250

200

150
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0

0,8% (9/1177)

Masculino Feminino Ignorado

47,2% 

(556/1177)

52,0% 

(612/1177)

 2000 2001 2002 2003 2004
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DiscussãoDiscussão

A carência de informações acer-

ca do câncer de pele, sobretudo no 

Maranhão, foi algo que chamou a 

atenção, considerando a escassez 

de literatura no estado.

Os resultados encontrados na po-

pulação em questão assemelham-se, 

em importantes aspectos, a outras 

populações estudadas e descritas 

na literatura.

O carcinoma basocelular teve 

pico de incidência após os 60 anos, 

com predomínio dos 60 aos 80 anos, 

aumentando proporcionalmente à 

idade, com decréscimo a partir dos 

70 anos, dados similares encontra-

dos por outros autores (2-4, 9-13). 

Na literatura pesquisada é consenso 

que quanto maior a idade, maior o 

risco de desenvolver o CBC, sendo 

provavelmente explicado pela ação 

cumulativa da radiação UV ao longo 

da vida e pela redução da camada 

de ozônio (3, 9).  

A distribuição do carcinoma ba-

socelular por sexo foi praticamente 

igualitária entre ambos os sexos, 

com um percentual de 4,2% a mais 

no sexo masculino, mas que não foi 

estatisticamente significante. Esse 

dado difere da literatura nacional 

estudada, na qual a maioria dos au-

tores observou uma maior incidência 

no sexo feminino (2, 3, 9, 10). Pro-

vavelmente, a maior exposição dos 

homens maranhenses em atividades 

laborais com grande exposição à luz 

solar, principalmente a de lavrador, 

explique tal achado. 

Este dado está em consenso com 

os dados encontrados, entretanto, 

este dado está em consenso com 

os dados de Santos et al (4) que 

encontrou prevalência ligeiramente 

maior no sexo masculino (53,1%), 

porém está em desacordo com o 

Figura 3. Ocorrência do Carcinoma Basocelular por topografia registrado no IMOAB de 2000 a 2004, 
São Luís, MA

Figura 4. Distribuição do Carcinoma Basocelular no segmento cabeça e pescoço registrado no IMOAB 
de 2000 a 2004, São Luís, MA

MMI

MMSS

Mais de uma  
localidade

Tronco

Ignorado

SCP

Couro cabeludo - 0,6% (7/1177)

Orelha - 5,6% (66/1177)

Ombro – 3,1% (37/1177)

Braço – 3,1% (37/1177)

Cúbito – 0,1% (1/1177)

Inguinal – 0% (0/1177)

Punho – 0,1% (1/1177)

Mão – 1% (12/1177)

Joelho – 0% (0/1177)

Pé – 0,2% (2/1177)

Tornozelo – 0% (0/1177)

Frontal - 8,1% (96/1177)

Lábios - 4,6% (54/1177)

Pescoço - 2,9% (34/1177)

Figura 5. Ocorrência do carcinoma basocelular segundo as superfícies do corpo registrado no IMOAB 
de 2000 a 2004, São Luís, MA

MMII: Membros inferiores

MMSS: Membros superiores

SCP: Segmento cabeça e pescoço

Perna – 0,3% (3/1177)

Coxa – 0,3% (3/1177)

Nádegas – 0,1% (1/1177)

Abdômen – 0,3% (3/1177)

Dorso – 5,1% (60/1177)

Axilas – 0,3% (3/1177)

Tórax – 6,5% (76/1177)
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Ministério da Saúde que estima uma 

maior incidência de CBC em mulhe-

res, na região Nordeste e no Estado 

do Maranhão (1).

Recentes estudos demonstram 

discreta tendência temporal de au-

mento da proporção de mulheres 

em relação aos homens com CBC, o 

que pode ser justificado pela maior 

participação da mulher no mercado 

de trabalho e na vida social (2, 9).

A localização do CBC é quase 

exclusiva de áreas que contêm 

estruturas pilo-sebáceas, sendo 

mais comumente encontrado em 

face (principalmente nariz), tronco 

e pescoço (14).  Nesta análise, as 

principais localizações dos tumores 

foram no segmento cabeça e pesco-

ço, com 72,8% dos casos, seguida 

por tronco (8,3%) e membros su-

periores (4,6%), dados amplamente 

confirmados pela literatura nacional 

e internacional (10, 14, 15, 17, 18). 

Essa disposição preferencial dos 

cânceres de pele não melanomas 

correlaciona-se a sua maior exposi-

ção à radiação ultravioleta nas áreas 

fotoexpostas, particularmente a UV-B 

(15, 16, 19).

O CBC se manteve constante nos 

anos de 2000 a 2004, com menor 

frequência em 2002. 

Novos estudos devem ser condu-

zidos no sentido de traçar um perfil 

epidemiológico para o câncer de pele 

em São Luís, incluindo outras unida-

des de atendimento dermatológico 

e estendendo-se a pesquisa por um 

maior número de anos.
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Artigo

A dosagem da ferritina no plasma seminal pode 

ser um marcador do estresse oxidativo no sêmen?

A análise do perfil oxidante/antioxidante no sêmen e suas 

relações com parâmetros do espermograma têm sido ferramentas 

importantes na avaliação da fertilidade masculina. Estudos têm 

sugerido que altos níveis de ferro podem induzir a peroxidação 

lipídica e inibir a motilidade espermática, porém o papel da 

ferritina como antioxidante no sêmen ainda não foi totalmente 

elucidado. No presente trabalho, marcadores do estresse oxida-

tivo e antioxidantes foram mensurados no plasma seminal de 69 

indivíduos atendidos no laboratório de análises clínicas do Hospital 

Universitário Getúlio Vargas, Manaus-AM, e correlacionados com 

os níveis de ferro e ferritina. Após realização do espermograma, 

foram determinadas as concentrações de malondialdeido (MDA), 

peróxidos totais (COT), capacidade antioxidante total (CAT), grupos 

sulfidrilas, ácido úrico, magnésio, zinco, glutationa peroxidase, 

ferro e ferritina. Os níveis médios encontrados para o ferro foram 

30,69±23,84 μg/dL e 66,99±30,01 ng/mL para a ferritina. As 

análises também mostraram uma correlação positiva entre os níveis 

de ferritina e a capacidade antioxidante total (p=0,005; r=0,397) 

e uma correlação negativa dos níveis de ferritina com o índice de 

estresse oxidativo (p=0,02; r=-0,329). Os achados do presente 

trabalho sugerem que a dosagem da ferritina no sêmen pode ser 

importante na análise do perfil oxidante/antioxidante no sêmen em 

estudos sobre a fertilidade e o estresse oxidativo seminal.

Palavras-chave: Estresse oxidativo, antioxidantes, plasma 

seminal, ferritina, ferro

Measurement of ferritin in seminal plasma can be 

a marker of semen oxidative stress?

The analysis of oxidant/antioxidant status in semen and 

its correlations with semen parameters has been important ap-

proaches to fertility male evaluation. Many studies suggest that 

high levels of iron can induce lipid peroxidation and inhibits sperm 

motility, but the role of ferritin as antioxidant in seminal plasma 

is still unclear. In the present work, markers of oxidative stress, 

antioxidants and its relationship with iron and ferritin levels were 

measured in seminal plasma of 69 subjects attended in the Labora-

tory of Clinical Analysis of Hospital Universitário Getúlio Vargas, 

Manaus-AM. After semen analysis, they were measured the levels 

of malondialdehyde (MDA), total peroxides (TOS), total antioxidant 

capacity (TAC), sulphydryls groups, uric acid, magnesium, zinc, 

glutathione peroxidase, iron and ferritin. The median levels found 

was 30,69±23,8 μg/dL to iron and 69,99±30,0 ng/ mL to ferritin. 

The analysis also showed a positive correlation between ferritin and 

TAC (p=0,005; r=0,397) and negative correlation of ferritin levels 

with oxidative stress indices (p=0,02; r=-0,329). These findings 

suggest that measurement of ferritin on seminal plasma can be 

important in semen oxidant/antioxidant status analysis in further 

studies about fertility and seminal oxidative stress.    

Keywords: Oxidative stress, antioxidants, seminal plasma, 

ferritin, iron
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IntroduçãoIntrodução

Casuística e Métodos

A infertilidade masculina é 

um problema que apresenta 

diversas possíveis etiolo-

gias e na maioria das vezes de difícil 

tratamento (Dandekar et al., 2002). 

O espermograma através de suas 

várias análises (tempo de liquefação, 

volume, aspecto/cor, viscosidade, pH, 

motilidade, contagem global, morfo-

logia e vitalidade) permite medir a 

capacidade de fecundação do homem, 

auxilia no diagnóstico e tratamento da 

infertilidade masculina e também ava-

lia a eficácia da vasectomia (Tanagho 

et al., 1994; OMS, 1999). 

Apesar disso, diversos estudos na 

literatura têm relatado um possível 

efeito do estresse oxidativo e do perfil 

antioxidante na infertilidade masculina 

através de correlações com parâme-

tros do espermograma e com doenças 

relacionadas com a infertilidade (Pas-

qualotto et al., 2006; Shi et al., 2005; 

Williams et al., 2005). 

O estresse oxidativo no sêmen tem 

sido associado com vários processos 

fisiológicos e patológicos, inclusive 

agindo e podendo afetar o processo 

de reprodução (Lissak et al, 2004). Um 

equilíbrio entre as substâncias oxidan-

tes e antioxidantes no espermatozoide 

e plasma seminal é necessário, por 

exemplo, para preservação da integri-

dade do DNA do espermatozoide, uma 

adequada reação acrossômica e fusão 

do espermatozoide-oocisto, além de 

outras funções (Garrido et al., 2004).

Não há um fator molecular descrito 

como padrão a respeito da classifica-

ção das amostras de sêmen como fér-

teis ou inférteis, ou para determinação 

se este status é permanente ou não, 

mas sabe-se que os níveis de algumas 

enzimas como a superóxido dismuta-

se, catalase e glutationa peroxidase 

e do grupo sulfidrila são significati-

vamente mais baixos em pacientes 

inférteis do que em pacientes férteis, 

indicando claramente uma relação 

direta na fertilidade masculina com o 

perfil antioxidante do sêmen (Garrido 

et al., 2004).

O ferro é um elemento vital para 

quase todos os organismos conhecidos. 

É importante no processo celular como 

a síntese de DNA, transporte de elé-

trons e transporte de oxigênio. Por ou-

tro lado, o ferro é também um oxidante 

químico do metabolismo podendo 

gerar radicais livres ao reagir com H2O2 

numa reação conhecida como Reação 

de Fenton (Reação 1). É amplamente 

aceito que essa reação seja a mais re-

levante forma de produção de radicais 

hidroxilas (Hermes-Lima, 2004).

Reação 1

H2O2 + Fe2+ � Fe 3+ + OH- + •OH.

A ferritina é a mais importante 

proteína de reserva de ferro presente 

em todas as células, especialmente 

naquelas envolvidas na síntese de 

compostos que contêm o grupo heme 

(precursores eritroides), no metabo-

lismo e na reserva do ferro como os 

hepatócitos e macrófagos (Castro et 

al., 2003). A ferritina é sintetizada em 

resposta às concentrações intracelular 

de ferro. As altas concentrações de 

ferro induzem a expressão de ferritina 

enquanto que baixas concentrações a 

inibem (Hermes-Lima, 2004). Os níveis 

de ferritina nos compartimentos biológi-

cos poderiam agir como indicadores de 

proteção à exposição ao ferro. Agindo 

assim como antioxidante (Torti, F.M.; 

Torti, S.V., 2002; Orino et al., 2001).

Os objetivos deste estudo foram 

dosar marcadores do perfil oxidante/

antioxidante, juntamente com o es-

permograma e os níveis de ferro e 

ferritina no plasma seminal de indiví-

duos com suspeita de infertilidade e 

correlacioná-los entre si. Os níveis de 

ferritina se correlacionaram positiva-

mente com a capacidade antioxidante 

total e negativamente com o índice de 

estresse oxidativo.

Casuística e Métodos

População de estudo

Participaram do estudo 69 pacientes 

entre 18 e 60 anos encaminhados para 

realização do espermograma no Labora-

tório de Análises Clínicas do Hospital Uni-

versitário Getúlio Vargas (Manaus-AM). 

Foram excluídos pacientes azoospérmi-

cos e aqueles que previamente tinham 

sido submetidos à vasectomia.

Espermograma

A coleta do sêmen foi realizada 

por masturbação após um período 

de abstinência sexual de no máximo 

cinco dias. As amostras foram acondi-

cionadas em estufa a 37˚C para que, 

inicialmente, determinasse o tempo 

de liquefação. O exame macroscópico 

(exame físico) avaliou os seguintes 

parâmetros: volume, cor/aspecto, 

viscosidade, pH e liquefação.

O volume do ejaculado foi medido 

em proveta. A análise da cor/aspecto 

foi visual. Para averiguação da visco-

sidade, utilizou-se o bastão de vidro 

e observou-se a extensão do filete 

formado. O pH foi medido com fita 

indicadora de pH. 

No exame macroscópico, a motili-

dade espermática foi examinada com 

10 L de sêmen colocado entre lâmina e 

lamínula para observação com aumen-

to de 400x no microscópio óptico.

Os espermatozoides foram clas-

sificados de acordo com os critérios 

da Organização Mundial de Saúde em 

graus: A (motilidade rápida e progres-

siva), B (motilidade lenta e progressi-



NewsLab - edição 94 - 2009 172

Resultados e
Discussão

va), C (motilidade não progressiva) e 

D (imotilidade). A contagem total e a 

mobilidade dos espermatozoides foram 

realizadas em câmara de Makler. 

A análise da vitalidade baseou-se 

no método de coloração vital eosina/

nigrosina, onde os espermatozoides 

vivos coram-se de branco e os mortos 

coram-se de vermelho (OMS, 1999).

Perfil oxidante/antioxidante

Para análise dos parâmetros do 

perfil oxidante/antioxidante as amos-

tras de sêmen liquefeitas foram cen-

trifugadas por 15 minutos a 2000rpm 

e, em seguida, os plasmas seminais 

foram separados. 

As dosagens de ferro, ferritina, 

ácido úrico, magnésio e zinco foram 

realizadas com kits comerciais (Lab-

test Diagnóstica, Minas Gerais-Brasil) 

através de metodologia automatizada, 

utilizando o equipamento Cobas Mira® 

plus (Roche Instruments Inc.).

O malondialdeído foi dosado pelo 

teste das substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARs) segundo Ar-

quelles e colaboradores (2004). Para 

dosagem de peróxidos totais (capa-

cidade oxidante total), foi utilizado o 

método de Erel (2005).

A dosagem da capacidade an-

tioxidante total (CAT) foi realizada 

segundo o método descrito por Erel 

(2004). A dosagem dos grupos sul-

fidrilas foi realizada de acordo com o 

método de Ellman modificado por Hu e 

colaboradores (1994) e adaptada para 

automação (Costa et al, 2006). A glu-

tationa peroxidase foi mensurada por 

metodologia automatizada utilizando 

o kit Ransel® da Randox Laboratories 

LTD (Ardmore, United Kingdom).

Análise Estatística

Os resultados foram expressos 

como médias±desvio padrão. Os pa-

râmetros ordinários do espermograma 

e do perfil oxidante e antioxidante 

foram correlacionados através do pro-

grama SigmaStat 3.0 (Jandel Scien-

tific, Chicago) utilizando os testes de 

correlação de Pearson ou Spearman 

para dados paramétricos e não para-

métricos, respectivamente. O nível de 

significância utilizado foi p< 0,05.

Resultados e 
Discussão

A contagem média de esperma-

tozoides das amostras (40,6±34 

milhões de espermatozoides/mL) foi 

considerada normal de acordo com 

o intervalo de referência preconizado 

pela OMS (> 20 milhões/mL).  

Quanto à vitalidade e motilidade, 

os valores médios foram inferiores 

aos preconizados como adequados 

pela OMS, 64,5±19 (% de vivos) e 

41,1±25 (% das categorias A e B), 

respectivamente. 

Outros resultados do espermogra-

ma dos indivíduos participantes do 

estudo estão mostrados na Tabela 1. 

A Tabela 2 mostra os valores médios 

para os parâmetros do perfil oxidante 

e antioxidante do plasma seminal. 

Os níveis médios encontrados 

foram de 30,69±23,84 μg/dL para o 

ferro e 66,99±30,01 ng/mL para a 

ferritina. A Figura 1 apresenta a cor-

relação positiva da ferritina com a ca-

pacidade antioxidante total (p=0,005; 

r=0,397). A Figura 2 apresenta a 

Tabela 1. Características gerais e parâmetros do espermograma de indivíduos (n=69) 
atendidos no Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus-AM

Parâmetro Média (±DP)

Idade (anos) 31 ± 7

Volume (mL) 3,3 ± 1,8

pH 7,8 ± 0,3

Vitalidade (%) 64,5 ± 19

Motilidade A (%) 12,5 ± 15

Motilidade B (%) 28,7 ± 17

Motilidade A + B (%) 41,1 ± 25

Contagem total (milhões/mL) 40,6 ± 34

Tabela 2. Parâmetros do estresse oxidativo e antioxidantes no plasma seminal de indivíduos 
(n=69) atendidos no Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus-AM

Parâmetro Média (±DP)

Capacidade antioxidante total (mEqtrolox/L) 2,0 ± 1,7

Capacidade oxidante total (mEqH2O2/L) 18,3 ± 15,4

Magnésio (mg/dL) 3,9 ± 1,2

Grupos sulfidrilas (μmol/L) 0,12 ± 0,08

Ácido úrico (mg/dL) 3,94 ± 2,6

MDA (μmol/L) 15,85 ± 8,1

Zinco (μmol /Ejaculado) 5,51 ± 8,6

Glutationa Peroxidase (U/L) 116,3 ± 19

Ferro (μg/dL) 30,69 ± 23,8

Ferritina (ng/mL) 66,99 ± 30,01

Índice estresse oxidativo 9,35 ± 8,7
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correlação negativa observada entre 

a ferritina e o índice de estresse oxi-

dativo, onde este último foi calculado 

pela razão entre COT/CAT (p=0,02; 

r=-0,329). 

Diversos estudos têm demonstrado 

que a peroxidação lipídica provocada 

pelas EROs está geralmente asso-

ciada com a diminuição da função e 

viabilidade espermática (Pasqualotto 

et al., 2006).  

Alguns homens com parâmetros 

seminais normais podem não apresen-

tar capacidade de fertilização. Nesses 

casos é importante a avaliação dos 

parâmetros oxidantes e antioxidades 

(Paqualotto et al., 2006). É impor-

tante destacar que níveis basais de 

EROs no plasma seminal ainda não 

estão claramente estabelecidos e que 

existe grande variabilidade dos níveis 

de estresse oxidativo seminal mesmo 

em homens férteis (Allamaneni et al., 

2005; Pasqualotto et al., 2006).  

O estresse oxidativo pode causar 

distúrbio funcional no espermatozoide 

por vários mecanismos: 

1) Peroxidação lipídica, que pode 

causar uma substancial perda de áci-

dos graxos insaturados na membrana 

plasmática, levando a uma redução da 

fluidez celular e a um defeito funcional 

na fusão espermatozoide-oocisto e 

fertilização

2) Redução da atividade da bomba 

de cálcio na membrana, o que pode 

impedir a motilidade 

3) Diminuição da adenosina trifos-

fato intracelular, o que pode reduzir a 

motilidade (Lissak et al., 2004). 

As EROs são produzidas por uma 

variedade de componentes do sêmen, 

incluindo imóveis ou morfologicamen-

te anormais  espermatozoides, leucó-

citos e morfologicamente normal mas 

funcionalmente anormais espermato-

zoide (Dandekar et al., 2002). 

As membranas celulares estão 

Figura 2. Correlação entre ferritina e o índice de estresse oxidativo nas amostras de plasma 
seminal de indivíduos (n=69) atendidos no laboratório do Hospital Universitário Getúlio 
Vargas, Manaus-AM

Figura 1. Correlação entre ferritina e a capacidade antioxidante total (CAT) nas amostras 
de plasma seminal de indivíduos (n=69) atendidos no laboratório do Hospital Universitário 
Getúlio Vargas, Manaus-AM

sujeitas ao ataque das EROs por pos-

suírem grandes conteúdos de ácidos 

graxos poli-insaturados nos fosfoli-

pídios, os quais são particularmente 

sensíveis a reações oxidativas (Pas-

qualotto et al., 2006).

Vários estudos demonstram aumen-

tos de ERO e diminuição da capacidade 

antioxidante total (CAT) em pacientes 

inférteis quando comparados com gru-

pos férteis (Pasqualotto et al.,2006; 

Garrido et al.,2004; SHI et al., 2005). 
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Conhecidos antioxidantes como 

superóxido-dismutase, catalase e 

glutationa peroxidase dão significativa 

proteção ao espermatozoide. Tanto a 

CAT como níveis individuais de antio-

xidantes estão diminuídos em sêmen 

de homens inférteis. 

Estudos adicionais com homens 

inférteis tratados empiricamente com 

antioxidantes têm demonstrado me-

lhorias nas características seminais e 

maiores chances na capacidade de en-

gravidar (Pasqualotto et al., 2006). 

Outros estudos demonstram que 

níveis de elementos inorgânicos como 

ferro, cobre e zinco também estão 

correlacionados com a subfertilidade 

masculina (Huang et al., 2001).

Os níveis considerados normais 

para os marcadores do estresse oxida-

tivo e alguns antioxidantes no sêmen 

não estão claramente definidos. A 

principal dificuldade nesta normatiza-

ção é a variedade e não padronização 

das técnicas de dosagem destes parâ-

metros. Isto dificulta a análise compa-

rativa dos dados obtidos no presente 

trabalho com outros resultados citados 

na literatura. Neste sentido, os valores 

obtidos (Tabela 2), podem contribuir 

para definição dos valores referen-

ciais de parâmetros de avaliação do 

estresse oxidativo e antioxidantes em 

amostras de plasma seminal.

O presente estudo mostrou uma 

correlação positiva entre ferritina e a 

CAT (p = 0,005; r= 0,397) (Figura 1) 

e uma correlação negativa entre os ní-

veis de ferritina e o índice de estresse 

oxidativo (p= 0,02; r= -0,327) confor-

me apresentado na Figura 2. O ferro 

age como mediador na formação de 

ERO em sistemas biológicos (Perera, 

2002). Este pode reagir com o H2O2, 

gerando radical hidroxila, que é um 

potente oxidante em várias reações 

orgânicas, como por exemplo, nas 

reações de Fenton e Haber-weiss.  

A ferritina é uma proteína que tem 

como papel central a manutenção dos 

níveis de ferro livre dentro da célula. 

Está é capaz de sequestrar até 4.500 

átomos de ferro em seu núcleo. É 

composta por duas subunidades H 

e L, as quais atuam complemen-

tarmente na atividade da proteína. 

Células expostas a estresse oxidativo 

aumentam a expressão de ferritina, 

como um indicativo que seus níveis 

intracelulares são importantes na ho-

meostase redox (Orino et al., 2001). 

Estas funções sugerem que a ferritina 

possa servir como uma proteína cito-

protetora, minimizando a formação 

de ERO através do sequestramento 

do ferro intracelular. 

Alguns estudos recentes da lite-

ratura têm tentado elucidar o papel 

do ferro no estresse oxidativo e sua 

relação com a infertilidade masculina. 

Aydemir et al. (2006) demonstraram 

que níveis de ferro no plasma seminal 

de grupos sub-inférteis são maiores 

que o controle, mas no soro não houve 

diferença significativa. 

Outro estudo, vários anos antes, 

por Kwenang et al. (1987) não en-

controu significativas diferenças entre 

níveis de ferro, ferritina e cobre no 

plasma seminal de jovens estudantes 

saudáveis quando comparados com 

homens inférteis. 

O presente trabalho, ao nosso 

conhecimento, mostra pela primeira 

vez uma relação importante entre 

os níveis de ferritina com conhecidos 

marcadores da avaliação do perfil 

oxidante/antioxidante do plasma 

seminal. Primeiramente, quando cor-

relacionados, houve uma correlação 

positiva entre os níveis de ferritina 

no plasma seminal com a CAT. Isto 

significa que de alguma forma os ní-

veis de ferritina podem influenciar na 

CAT seminal. 

Esta influência provavelmente é 

indireta, uma vez que a CAT (medida 

pelo método do ABTS) é na verdade 

uma capacidade de potencial redutor 

da amostra. Neste caso, níveis baixos 

de ferritina poderiam disponibilizar mais 

ferro para geração de ERO e consequen-

temente diminuir a CAT na amostra. 

Por outro lado, e corroborando 

este achado, os níveis de ferritina se 

correlacionaram negativamente com o 

índice de estresse oxidativo, o qual é 

obtido pela relação entre a capacidade 

oxidante total e a CAT (Erel, 2005). 

Este achado também mostra que os ní-

veis de ferritina no plasma seminal têm 

uma relação direta com a quantidade 

de ERO produzidas no sêmen. Neste 

caso, quanto menor a quantidade de 

ferritina, mais ERO foi gerada o que 

contribuiu para o aumento do índice 

de estresse oxidativo. É importante 

também ressaltar que estas correla-

ções não foram observadas para os 

níveis de ferro (dados não mostrados), 

ratificando ainda mais a importância na 

ferritina nesta análise.

Como conclusão, os achados do 

presente trabalho sugerem que a fer-

ritina parece ter um papel antioxidante 

importante no sêmen e a inclusão da 

sua dosagem no plasma seminal pode 

ser mais uma ferramenta laboratorial 

na análise do perfil oxidante/antioxi-

dante no sêmen em estudos sobre a 

fertilidade e o estresse oxidativo.
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Isolamento de Aeromonas hydrophila em Crianças 
com Diarreia no Estado do Espírito Santo

Resumo Summary
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IntroduçãoIntrodução

Artigo

Isolamento de Aeromonas hydrophila em Crianças com 
Diarreia no Estado do Espírito Santo

Durante os anos de 2001 a 2005, recebemos para análise 
2.150 amostras de fezes de crianças com diarreia. As amostras 
foram semeadas em ágar Xilose-Lisina-Desoxicolato, ágar Mac 
Conkey e ágar Salmonella-Shigella e foram realizados testes de 
suscetibilidade antimicrobiana das cepas de A. hydrophila isoladas. 
A. hydrophila foi isolada de 100 (4,6%) das 2.150 amostras de 
fezes de crianças com diarreia. A maioria das crianças não era 
hospitalizada, com idades variando de seis meses a 12 anos. Todos 
os pacientes apresentavam diarreia aquosa e alguns com sangue 
nas fezes. Os resultados dos testes de suscetibilidade antimicro-
biana revelaram que todas as cepas eram resistentes à ampicilina, 
mas sensíveis a cefalosporinas de terceira geração, aminoglicosí-
deos, cloranfenicol e ciprofloxacina. Este estudo mostrou que A. 
hydrophila pode ser responsável, como único enteropatógeno, por 
episódios de diarreia em crianças.

Palavras-chave: Aeromonas hydrophila, diarreia, crianças

Isolation of Aeromonas hydrophila in children with diar-
rhea in Espírito Santo State, Brazil

During the years of 2001 to 2005, the clinical microbiology 
laboratory at Marcos Daniel Laboratory (Vitória/ES, Brazil) received 
2,150 stool specimens of children with diarrhea. Samples were pro-
cessed for bacterial enteric pathogens by inoculating the specimens on 
Xylose-Lysine-Desoxicholate agar, Mac Conkey agar and Salmonella-
Shigella agar and the susceptibility to antimicrobials were performed 
in all strains of A. hydrophila. A. hydrophila were isolated from 100 
(4.6%) of 2,150 specimens of children with diarrhea. Most patients 
were outpatients with ages ranging from 6 months to 12 years old. All 
patients suffered from watery diarrhea, some with blood-tinged stool. 
The results of antibiotic susceptibility testing revealed that all strains 
were not susceptible to ampicillin but susceptible to third generation 
cephalosporin, aminoglycosides, cloramphenicol and ciprofloxacin. 
This study showed that Aeromonas hydrophila as a sole enteropatho-
gen could be responsible for diarrhea in children.

Keywords: Aeromonas hydrophila, diarrhea, children

O gênero Aeromonas inclui 

bactérias Gram-negativas 

mesofílicas móveis e psicro-

fílicas não móveis. Estudos em todo o 

mundo têm demonstrado que as Aero-

monas estão amplamente distribuídas 

e são comumente isoladas a partir 

de amostras clínicas humanas, meio 

ambiente e alimentos (4). 

O papel destas bactérias em infec-

ções entéricas em indivíduos imuno-

logicamente competentes (adultos e 

crianças) tem sido objeto de diversos 

estudos (7, 8, 10). A patologia entéri-

ca reportada na literatura varia de um 

leve desconforto abdominal até casos 

severos de diarreia (1). 

Em alguns estudos (3, 5, 6) as Ae-

romonas foram isoladas predominan-

temente a partir de amostras clínicas 

de pacientes com diarreia em compa-

ração com fezes de indivíduos sadios. 

Estima-se que as Aeromonas causem 

até 15% de todos os casos notificados 

de gastroenterite em todo o mundo. 

A. hydrophila é considerada um pató-

geno oportunista, sendo produtor de 

uma importante enterotoxina. Dentre 

as várias espécies de Aeromonas, A. 

hydrophila é comumente envolvida em 

infecções humanas entéricas, infec-

ções de feridas e sepse (12). 

O isolamento de A. hydrophila em 

amostras de água (incluindo água 
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Resultados

Material e Método

Objetivo

de crianças com diarreia. Isolamentos 

repetidos de patógenos entéricos a 

partir de amostras múltiplas durante 

um mesmo episódio de diarreia foram 

considerados como uma única amos-

tra. Dados informados pelos médicos 

assistentes, como sinais, sintomas, 

duração da doença e tratamento foram 

analisados. 

Todas as amostras de fezes fo-

ram processadas com a tentativa de 

isolamento de bactérias patogênicas 

através da inoculação em ágar Xilose-

Lisina-Desoxicolato (Oxoid), ágar Mac 

Conkey (Difco) e ágar Salmonella-

Shigella (Merck), com prévio enrique-

cimento da amostra de 3 a 6 horas a 

35ºC em caldo GN-Hajna (Difco).

Análise bacteriológica

A triagem para A. hydrophila foi 

realizada com o uso de fitas de oxidase 

(Merck) a partir de colônias suspei-

tas. Colônias oxidase-positivas foram 

identificadas com o auxílio de provas 

bioquímicas desidratadas produzidas 

em nosso laboratório (lisina, ornitina, 

arginina, ureia, fenilalanina, Voges-

Proskauer, citrato de Simmons, sulfeto 

de hidrogênio, indol, sacarose, rafino-

se, manose, manitol, inositol, adoni-

tol, sorbitol e esculina). A. hydrophila 

ATCC 49140 foi utilizada como cepa 

de referência para o controle de qua-

lidade da série bioquímica (1, 6, 12).

Concentração Inibitória Mínima 

(MIC) 

O MIC foi determinado utilizando-

se o método de microdiluição em 

caldo (MicroScan Auto-Scan 4 Dade 

Behring). A leitura foi realizada após 

o período de incubação de 24 horas 

a 35ºC. O valor do MIC considerado 

foi a menor concentração de antibi-

ótico capaz de inibir o crescimento 

bacteriano. Os órgãos responsáveis 

pela padronização das metodologias 

de determinação de resistência a 

antibióticos consultados (Clinical La-

boratory Standard Institute e Société 

Française de Microbiologie) não for-

necem valores de referência de MIC 

para bactérias do gênero Aeromonas. 

No entanto, de comum acordo com 

os médicos assistentes, os valores 

de MIC para os membros da família 

Enterobacteriaceae serviram como 

parâmetro de comparação para os 

resultados obtidos nas amostras de 

A. hydrophila. 

Resultados

Patógenos bacterianos entéricos 

foram isolados de 616 (28,6%) das 

2.150 amostras de fezes de crianças 

apresentando sintomas gastrointes-

tinais. Salmonella spp. foi isolada em 

250 amostras (40,58%) de crianças 

com diarreia, seguida por Escherichia 

coli enteropatogênica clássica (EPEC) 

e Shigella (118 [19,15%] e 106 

(17,2%), respectivamente. 

A. hydrophila foi isolada em 100 

amostras (16,23%) e outras bacté-

rias consideradas enteropatogênicas 

(Plesiomonas shigeloides, Escherichia 

coli enterotoxigênica (ETEC) e Vibrio 

spp.) foram isoladas em 42 amostras 

(6,81%). A. hydrophila foi isolada 

como único patógeno bacteriano em 

78 amostras. Das outras amostras, 

18 foram isoladas juntamente com 

Salmonella spp. e 4 com EPEC. 

A. hydrophila foi isolada mais 

frequentemente nos meses de verão, 

com 15 (30%) e 12 (24%) dos casos 

ocorrendo em janeiro e fevereiro, 

respectivamente. Com relação à 

idade, 12% das crianças tinham de 

seis meses a um ano, 48% entre 

um e três anos, 26% entre quatro 

e seis anos e 14,9% entre seis e 12 

anos. A maioria das crianças não era 

clorada) e alimentos e o aumento da 

resistência deste micro-organismo 

a vários antimicrobianos representa 

um significativo problema de saúde 

pública. Embora as gastroenterites 

associadas a Aeromonas sejam re-

portadas em pacientes de todas as 

idades, as diarreias associadas a 

crianças com menos de 15 anos têm 

sido frequentemente apontadas como 

emergentes, principalmente em países 

em desenvolvimento (3,7,9). Inclui-se 

neste cenário o Brasil, apesar de se-

rem escassos os dados devidamente 

reportados em literatura.

Apesar do importante significado 

clínico do isolamento de A. hydrophila 

em amostras humanas, são poucos os 

laboratórios que efetivamente pesqui-

sam esta e outras bactérias menos 

frequentes em amostras fecais. Em 

geral, a maioria dos laboratórios se 

preocupa em isolar Salmonella, Shi-

gella e Escherichia coli enteropatogê-

nicas. Portanto, com relativa frequên-

cia, amostras contendo A. hydrophila 

são descartadas como negativas nas 

coproculturas de rotina, com impacto 

negativo direto na terapêutica clínica 

eficiente (6, 7, 10).

Objetivo

O objetivo deste estudo foi repor-

tar o isolamento e o perfil de susceti-

bilidade antimicrobiana de Aeromonas 

hydrophila em amostras de fezes de 

crianças com diarreia na região da 

Grande Vitória, Espírito Santo.

Material e Método

Amostras

Durante o período de janeiro de 

2001 a fevereiro de 2005, recebemos 

para análise 2.150 amostras de fezes 
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Discussãohospitalizada (89%) e os sintomas 

mais comumente apresentados fo-

ram diarreia aquosa (100%), febre 

(44%), fezes com sangue (26%), 

vômitos (14%) e dores abdominais 

(12%) (Tabela 1).

Os resultados das concentrações 

inibitórias mínimas são mostrados 

na Tabela 2. Todas as cepas de A. 

hydrophila isoladas apresentaram 

MIC > 64 μg/mL para ampicilina 

(consideradas resistentes a este 

antimicrobiano). A maioria das ce-

pas, no entanto, apresentou MIC < 

1,0 μg/mL para os aminoglicosíde-

os, ciprofloxacina, cloranfenicol e 

cefalosporinas de terceira geração 

(consideradas sensíveis a estes 

antimicrobianos).

Somente cinco pacientes recebe-

ram terapia antimicrobiana empírica 

com sulfametoxazol + trimetoprim 

quando do recebimento das amostras 

pelo laboratório. Destas, duas foram 

positivas para A. hydrophila e ambas 

apresentaram valores de MIC > 64 μg/

mL (consideradas resistentes a este 

antimicrobiano).

Discussão

A diarreia é a doença gastrointes-

tinal mais comum, com milhões de 

casos reportados anualmente em todo 

o mundo, responsável por 10 a 15 mi-

lhões de mortes nos países em desen-

volvimento da Ásia, África e Américas 

Latina e do Sul. Os agentes etiológicos 

mais comuns são Salmonella, Shigella, 

Campylobacter, Giardia e Entamoeba 

histolytica. Outros patógenos, como 

A. hydrophila, Plesiomonas shigeloides 

e Yersinia também têm sido constan-

temente apontados como patógenos 

entéricos em grupos de crianças com 

diarreia nestas áreas (1, 5).

As espécies de Aeromonas são 

encontradas em todo o mundo e são 

patógenos potenciais do trato gas-

trointestinal. A. hydrophila é a espé-

cie mais comumente associada com 

infecções humanas, embora A. sobria 

e A. caviae também possam causar 

infecções humanas (4). A. hydrophila 

geralmente causa gastroenterite agu-

da. Na Ásia e na África, as espécies de 

Aeromonas causam doenças parecidas 

com a cólera, frequentemente devido 

Tabela 1. Sinais e sintomas clínicos das 100 crianças com diarreia por A. hydrophila

Sinais e sintomas Nº de pacientes

Febre 38-39ºC

          > 39ºC

26 (26%)

18 (18%)

Fezes com sangue 26 (26%)

Vômitos 14 (14%)

Dores abdominais 12 (12%)

Diarreia 2-7 dias

              > 8 dias

76 (76%)

24 (24%)

Tabela 2. Distribuição global dos resultados de MIC das 100 cepas de A. hydrophila isoladas

Antimicrobiano
MIC (μg/mL)

< 1 2 4 8 16 32 > 64

Ampicilina 8-32 100

Ceftriaxona 8-64 98 2

Cefotaxima 8-64 96 4

Cloranfenicol 8-32 89 7 4

Ciprofloxacina 2-4 94 6

Gentamicina 4-8 90 8 2

Amicacina 4-8 89 6 4 1

Tetraciclina 4-16 60 12 26 2

Sulfametoxazol+trimetoprim

38/2 – 152/8
52 21 22 3 2
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Conclusão

à produção de grande quantidade de 

enterotoxina (9).

No presente estudo, A. hydrophila 

foi isolada em 100 das 2.150 amostras 

de fezes de crianças apresentando 

sintomas gastrointestinais. Em nosso 

laboratório, esse total corresponde a 

4,6% das amostras de crianças com 

diarreia. Índices de prevalência deste 

micro-organismo variam de 1,1% nos 

Estados Unidos a 10% na Etiópia (11). 

Dados brasileiros são escassos e este 

é o primeiro estudo de prevalência de 

A. hydrophila em amostras de fezes 

de crianças com diarreia no estado do 

Espírito Santo.

Em geral, A. hydrophila não é 

pesquisada rotineiramente nos la-

boratórios brasileiros, gerando desta 

forma resultados falsos-negativos 

em muitos casos. Estas bactérias 

estão raramente presentes no in-

testino de indivíduos sadios. Por-

tanto, quando são encontradas em 

amostras de fezes de pacientes com 

sintomas gastrointestinais, elas não 

devem ser ignoradas. 

A. hydrophila cresce bem nos 

meios de cultura de rotina utilizados 

em coprocultura, mas não podem ser 

diferenciados de colônias de entero-

bactérias da microbiota normal fecal a 

menos que seja feito um teste de oxi-

dase das colônias lactose-negativas. 

Neste teste, as colônias de A. hydro-

phila dão resultado positivo (1).

Apesar da maioria dos casos de 

diarreia por A. hydrophila ser autolimi-

tada, algumas vezes são encontrados 

pacientes com severos sintomas da 

doença (7). A. hydrophila é sensível a 

muitos antimicrobianos. A maioria das 

cepas é sensível aos aminoglicosídeos, 

cloranfenicol, ciprofloxacina e cefalos-

porinas de terceira geração. Entretan-

to, nenhuma destas cepas é sensível 

à ampicilina. Em nosso estudo, 28% 

das A. hydrophila foram consideradas 

resistentes à tetraciclina e 31% ao sul-

fametoxazol + trimetoprim. A. hydro-

phila foi mais frequentemente isolada 

no período de verão, especialmente 

nos meses de janeiro e fevereiro.

Conclusão

Este estudo mostrou que A. hydro-

phila pode ser responsável, como 

único enteropatógeno, por episódios 

de diarreia em crianças, evidenciando 

também a importância da identificação 

cuidadosa das colônias em amostras 

de fezes diarreicas, sendo o microbio-

logista o principal responsável pela 

rápida comunicação com o médico 

assistente, especialmente quando for 

possível a determinação da concen-

tração inibitória mínima das cepas 

isoladas, no intuito de colaborar para 

uma correta intervenção clínica.
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Avaliação dos Linfócitos Atípicos por Contagem Manual 
e a Importância da Avaliação por Automação

Os linfócitos atípicos estão presentes na circulação san-
guínea de pessoas normais; são leucócitos B, T, NK quando 
estão ativados, pró-linfócitos e células plasmocitoides. Eles têm 
grande importância nas respostas imunológicas. Neste trabalho 
confrontamos 322 casos que tiveram linfócitos atípicos avalia-
dos por dois tipos de metodologia: manual e por automação. 
Noventa e seis por cento dos casos na avaliação manual não 
apresentaram presença de linfócitos atípicos, enquanto que 
por automação 100% dos casos tiveram presença de linfócitos 
atípicos. Discutem-se as diferenças entre as duas avaliações e 
a importância da presença dos linfócitos atípicos da avaliação 
por automação. Destaca-se que o aumento dos linfócitos atípicos 
pode existir nos casos em que o total dos linfócitos está dentro 
dos limites de valores considerados normais. 

Palavras-chave: Linfócitos atípicos, metodologia manual, 
metodologia por automação

Atypical Lymphocytes Assessment Through Manual 
Method and the Importance of Automated Assessment

Atypical lymphocytes, such as, B, T NK lymphocytes when 
stimulated, prolymphocytes and plasmocytoid cells, are present in 
normal people’s bloodstream. They bear great importance in the im-
munological defenses. This work has investigated 322 cases in which 
atypical lymphocytes were assessed by two different methodologies: 
one manual and another automated. In the manual assessment 
96.0% of the cases did not show any atypical lymphocytes. On the 
other hand, 100% of all cases which were assessed by automation 
presented atypical lymphocytes in their results. It is discussed the 
main differences between both methodologies and the importance of 
the atypical lymphocytes in the automated assessment. The increase 
of atypical lymphocytes that may exist in cases in which the total 
lymphocytes are within the ratio boundaries considered normal is 
also emphasized.

Keywords: Atypical lymphocytes, manual method, auto-
mated method.

O s linfócitos são leucócitos 

que através de linfocinas 

interagem com os outros 

leucócitos – monócitos, neutrófilos, 

eosinófilos e basófilos – para que 

aconteçam os mecanismos de defesa 

do organismo.

Existem três tipos de linfócitos: B, 

T e células NK (Natural Killer).

Os linfócitos apresentam peculiari-

dades que os diferenciam dos outros 

leucócitos (1-6):

a) Os linfócitos, além da circulação 

sanguínea, têm a sua própria rede 

circulatória que é a rede linfática 

da qual fazem parte os gânglios 

e os vasos linfáticos. Esta rede 

linfática tem comunicações com a 

rede sanguínea.

b) Para completar a maturação do 

linfócito T, o pró-linfócito circula 

no sangue indo para o timo.

c) Os pró-linfócitos que estão nos 

gânglios da circulação linfática, 

quando há necessidade podem se 

multiplicar, aumentando o número 

de linfócitos circulantes.

d) A maioria dos linfócitos do orga-

nismo não está no sangue, mas 

sim em outros órgãos, tais como: 

gânglios linfáticos = 41,3%, baço 

= 15,2%, timo = 10,9%, intestino 

= 4,3%, sangue = 2,2% e outros 

tecidos = 10,9%. 

e) Os linfócitos estão sempre em 

trânsito, existindo um tráfego lin-

focitário constante entre o sangue 

e os outros tecidos: é a recircula-

ção linfocitária.

Toda vez que os diversos tipos de 

linfócitos sofrem a ação dos estímulos 

antigênicos, eles se tornam ativos, 

são linfócitos normais com aspectos 
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Metodologia

ObjetivoObjetivos

Em leucogramas nos quais foram 

feitas as duas metodologias, manual 

e automação:

1 – Levantar a frequência de casos 

com linfócitos atípicos, nas faixas 

de valores ausentes, normais e 

elevados.

2 – Formar grupos e levantar a fre-

quência dos casos que tenham, 

para as duas metodologias, tipos 

de resultados de linfócitos atípicos 

nas faixas de valores semelhantes 

e divergentes. 

3 – Levantar e confrontar os valores 

médios de linfócitos atípicos/mm3, 

das duas metodologias, nos gru-

pos que estiverem nas faixas de 

valores com tipos de resultados 

semelhantes e divergentes.

Metodologia

Do Arquivo de Dados da Fundação 

para Assistência as Anemias e Para-

sitoses foram selecionados 322 casos 

que tinham em seus leucogramas 

resultados da contagem diferencial 

de leucócitos por duas metodologias: 

manual e automação.

A faixa etária da amostra foi a 

partir de cinco anos, porque a partir 

desta idade os valores normais dos 

linfócitos totais estão entre 1.000 a 

5.940/mm3 (9). Foram excluídas as 

crianças de um a quatro anos porque 

nestas idades existem valores de linfó-

citos específicos por conta da inversão 

linfócitos/neutrófilos.

Neste trabalho não existiu a sepa-

ração por sexo porque não encontra-

mos referências científicas de valores 

normais para linfócitos atípicos que 

diferenciassem os sexos.

Os resultados dos linfócitos atípi-

cos da técnica manual foram obtidos 

através da identificação e contagem 

diferencial percentual dos leucócitos 

(esfregaço sanguíneo em lâmina mi-

croscópica, corada por Wright, leitura 

por microscopia ótica). Os resultados 

leucocitarios por mm3 foram obtidos 

após cálculo resultante da multiplica-

ção dos valores percentuais, vezes os 

valores da contagem global dos leucó-

citos (obtidos por automação).

Neste trabalho somente utilizamos 

dos leucogramas os resultados dos 

linfócitos atípicos e linfócitos totais.

Os resultados dos linfócitos (atí-

picos e totais) da metodologia por 

automação foram executados em 

contador hematológico Pentra Retic 

120 Horiba/ABX.

Para as análises dos linfócitos tí-

picos e totais das duas metodologias 

utilizamos os resultados em mm3.

A ausência de referência nos 

resultados dos leucogramas manu-

ais para a presença dos linfócitos 

atípicos foi considerada como resul-

tados abaixo do normal, isto é, com 

valores = 0.0/mm3. 

A faixa de valores normais para 

linfócitos atípicos foi de 1 até 200/

mm3 (10).

Os valores de linfócitos atípicos a 

partir de 201/mm3 foram considerados 

elevados.

A partir dos tipos de resultados 

por mm3 das avaliações manual e 

automação, os casos foram reunidos 

nos seguintes grupos: 

• Resultados semelhantes: 

quando as duas metodologias apre-

sentaram resultados por mm3 de 

linfócitos atípicos dentro da mesma 

faixa de resultado (ausente, normal 

e/ou elevado).

Manual e Automação Normais, 

Grupo A – correspondendo à manual 

e automação até 200/mm3.

Manual e Automação Elevados, 

Grupo B – significando os seguintes 

morfológicos diferenciados e caracte-

rísticos, passando a ser denominados 

de linfócitos atípicos (7, 8).

Além da recirculação dos linfócitos 

maturos ativados (B, T e NK), existem 

também diversos tipos de linfócitos 

imaturos que estão circulando, tais 

como: pró-linfócitos, plasmócitos em 

maturação ou células plasmáticas. 

Todos estes tipos de linfócitos circu-

lantes (maturos ativados e imaturos), 

através da avaliação por microscopia 

ótica são identificados e denominados 

de linfócitos atípicos (7, 8).

Nos resultados de leucogramas por 

metodologia manual nem sempre se 

identifica a presença dos linfócitos atí-

picos, por esta razão não são raros os 

resultados onde se pode deduzir que 

os valores são linfócitos atípicos = 0.0/

mm3. Nos resultados de leucogramas 

executados por automação, sempre 

se observa a identificação e contagem 

dos linfócitos atípicos (9). Então em 

relação aos linfócitos atípicos, existe 

uma divergência de conceitos entre 

os resultados da metodologia manual 

e automação, que nos sugere as se-

guintes questões:

a) Quando os resultados da metodo-

logia manual mostram ausência 

de linfócitos atípicos, significa que 

realmente nestes casos não existe 

a presença destes linfócitos na 

circulação sanguínea?

b) Quando através da metodologia 

por automação é comum a presen-

ça de linfócitos atípicos em todos 

os leucogramas significa que é fre-

quente a presença destes linfócitos 

na circulação sanguínea?

É necessário o confronto dos re-

sultados entre as duas metodologias 

– manual e automação – nas mesmas 

amostras sanguíneas, e que se faça 

a correlação dos valores de linfócitos 

atípicos entre os resultados das duas 

metodologias. 
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resultados manual e automação a 

partir de 201/mm3.

• Resultados Divergentes: 

quando uma das metodologias não 

apresentou valor/mm3 que estivesse 

dentro da mesma faixa que a outra, 

ex. ausente/normal, ausente/eleva-

da, etc.

Manual Ausente/Automação Nor-

mal, Grupo C – correspondendo aos 

seguintes resultados: manual = 0.0/

mm3 e automação até 200/mm3.

Manual Ausente/Automação Ele-

vada, Grupo D – que correspondeu 

à manual = 0.0/mm3 e automação a 

partir de 201/mm3.

Manual Elevado e Automação 

Normal, Grupo E – compreendeu os 

seguintes resultados manual a partir 

de 201/mm3 e automação até 200/

mm3.

Os casos dos grupos B e E não 

participaram de todas as análises 

(excluímos os cálculos das signi-

ficâncias) em relação aos valores 

médios/mm3 de linfócitos atípicos e 

linfócitos totais em vista do pouco 

número total de casos encontrados 

nestes dois grupos. Vide Resultados 

na Tabela 3, Grupo B (N = 1) e 

Grupo E (N = 3).

As análises estatísticas foram feitas 

em Programa Epi Info, usando-se os 

testes de Kruskal-Wallis H (p<0.05), 

com as seguintes siglas: S = signifi-

cante e NS = não significante.

Resultados

Tabela 2. Frequência de casos para os tipos de resultados dos linfócitos atípicos através das avaliações manual e por automação

Tipos de resultados para ausência X
presença de linfócitos atípicos

Manual Automação Significância

f % % acumulada f % % acumulada (p<0.05)

Ausência de linfócitos atípicos
Abaixo do normal (0.0/mm3) 

309 96.0 - -

Presença de linfócitos atípicos
Normal (1 a 200/mm3)

9 2.8 280 87.0 

Elevado
(a partir de 201/mm3)

4 1.2 42 13.0

Subtotal para presença 4.0 100.0

Total Geral 322 100.0 322 100.0

Tabela 1. Características da amostra analisada: faixas etárias (frequência de casos), idade, linfócitos totais (Média, D.P e Amplitude) 

Faixas Etárias f % Idades (Médias e D.P.)

Infantes (5 a 10 anos) 30 9.3 6.7 (± 2.5)  

Adolescentes (11 a 17 anos) 30 9.3 14.5 (± 2.3) 

Adultos (18 a 59 anos) 196 60.9 33.9 (± 12.0)

Idosos (a partir de 60 anos) 66 20.5 72.6 (± 8.7)

Total 322 100.0         

Linfócitos totais Média (D.P.)/mm3 Limites da amplitude/mm3   

(N = 322) 2.260  (± 981) 1.020  a  5.830

Resultados
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Discussão 

Tabela 3. Frequência de casos para os grupos de linfócitos atípicos formados a partir da associação dos resultados das avaliações manual 
e automação

Grupos a partir dos tipos de resultados f % % acumulada

Resultados Semelhantes

Grupo A (Manual e automação normais)                    10 3.1 3.1                  

Grupo B (Manual e automação elevadas) 1 0.3 3.4

Subtotal dos resultados semelhantes                      3.4

Resultados Divergentes

Grupo C (Manual ausente e automação normal) 268 83.2 86.6

Grupo D (Manual ausente e automação elevada) 40 12.4 99.0

Grupo E (Manual elevada e automação normal) 3 0.9 100.0

Subtotal dos resultados divergentes 96.5

        Total geral (Semelhantes e Divergentes) 322 100.0         

Tabela 4. Grupos A, B, C, D e E: Valores médios/mm3 (D. P.) e Significâncias para os linfócitos atípicos nas avaliações 

manual e automação 

                            Linfócitos atípicos/mm3: Médias e D.P.         

 Manual Automação

Significância (p<0.05)

Kruskal-Walli H

Manual X Automação

Resultados Semelhantes

Grupo A (N = 10) 107 (± 64) 120 (± 49) NS (p=0.54) 

Grupo B (N = 1)                                               364 220  ------

Resultados Divergentes

Grupo C (N = 268)                0.0 93 (± 49) S (p=0.00)  

Grupo D (N = 40) 0.0 347 (± 162) S (p=0.00) 

Grupo E (N = 3) 242 (± 61) 170 (± 44) -------

AUTOMAÇÃO - Significâncias, Kruskal-Wallis H (p<0.05)

Linfócitos Atípicos
Grupo A X Grupo C

NS (p=0.09)
Grupo A X Grupo D

S (p=0.00)
Grupo C X Grupo D

S (p=0.00)

Discussão 

Características da amostra anali-

sada (Tabela 1) 

A maior frequência de casos 

(60,9%) foi de adultos (18 a 59 

anos), com idade média de 33.9 (± 
12.0) anos.  

A média no total dos linfócitos/

mm3 foi 2.260 (± 981), sendo que 

todos os casos da amostra apre-

sentaram valores dentro dos limites 

considerados normais (9) – 1.000 a 

5.940/mm3 – porque a amplitude dos 

valores de todos os casos foi de 1.020/

mm3 a 5.830/mm3.

Presença e ausência de linfócitos 

atípicos nas duas metodologias 

(Tabela 2)

Existiu uma grande diferença de 

resultados entre as avaliações manual 

e automação, porque em:  

a) 96% dos casos, quando foram 

avaliados por metodologia manual, 
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apresentaram ausência (0.0/mm3) de 

linfócitos atípicos e somente 4% tive-

ram presença de linfócitos atípicos 

b) na avaliação por automação 

para estes mesmos casos não existiu 

ausência de linfócitos atípicos, porque 

todos os casos apresentaram presen-

ça de linfócitos atípicos, sendo que 

87% dos casos apresentaram valores 

normais (entre 1 a 200/mm3) e 13% 

tiveram valores mais elevados para os 

linfócitos atípicos.

É provável que quando a contagem 

manual apresenta resultados com au-

sência de linfócitos atípicos, isto não 

coincida com a realidade fisiológica 

dos linfócitos, pois sempre existem 

na circulação sanguínea alguns pró-

linfócitos, células plasmáticas e pro-

vavelmente alguns linfócitos maduros 

ativados, e estes são denominados de 

linfócitos atípicos (7, 8).

Em 1959 Gavosto et al e Marain 

et al (11, 12) já haviam referido que 

a diferença entre aqueles com mo-

nonucleose infecciosa e as pessoas 

normais é que nesta doença existe 

maior quantidade de linfócitos atípi-

cos. Em 1960 Efrati et Rozenszajn 

(13) também referiram que na circu-

lação sanguínea de todas as pessoas 

normais existe em torno de 0,5% de 

linfócitos semelhantes aos encontra-

dos na mononucleose infecciosa, e 

esta é a patologia em que, há muitos 

anos, se encontra maior quantidade 

de linfócitos atípicos (11-15).

 Do exposto até aqui se pode de-

duzir que as referências de Gavosto et 

al, Mariani et al e Efrati et Rozenszajn 

(11-13) estão de acordo com os re-

sultados da avaliação dos linfócitos 

atípicos por automação.

Na automação, a presença de linfó-

citos atípicos em todos os leucogramas 

deve ser uma consequência do maior 

número de leucócitos avaliados, pois 

nesta metodologia o número mínimo 

de leucócitos analisados é sempre 

20.000 (10), enquanto que na meto-

dologia manual, comumente se avalia 

no máximo 200 leucócitos.

Se até então existia o conceito de 

que presença de linfócitos atípicos só 

era vista em determinadas situações 

patológicas, os resultados da auto-

mação modifica este conceito, pois 

passa-se a observar que:

a presença de linfócitos atípicos 

existe normalmente em todos os 

leucogramas 

em determinadas condições este 

valor aumenta, podendo ser uma 

evidência de maior necessidade da 

resposta imunológica.

Resultados semelhantes e diver-

gentes entre as metodologias ma-

nual e automação (Tabelas 3 e 4)

A partir da associação dos resulta-

dos entre as duas metodologias, ve-

mos que no total dos casos a presença 

de Resultados Semelhantes existiu 

somente em 3,4% dos casos, isto é, 

aqueles que nas duas metodologias 

apresentaram valores normais (Grupo 

A = 3,1% dos casos) e com valores 

elevados foram no Grupo B = 0,3% 

no total dos casos. Pode-se observar 

que quando coincidiram os resultados 

entre as duas metodologias – ambas 

com valores normais – também os 

valores médios foram semelhantes 

(estatisticamente não significantes). 

• Grupo A, linfócitos atípicos/mm3: 

Manual = 107 (± 64) e Automação = 

120 (± 49).

Não podemos analisar os valores 

médios dos casos do grupo B em vis-

ta do pouco número de casos. Vide 

Tabelas 3 e 4.

Quando se comparam as duas 

metodologias, a grande maioria dos 

casos (96,5%) apresentou Resulta-

dos Divergentes. Vemos que 83,2% 

dos casos na avaliação manual não 

apresentaram presença de linfócitos 

atípicos, enquanto que através da 

automação todos estes casos tinham 

valores normais para linfócitos atípi-

cos. Estes foram os valores médios 

para os grupos que tiveram frequência 

de casos que puderam ser analisados 

estatisticamente. Vide Tabelas 3 e 4.

• Grupo C, linfócitos atípicos por 

mm3: Manual = 0.0 e Automação = 

de 93 (± 49). 

• Grupo D, linfócitos atípicos por 

mm3: Manual = 0.0 e Automação = 

347 (± 162).

A avaliação dos linfócitos atípicos por 

automação se torna mais importante 

nos casos do grupo D (N = 40, ou seja, 

12,4% dos casos), em que através da 

avaliação manual não existiu presença 

de linfócitos atípicos, mas que através 

da avaliação por automação além da 

presença destes linfócitos atípicos já 

existe um valor mais elevado, ou seja, 

uma linfocitose atípica.

Justifica-se a importância da 

avaliação/mm3 dos linfócitos atípicos 

porque além destes tipos de leucócitos 

terem grande importância nas respos-

tas imunológicas, sabe-se também 

que os valores aumentados dos lin-

fócitos atípicos não são exclusividade 

da mononucleose infecciosa, sendo 

encontrados em outras situações (8), 

entre as quais temos: infecções (ci-

tomegalovírus, vírus de Epstein-Barr, 

toxoplasma, rubéola, herpes simples, 

herpes zoster, influenza, varicela, 

sífilis, hepatites A e B, febre da den-

gue hemorrágica), drogas e reações 

tóxicas (ácido paraminosalicílico, 

fenotiazina, chumbo, trinitrotolueno, 

dapsona), síndromes pós-perfusão, 

radiações, causas hormonais (estres-

se/epinefrina, tireotoxicoses, defici-

ências de glicocorticoides), doenças 

autoimunes, doenças idiopáticas (sar-

coidose, miastenia grave), rejeição de 

transplante renal, etc. 
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Apesar de todos os casos analisa-

dos neste trabalho apresentarem os 

linfócitos totais com valores dentro 

dos limites considerados normais (9) 

para as faixas etárias analisadas, que 

foi de 1.000 a 5.940/mm3, em nossos 

resultados ainda podemos observar 

(Tabela 4) que através do confronto 

entre o grupo D com os grupos A e C, 

existiu uma linfocitose atípica e pre-

sença de linfócitos totais com valores 

normais:

• Automação, Grupos e valores 

médios de linfócitos totais/mm3 – 

Grupo A = 1.985 (± 683), Grupo C 

= 2.152 (± 879) e Grupo D = 3.101 

(± 1.985). 

Atualmente, na maioria dos leuco-

gramas que são obtidos por automa-

ção, já existe este resultado. Então, 

é necessário se observar a faixa dos 

valores para os linfócitos atípicos. 

A interpretação desta informação 

poderá ser utilizada durante as ela-

borações dos diagnósticos e prognós-

ticos, desde quando a participação do 

sistema imunológico está presente 

nas reações de defesa do organismo 

que são as respostas inflamatórias e 

imunológicas. 
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Múltiplas Punções de Medula Óssea Propiciam um Maior Número 
de Células-Tronco Hematopoéticas para a Terapia Celular?

Resumo Summary

Milton Artur Ruiz, Mario Roberto Lago, Lilian Piron-Ruiz, Adriana Barbosa Santos, Oswaldo Tadeu Greco

Grupo de Terapia Celular do Instituto de Moléstias Cardiovasculares de São José do Rio Preto, SP (IMC)

Artigo

Múltiplas Punções de Medula Óssea Propiciam um 
Maior Número de Células-Tronco Hematopoéticas para 
a Terapia Celular?

A terapia celular tem se tornado uma opção para o tratamento de 
doenças incuráveis e ou crônicas onde medicamentos e o tratamento 
convencional têm sido falhos ou inócuos, causando uma taxa de óbito 
elevada e um custo significativo para os erários governamentais. 

Desde 2004 foi organizado um grupo de estudos de terapia 
celular na cidade de São José do Rio Preto, SP, para participar do 
estudo multicêntrico randomizado de terapia celular em cardiologia 
e de outros estudos com a nova abordagem terapêutica.

Uma das preocupações do grupo foi a de padronizar a coleta 
para se obter um rendimento celular adequado para efetividade 
terapêutica. 

Pela inexistência de dados na literatura em relação ao número 
de punções e volume a ser aspirado nestas punções, foi organizado 
um estudo comparativo em seis pacientes do sexo masculino porta-
dores de cardiomiopatias em demanda à terapia celular. 

Com o objetivo de aferir as informações acima citadas e a 
veracidade da sugestão a favor da realização de múltiplas pun-
ções, realizamos a comparação entre a coleta e aspiração com 
uma única punção em uma das cristas ilíacas com a outra onde 
foram realizadas múltiplas punções. Em relação ao volume de 
células totais (leucócitos) o resultado do teste de Mann-Whitney 
não fornece evidências de superioridade de se realizar múltiplas 
punções em relação à punção única (P=0,3155). No entanto, em 
relação à obtenção de células-tronco mononucleares, o método de 
punções múltiplas revelou ser superior (P = 0,0328), o que pode 
sugerir um dado de qualidade para a terapia celular.

Apesar da indicação a favor da coleta com punções múltiplas 
e aspiração de pequenos volumes, são necessários estudos com-
plementares para aferição deste resultado.

Palavras-chave: Terapia celular, células-tronco, medula 
óssea, cardiomiopatias

Multiple punctures from bone marrow provide a 
greater number of hematopoietic stem cells for cell 
therapy?

Cell therapy has become an option for the treatment of 
chronic or incurable diseases where conventional medicine and 
treatment have been flawed or harmless, causing a high death 
rate and a significant cost to the government treasury. 

Since 2004 was organized a group of studies of cell therapy 
in the city of Sao Jose do Rio Preto, Sao Paulo state, to participate 
in the multicenter randomized study of cell therapy in cardiology 
and other studies with the new therapeutic approach. 

One of the concerns of the group was to standardize the 
collection to obtain an income adequate for effective cell 
therapy. 

For lack of data in the literature regarding the number of 
punctures and volume to be extracted in these punctures was 
organized a comparative study in 6 male patients suffering from 
cardiomyopathy in demand for cell therapy. Aiming to verify 
the information above, and the truth of the suggestion for the 
performance of multiple punctures, and achieves the comparison 
between the collection and aspiration with a single puncture in 
one of the iliac crests with the other where multiple punctures 
were performed. Regarding the volume of total cells (leucocytes) 
the result of the Mann-Whitney test no evidence of superiority to 
make multiple punctures on single puncture (P=0,3155). However 
in relation to obtaining stem cells from mononuclear multiple 
punctures of the method has proved superior (P=0,0328) which 
may suggest a given quality for cell therapy.

Despite the indication for the collection with multiple punc-
tures and aspiration of small volumes are needed for further 
studies measuring this outcome.

Keywords: Cell therapy, stem cells, bone marrow, car-
diomyopathies
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Métodos

Resultados

Casuística

de múltiplas punções, realizarmos a 

comparação entre a coleta e aspiração 

com uma única punção e com múlti-

plas punções.

Casuística

Foram selecionados e avaliados 

seis pacientes do sexo masculino 

portadores de cardiomiopatias em 

demanda à terapia celular com idade 

variando de 35 – 87, sendo a média 

de 67,8 anos. O estudo foi realizado 

no período de janeiro a março de 2008 

em todos os pacientes que preenchiam 

os critérios de elegibilidade para a 

terapia celular (3). 

Métodos

Todos os pacientes realizaram a 

coleta em ambiente cirúrgico sob a 

anestesia peridural. A coleta foi re-

alizada com a agulha de biópsia tipo 

Jamishidi cód. DJ2013X Allegiance. 

Foi padronizada a obtenção de um 

volume final de 100 ml de material 

medular de ambas as cristas ilíacas. 

Em uma das cristas ilíacas foram 

aspirados 50 ml de sangue através 

de uma única punção intramedular 

(única) e na outra crista ilíaca foram 

realizadas 10 punções em pontos dis-

tintos com aspiração de 5 ml até se 

atingir o volume de 50 ml (múltipla) 

completando o total supracitado para 

cada um dos pacientes do estudo. Foi 

determinado em cada paciente o nú-

mero total de leucócitos e de células 

mononucleares totais.

A preparação da fração mononu-

clear de CTH de MO foi obtida atra-

vés do método de gradiente de Ficoll 

segundo o método padronizado do 

estudo do EMRTCC (3, 4).

Todos os pacientes foram infor-

mados do procedimento e assinaram 

o termo de consentimento livre es-

clarecido.

Método estatístico

Realizou-se uma análise univariada 

dos dados de volume de células totais 

e de células mononucleares por meio 

de cálculos de estatísticas descritivas 

e da aplicação de teste não paramé-

trico (teste de Mann-Whitney) com 

o intuito de comparar os diferentes 

tipos de obtenção de material medular 

(única e múltipla). Utilizou-se nível de 

significância de 5%.

Resultados

Os resultados do estudo compara-

tivo realizado nos seis pacientes porta-

dores de cardiomiopatias encontram-

se sumarizados na Tabela 1.

O volume de células totais variou 

de 10.300 a 15.400 leucócitos /mm3 na 

punção única, com média de 13.300 

leucócitos /mm3, mediana de 13.550 

e desvio-padrão de 1.680, enquanto 

que para os pacientes submetidos a 

múltiplas punções o volume de células 

totais (leucócitos) variou de 8.100 a 

16.500, com média de 13.800, me-

diana de 14.750 e desvio-padrão de 

3.207. O resultado do teste de Mann-

Whitney revela que não há evidências 

de que o volume de células totais seja 

A p esar  dos  avanços  do 

transplante autólogo com 

as células-tronco hematopo-

éticas (CTH) de sangue periférico, 6% 

dos transplantes autogênicos e 54% 

dos transplantes alogênicos ainda são 

realizados com células progenitoras 

da medula óssea (MO) (1).

A terapia celular nas cardiopatias 

com células-tronco elegeu por ques-

tões de factibilidade a medula óssea 

como uma das fontes de obtenção 

das CTHs (2).

As CTH de MO são obtidas através 

de aspiração com agulha de punção 

em pontos das cristas ilíacas para se 

obter volumes finais que variam de 

50 a 120 ml.

Há escassez de dados na literatura 

que informem o número de punções 

que deva ser realizado, quantidade 

de volume a ser aspirado em cada 

uma das punções, assim como faltam 

informações mais precisas sobre a 

importância do número de punções 

e sua relação com o resultado final e 

número de CTHs disponíveis na sus-

pensão final para inoculação.

Existem informações não confir-

madas de que punções únicas podem 

propiciar uma maior contaminação 

do material com o sangue periféri-

co e, por isto, as coletas de CTH de 

MO obrigatoriamente deveriam ser 

realizadas com múltiplas punções e 

aspirações de pequenos volumes de 

sangue intramedular (1).

Com o objetivo de aferir as infor-

mações acima citadas e a veracidade 

da sugestão a favor da realização 
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superior pelo fato de se utilizar múlti-

plas punções (P = 0,3155).

No volume de células mononuclea-

res para punção única o volume variou 

de 1,57 x 108/ml a 2,51 x 108/ml, com 

média de 2,09 x 108/ml, mediana de 

2,15 x 108/ml e desvio-padrão de 

0,323 x 108/ml. Já para os pacientes 

submetidos a múltiplas punções, o 

volume de células mononucleares 

variou de 1,7 x 108/ml a 3,9 x 108/ml, 

com média de 2,83 x 108/ml, media-

na de 2,6 x 108/ml e desvio-padrão 

de 0, 845 x 108/ml. No resultado do 

teste de Mann-Whitney, o volume de 

células mononucleares observado foi 

maior para as punções múltiplas (P 

= 0,0328). 

Discussão

A terapia celular recentemente 

tem se tornado uma opção para o 

tratamento de doenças incuráveis e ou 

crônicas onde medicamentos e o trata-

mento convencional têm sido falhos ou 

inócuos, causando uma taxa de óbito 

elevada e um custo significativo para 

os erários governamentais (5-8).

Desde 2004 foi organizado um 

grupo de estudos de terapia celular 

na cidade de São José do Rio Preto 

para participar do estudo multicêntrico 

randomizado de terapia celular em 

cardiologia e de outros estudos com a 

nova abordagem terapêutica (9-11).

Uma das preocupações do grupo 

foi o de padronizar a coleta e se 

obter um rendimento celular final 

próximo do prescrito nos protocolos 

existentes (2-4, 6).

Dentre as questões sempre aven-

tadas encontra-se a conduta do pro-

fissional que coleta quanto ao número 

de punções a serem realizadas e que 

foi o escopo desta avaliação.   

Os resultados observados e re-

lativos ao volume de células totais/

mm3 sugerem que pode haver maior 

variação no volume de células totais 

quando o procedimento de coleta é 

realizado por múltiplas punções e 

aspirações de pequenos volumes. As-

sim, o volume de células totais variou 

de 10.300 a 15.400 leucócitos/mm3 

quando de uma punção única e aspi-

ração em um ponto, com a obtenção 

em média de 13.300 leucócitos/mm3, 

mediana de 13.550 e desvio-padrão 

de 1.680. Nos pacientes submeti-

dos a múltiplas punções o volume 

de células totais (leucócitos) variou 

de 8.100 a 16.500, com média de 

13.800, mediana de 14.750 e desvio-

padrão de 3.207. 

O resultado do teste de Mann-

Whitney exposto na Tabela 1 revela 

que não há evidências de que o volu-

me de células totais seja superior pelo 

fato de se utilizar múltiplas punções 

(P = 0,3155).

Embora o resultado pareça contro-

verso, não indica haver contaminação 

do material com células de sangue pe-

riférico o que não seria contraindicado 

quando da coleta de grandes volumes 

de material como para o TCTH alogêni-

co convencional, a coleta com poucas 

ou um menor número de punções. 

No caso do volume de células mo-

nonucleares percebe-se, no entanto, 

uma situação diferente. Assim, quan-

do de uma punção única, o volume 

Tabela 1. Análise univariada para o volume de células totais (mm3) e de células mononucleares (x108/ml) da MO.

Tipo de 

punção

Estatísticas
Valor P

Teste Mann-Whitney
Variáveis n x ± s Mediana Extremos

Células totais

Única 6 13.300 ± 1680 13.550 10.300 - 15.400

0, 3155

Múltipla 6 13.800 ± 3207 14.750 8.100 - 16.500

Células mononucleares

Única 6 2,09 ± 0, 323 2,15 1,57 - 2,51

0, 0328

Múltipla 6 2,83 ± 0, 845 2,6 1,7 - 3,9
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de células variou de 1,57 x 108/ml a 

2,51 x 108/ml, com média de 2,09 x 

108/ml, mediana de 2,15 x 108/ml e o 

desvio-padrão foi de 0,323 x 108/ml. 

Nos pacientes que foram submetidos 

a múltiplas punções, o volume de 

células mononucleares variou de 1,7 

x 108/ml a 3,9 x 108/ml, com média 

de 2,83 x 108/ml, mediana de 2,6 x 

108/ml e desvio-padrão de 0,845 x 

108/ml. Ao observar o resultado do 

teste de Mann-Whitney, existem evi-

dências de que o volume de células 

mononucleares seja maior para as 

punções múltiplas (P = 0,0328). 

Este resultado estabelece um indi-

cativo acerca da qualidade do procedi-

mento em favor de punções múltiplas 

com aspiração de pequenos volumes 

de material medular para a terapia 

celular regenerativa. Extrapolando 

poderíamos inferir que a obtenção 

de um maior número de CT da fração 

mononuclear propiciaria também um 

maior número de células CD 34+, 

consideradas responsáveis diretas ou 

indiretas da ação regenerativa. 

É importante salientar que o nú-

mero reduzido de pacientes envolvi-

dos no experimento e a diferença de 

variabilidade constatada, em ambas 

as variáveis, para os tipos distintos 

de punção pode exercer certa influ-

ência na precisão dos resultados. 

Evidências mais seguras poderão ser 

obtidas após realização do estudo 

com amostras maiores. 
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IntroduçãoIntrodução

Artigo

O papel do biofilme de Candida na infecção

As leveduras do gênero Candida são patógenos oportunistas que 
podem causar infecções superficiais e sistêmicas, sendo consideradas 
importantes agentes de infecções nosocomiais. Muitas infecções por 
Candida envolvem a formação de biofilmes em dispositivos implan-
tados como cateteres e próteses de válvulas cardíacas. Os biofilmes 
são resistentes a vários antifúngicos rotineiramente usados na prática 
clínica, incluindo anfotericina B e fluconazol. Estudos recentes de 
biofilmes polimicrobianos contendo espécies de Candida e bactérias 
sugerem que ocorrem interações complexas entre as células proca-
rióticas e eucarióticas nestas populações aderidas.

Palavras-chave: Candida, biofilme, infecção

The Role of Candida biofilms in infection

Pathogenic fungi of the genus Candida can cause both superficial 
and serious systemic disease and, nowadays, are recognized as 
major agents of hospital-acquired infections. Many Candida infec-
tions involve the formation of biofilms on implanted devices such as 
indwelling catheters or prosthetic heart valves. The biofilms are resis-
tant to a range of antifungal agents currently in clinical use, including 
amphotericin B and fluconazole. Recent studies with mixed biofilms 
containing Candida and bacterial species suggest that extensive 
interactions occur between the prokaryotic and eukaryotic cells in 
these adherent populations.

Keywords: Candida, biofilm, infection

N o meio ambiente, os micro-

organismos existem predo-

minantemente na forma de 

biofilme e em menor número na forma 

livre ou planctônica. Biofilme é uma co-

munidade microbiana estruturada ade-

rida a uma superfície. No biofilme, os 

micro-organismos estão embutidos em 

uma matriz de polímeros extracelulares 

e exibem um fenótipo característico 

que difere do das células planctônicas. 

Além disso, são significativamente 

menos suscetíveis aos agentes antimi-

crobianos (1, 2, 3). O biofilme presente 

na placa dentária foi o primeiro a ser 

reconhecido pela comunidade médica 

na década de 1960 (4).

Acredita-se que cerca de 65% de 

todas as infecções microbianas em 

humanos estejam relacionadas ao 

biofilme (5). Muitas destas infecções 

estão relacionadas ao implante de 

dispositivos nos quais são encontradas 

populações microbianas aderidas à 

superfície, como cateteres e próteses 

de válvulas cardíacas e articulares (6). 

Estes dispositivos fornecem a super-

fície necessária para a formação do 

biofilme e são responsáveis por uma 

porcentagem significativa de casos de 

candidíase (7). No entanto, o biofilme 

também pode ser detectado em infec-

ções crônicas como a fibrose cística, 

em que o tecido não está relacionado 

ao implante de dispositivos (7). Biofil-

mes envolvidos em infecções podem 

ser formados por uma única espécie 

microbiana ou por um conjunto de es-

pécies bacterianas ou fúngicas (8). 

O biofilme bacteriano e seu papel 

na doença tem sido estudado intensi-

vamente nos últimos anos e por essa 

razão há uma quantidade considerá-

vel de informações disponíveis a res-

peito de sua estrutura e propriedades, 

particularmente dos biofilmes for-

mados por bactérias gram-negativas 

(8). Pouco se conhece a respeito dos 

biofilmes fúngicos. Portanto, este 

artigo revisa a importância médica 

do biofilme formado pelas levedu-

ras do gênero Candida na infecção, 

bem como sua interação com outros 

micro-organismos e resistência aos 

antifúngicos. 
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Infecções por Candida e biofilme

Leveduras do gênero Candida são 

capazes de causar micoses superficiais 

e sistêmicas de distribuição mundial. 

Todas são patógenos oportunistas, 

responsáveis por acometer hospe-

deiros imunocomprometidos ou debi-

litados de alguma forma. O principal 

patógeno do gênero é C. albicans, res-

ponsável pela candidíase pseudomem-

branosa. Tanto a forma leveduriforme 

(oval) quanto a filamentosa (hifa ou 

pseudohifa) podem ser encontradas 

no tecido infectado (9).

As espécies de Candida são reco-

nhecidas como importantes agentes 

de infecções nosocomiais. A ocor-

rência de Candida sp como patógeno 

nosocomial está relacionada a fatores 

de risco específicos associados a pro-

cedimentos médicos atuais, como o 

uso de fármacos imunossupressores, 

citotóxicos, antibióticos de amplo 

espectro que suprimem a microbiota 

bacteriana e o implante de vários tipos 

de dispositivos (10). 

O Sistema Norte-americano de 

Vigilância em Infecções Nosocomiais 

(US National Nosocomial Infections 

Surveillance System) classifica estes 

micro-organismos como a quarta 

causa mais comum de infecções sis-

têmicas, atrás apenas de estafilococos 

coagulase-negativos, Staphylococcus 

aureus e enterococos. 

As taxas de mortalidade são altas 

(35%) e o tratamento é dispendio-

so (10). Candida sp também são 

frequentemente identificadas como 

agentes de pneumonias nosoco-

miais e infecções do trato urinário. 

Geralmente, estas infecções estão 

associadas ao implante de cateteres 

intravasculares e urinários, tubos en-

dotraqueais, marca-passos e próteses 

de válvulas cardíacas e articulares 

(ex.: joelho, quadril). Normalmente, 

a infecção ocorre no momento do im-

plante destes dispositivos e o biofilme 

pode ser detectado na superfície dos 

mesmos (5).

Entre os dispositivos implantados 

cirurgicamente, o mais infectado é 

o cateter venoso central, utilizado 

para administrar fluidos, nutrientes e 

fármacos citotóxicos. A infecção pode 

surgir a qualquer momento durante 

o uso deste tipo de cateter. A infusão 

por si própria ou o canal do cateter 

podem estar contaminados, contudo, 

na maioria dos casos, os organismos 

introduzidos são provenientes da pele 

do próprio paciente ou das mãos da 

equipe médica. 

Algumas vezes a ponta do cate-

ter é contaminada no momento da 

inserção, ou alternativamente, os 

micro-organismos podem migrar pela 

solução de continuidade. Entretanto, 

se a Candida sp que coloniza o trato 

gastrintestinal como comensal for 

capaz de penetrar pela mucosa intes-

tinal e invadir a circulação sanguínea, 

as leveduras circulantes podem co-

lonizar a ponta do cateter de forma 

endógena (11). 

Esta via poderia ser um mecanismo 

comum de entrada para pacientes 

com câncer recebendo tratamento 

quimioterápico que causam sérios 

danos à mucosa intestinal (10). Se-

gundo Chang et al (12), as leveduras 

do gênero Candida estão entre os 

principais micro-organismos isolados 

de pacientes oncológicos com infecção 

possivelmente decorrente do uso de 

dispositivos implantados para acesso 

intravenoso.

Pacientes submetidos à hemodiáli-

se e diálise peritoneal comumente são 

acometidos por infecções originadas 

pela presença de biofilme microbiano 

(13). O crescimento do biofilme de 

Candida funciona como um foco para 

infecções e candidemia em pacientes 

submetidos à hemodiálise (13). 

A infecção de cateteres de diálise 

peritoneal pode levar à peritonite por 

Candida, uma complicação comum 

em pacientes terminais com doença 

renal tratados por diálise peritoneal 

e com alta taxa de morbimortalidade 

(13, 14). As manifestações clínicas 

são inespecíficas, mas o isolamento 

de Candida do líquido de diálise pode 

confirmar a infecção. As espécies fre-

quentemente isoladas são C. albicans 

e C. parapsilosis. Estas infecções po-

dem prejudicar a ultrafiltração e levar 

à interrupção da diálise. O tratamento 

requer remoção do cateter peritoneal 

e rápida implementação da terapia 

antifúngica (13, 14).

C. albicans e C. glabrata estão 

frequentemente envolvidas nas 

infecções do trato urinário relacio-

nadas ao uso de cateteres, com 

significante morbidade e aumento 

no tempo e custo da internação (15, 

16). Cerca de 10 a 15% das infecções 

urinárias de pacientes de Unidades 

de Terapia Intensiva são causadas 

por Candida (17). 

A presença de cateter uretral re-

presenta um importante fator de risco 

para as infecções do trato urinário. A 

cateterização pode causar infecção 

pela introdução de micro-organismos 

durante o procedimento ou permitir a 

migração de organismos para a bexiga 

através da superfície do cateter. No 

entanto, é importante ressaltar que 

a distinção entre colonização e infec-

ção por Candida no trato urinário é 

problemática (17). Em pacientes com 

candidúria assintomática, a infecção 

não é erradicada com tratamento an-

tifúngico, mas normalmente resolvida 

com a remoção do cateter, como é ca-

racterístico das infecções relacionadas 

a biofilme.

Infecções superficiais por Candida 

associadas ao implante de dispositivos 

são menos sérias, porém são frequen-
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tes e podem ser problemáticas. A mais 

comum é provavelmente a estomatite 

protética, uma infecção por Candida 

na mucosa oral promovida pelo uso de 

próteses superiores (10). O biofilme é 

formado na superfície acrílica da pró-

tese e contém um grande número de 

leveduras e bactérias (particularmente 

estreptococos). 

Próteses vocais de silicone implan-

tadas em pacientes laringectomizados 

também podem tornar-se contamina-

das por biofilmes polimicrobianos con-

tendo Candida sp. Geralmente, estes 

dispositivos se deterioram em alguns 

meses devido à formação do biofilme 

que causa um mau funcionamento no 

mecanismo da válvula (5).

Os biofilmes também podem estar 

envolvidos em infecções não relacio-

nadas ao implante de dispositivos. Por 

exemplo, na endocardite por Candida 

resultante da formação de biofilmes no 

endotélio vascular danificado. Embora 

ainda sejam necessárias evidências 

diretas, alguns estudos sugerem o 

envolvimento de biofilmes em certas 

infecções na superfície epitelial. 

Na vaginite por Candida, por 

exemplo, algumas células fúngicas 

da superfície da mucosa podem co-

existir em biofilmes polimicrobianos 

com membros da microbiota bacte-

riana vaginal. A resistência à terapia 

antifúngica convencional de algumas 

leveduras no biofilme pode impedir a 

completa erradicação das mesmas do 

lúmen vaginal, o que poderia explicar 

a frequência de infecções sintomáticas 

recorrentes (10, 18).

Biofilmes mistos 

(fungo – bactéria)

Bactérias são frequentemente en-

contradas com espécies de Candida 

em biofilmes polimicrobianos in vivo 

e parece que complexas interações 

interespécies ocorrem nessas popu-

lações aderidas.  In vitro, o modelo 

do disco de cateter tem sido usado 

para investigar biofilmes polimicro-

bianos constituídos de C. albicans 

e S. epidermidis, o agente mais 

comum em infecções bacterianas 

relacionadas a cateter. 

Numerosas interações físicas entre 

os estafilococos, leveduras e hifas 

foram reveladas por microscopia 

eletrônica de varredura. Mais que 

isso, estudos de sensibilidade a anti-

microbianos sugerem que as células 

fúngicas podem modular a ação de 

agentes antibacterianos e as bactérias 

podem afetar a atividade dos agentes 

antifúngicos nestes biofilmes. 

Por exemplo, a presença de C. 

albicans em um biofilme aumenta a 

resistência de estafilococos slime-

negativos a vancomicina. Entretanto, 

a resistência de Candida ao flucona-

zol foi aumentada na presença de 

estafilococos slime-produtores, mas 

não foi afetada pela presença de mu-

tantes slime-negativos. Observações 

semelhantes têm sido verificadas em 

biofilmes constituídos de C. albicans e 

estreptococos da cavidade oral (Strep-

tococcus gordonii e Streptococcus sali-

varius) em dentadura acrílica (19).

Recentemente, foi descrita uma in-

teração antagonista entre C. albicans 

e a bactéria Pseudomonas aeruginosa. 

O micro-organismo formou um denso 

biofilme sobre as hifas de C. albicans 

levando à destruição do fungo. A mor-

te das hifas ocorreu somente após o 

início da formação do biofilme. 

Para avaliar o possível papel dos 

genes de virulência nestas interações, 

três classes de P. aeruginosa mutantes 

foram testadas frente à habilidade em 

destruir células fúngicas. Os resulta-

dos indicaram que vários fatores de 

virulência, incluindo pili e moléculas 

secretadas como fosfolipase C esta-

vam agindo em conjunto para destruir 

as hifas de Candida. Por outro lado, as 

bactérias foram incapazes de se ligar 

ou destruir a forma leveduriforme de 

C. albicans (20).

Resistência antimicrobiana do 

biofilme

Biofilmes microbianos são reconhe-

cidamente resistentes a vários agentes 

antimicrobianos. Estudos sugerem que 

bactérias presentes em biofilmes são 

cerca de 10 a 100 vezes mais resis-

tentes do que as mesmas bactérias 

na forma planctônica (7). Em mea-

dos da década passada, foi relatada 

a resistência do biofilme de Candida 

aos agentes antifúngicos (21). Neste 

trabalho, agentes antifúngicos impor-

tantes na clínica como anfotericina B, 

fluconazol, itraconazol e cetoconazol 

foram testados. Para tanto, um ensaio 

de disco de cateter foi usado para 

determinar a concentração de anti-

fúngico que causava 50% de inibição 

da atividade metabólica (medida pela 

redução do sal de tetrazólio ou pela 

incorporação de [3H] leucina). 

Todos os agentes avaliados foram 

muito menos ativos contra os biofil-

mes de C. albicans em discos de PVC 

do que contra as células planctônicas. 

As concentrações requeridas para re-

duzir a atividade metabólica em 50% 

foram cinco a oito vezes maiores para 

biofilmes do que para células planc-

tônicas e 30 – 2000 vezes maiores 

que a concentração inibitória mínima 

(CIM) correspondente. A microscopia 

eletrônica de varredura revelou que 

a estrutura do biofilme permaneceu 

intacta à concentração de anfoteri-

cina B onze vezes maior que a da 

CIM (21). 

Biofilmes de espécies não-albicans, 

como C. tropicalis e C. parapsilosis, 

também foram resistentes. Estudos 

posteriores demonstraram resistência 

de biofilmes de Candida formados em 
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tre eles, podemos citar o aumento 

da resistência aos agentes antifún-

gicos e às defesas do hospedeiro, 

bem como reservatório de fontes de 

infecção recidivantes (10). 

A formação do biofilme pode ainda 

causar a destruição do dispositivo, 

como marca-passos e próteses vocais 

dentre outros (5). Uma vez que o bio-

filme de Candida foi formado no dis-

positivo, são necessárias intervenções 

terapêuticas que raramente levam à 

cura clínica, sendo requerida na maio-

ria dos casos a remoção do dispositivo 

infectado. Além disso, taxas de mor-

talidade associadas a este tipo de in-

fecções permanecem inaceitavelmente 

altas (5). Novos agentes antifúngicos 

e estratégias preventivas, como o de-

senvolvimento de dispositivos médicos 

revestidos de antimicrobianos, podem 

trazer um impacto positivo no trata-

mento dessas infecções.
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Artigo

Papilomavírus Humano (HPV) e sua Associação com 
Lesões Cervicais em Mulheres Atendidas nas Unidades 
de Saúde do Município de Serra Caiada, RN

A infecção cervical por Papilomavírus Humano representa 
a doença sexualmente transmissível isolada mais frequente no 
mundo, podendo chegar de 25% a 40% na população geral. O 
carcinoma cervical é a segunda maior causa de câncer de mulhe-
res no mundo. Estima-se que a incidência em escala mundial seja 
de cerca de 500.000 novos casos. O desenvolvimento do câncer 
cervical e sua associação estão bem documentados, sendo este o 
principal fator para o desenvolvimento cervical. Este estudo tem 
como objetivo conhecer a prevalência do HPV em uma amostra de 
mulheres de uma área geográfica localizada em Serra Caiada no 
Rio Grande do Norte e sua associação com lesões intraepiteliais. 
Um total 378 prontuários foram investigados para a realização do 
estudo. A prevalência do HPV e sua distribuição por faixa etária 
são descritas. Os resultados mostraram uma maior prevalência 
na faixa etária de 15 a 25 anos (67%), seguida da faixa etária 
de 26 a 49 anos. Com relação às neoplasias intraepiteliais, foi 
encontrado um resultado diretamente proporcional onde a faixa 
etária de 15 a 25 anos apresentou maior índice de NIC I (44%), 
enquanto a faixa etária de 26 a 49 anos apresentou maior índice 
de NICII (11,53%). Os resultados mostraram prevalência do 
HPV corroborando com dados tão bem descritos na literatura. A 
associação dessas infecções com variáveis socioeconômicas e 
de comportamento sexual indicam a importância da criação de 
medidas imediatas de prevenção e promoção à saúde.

Palavras-chave: Carcinoma cervical, papilomavírus huma-
no, lesão intraepitelial

Human papillomavirus (HPV) and its association to 
cervical lesions in women who are attended at Health 
Units of Serra Caiada city, RN

The cervical infection by human papillomavirus is the most fre-
quent isolated sexually transmissible disease in the world reaching 
from 25% through 40% in the general population. The cervical 
carcinoma is the second greatest cause of cancer in women in the 
world. The estimates say the worldwide incidence is about 500.000 
new cases. The growth of cervical cancer and is association with 
HPV are well documented, being the main factor for the cervical 
growth. This study has as its goal to know the HPV prevalence in a 
sample of women from a geographic area located in Serra Caiada 
/ Rio Grande do Norte and its association to infra epithelial lesions 
378 promptuaries were investigated for the study. The prevalence 
of the HPV and its distribution concerning age are in descriptive 
form. The results showed prevalence at the ages 15 through 25 
years (67%), fallowed by the ages from 26 through 49 years old. 
Concerning the intra-epithelial neoplasies it was found a result 
directly proportional to the age: the ages 15 through 25 showed 
a greater rate of nic I (44%) while the ages 26 through 49 years 
old showed a greater rate of NIC II (11.53%). The results showed 
a high prevalence of HPV in the literature. The association of 
those infections with differences in financial situations and sexual 
behaviors indicate the importance of the creation of urgent steps 
for prevention and health promotion. May everybody be moved 
concerning a problem that is not only from the municipality of Serra 
Caiada. It is a public health problem.

Keywords: Cervical carcinoma, human papillomavirus, 
intraepithelial lesions
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Os Papilomavírus são pe-

quenos vírus pertencentes 

à família Papovaviridae e 

podem ser encontrados em epitélios 

de muitos animais, incluindo aves, 

répteis e mamíferos, sendo espécie-

específica. Seu genoma é constituído 

por uma dupla fita de DNA circular, 

com aproximadamente 8.000 pares 

de bases. Sua replicação acontece 

nas células da camada basal do epi-

télio, onde se mantém estável e em 

múltiplas cópias, garantindo uma 

infecção persistente. Nas camadas 

mais superficiais, acontece uma 

replicação vegetativa, que produz 

partículas virais completas, os virions, 
que podem ser encontrados no inte-

rior de células de lesões benignas sob 

a forma de episomas (corpúsculos 

intranucleares distribuídos difusa-

mente) (1).

A infecção pelo Papilomavírus 

representa, atualmente, o fator de 

risco mais importante na gênese do 

carcinoma de colo uterino; podendo 

infectar também a vagina, a vulva, a 

uretra ou a região anal (2). Já foram 

identificados mais de 70 tipos de HPV, 

dos quais 20 tipos podem infectar o 

trato genital, e estão divididos em três 

grupos, de acordo com seu potencial 

de oncogenicidade. 

A classificação em alto ou baixo-

risco depende da associação com o 

câncer e, suas lesões precursoras, 

da neoplasia intraepitelial cervical de 

alto-grau (NIC II - III). A presença de 

certos tipos de HPV no trato genital 

feminino está associada com inúmeras 

doenças, como o condiloma, a neo-

plasia intraepitelial cervical, vaginal e 

vulvar, e o carcinoma (3).

A transmissão sexual pode ocorrer 

por contato íntimo (vaginal, oral e 

anal), mesmo não ocorrendo pene-

tração. Eventualmente, crianças po-

dem ser infectadas pela mãe doente 

durante o parto. Considera-se que o 

HPV seja de transmissão preferen-

cialmente sexual, face às inúmeras 

evidências a este respeito. Todavia, os 

pesquisadores não chegaram à con-

clusão de qual seria a probabilidade 

de contágio a partir do contato com 

um(a) parceiro(a) contaminado(a), 

sendo desconhecido o período de in-

cubação. Alguns autores consideram 

este período em algumas semanas, 

porém isto só está documentado para 

a forma clínica da infecção (4).

As taxas de aquisição de infecções 

por HPV são elevadas, principalmente 

em adultos jovens sexualmente ati-

vos. Com uma prevalência de 15% a 

40 % na população geral, a infecção 

cervical por HPV representa a doença 

sexualmente transmissível (DST) mais 

frequente no mundo atual. 

Apesar da alta prevalência, muitas 

infecções serão de caráter transitório 

(60%), o que é extremamente comum 

em jovens, apresentando duração mé-

dia de 8 a 10 meses (5). Entretanto, as 

infecções persistentes são encontra-

das em 5% a 10% das mulheres com 

idade ≥35 anos, associando-se isto 

ao aumento do risco de progressão 

neoplásica (6, 7).

No Brasil, os dados estatísticos são 

escassos e não traduzem, portanto, 

a verdadeira magnitude da infecção 

induzida pelo HPV. Todavia, eles rati-

ficam a tendência do avanço mundial 

da virose. A forma carcinomatosa não 

aparece, senão tardiamente e seria 

favorecida por fatores, tais como: 

infecções viróticas ou bacterianas 

associadas, tóxicos, fumo, álcool, mul-

tiplicidade de parceiros, precocidade 

sexual e frequência sexual (8). 

Estima-se que de 10 a 20% da 

população adulta sexualmente ativa 

seja portadora da infecção pelo HPV, 

embora apenas 1% apresente o con-

diloma clássico e, 2%, a denominada 

doença subclínica (diagnosticada so-

mente com a colposcopia). Os jovens 

representam o grupo com o maior nú-

mero de infectados, atingindo taxas de 

46% em indivíduos de 20 a 30 anos, 

havendo um decréscimo com a idade, 

10% em mulheres com 40 anos e 5%, 

naquelas acima de 55 anos (9).

O diagnóstico do condiloma é ba-

sicamente clínico; sua confirmação é 

feita por biópsia, embora isto rara-

mente seja necessário. A identificação 

do DNA viral (testes de hibridização 

molecular, e.g. hibridização in situ, 

PCR, captura híbrida) é o diagnóstico 

definitivo da infecção por HPV. A col-

pocitologia nem sempre está correla-

cionada com a identificação do DNA 

viral (10).

Segundo Henry (1996), sendo o 

condiloma acuminado à expressão 

clínica da infecção pelo HPV, seu diag-

nóstico clínico em geral é feito com re-

lativa facilidade, com características já 

descritas anteriormente. O diagnóstico 

à microscopia ótica é feito a partir de 

critérios histo e citológicos descritos 

por vários autores. Tais critérios in-

cluem a formação de estrutura exofi-

tica consistindo de eixo fibrovascular 

de aspecto arborescente revestido 

por uma camada espessa de epitélio 

escamoso, notando-se papilomatose 

além de alongamento e espessamento 

dos cones interpapilares.

A superfície do epitélio pode 

mostrar hipergranulose, hipercera-

tose e/ou paraceratose, sendo esta 

diferente da paraceratose convencio-

nal por apresentar frequentemente 

corpúsculos eosinofílicos nas células 

superficiais que representam DNA 

virótico. Os aspectos citopatológicos 

incluem a disceratose, descrita como 

células oranginófilicas isoladas ou 

agregadas, com citoplasma ama-
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relado, núcleo pequeno e denso, 

podendo ter formato irregular, que 

pode ser reconhecida nas camadas 

médias e profundas (10). 

Tal alteração representa ceratiniza-

ção citoplasmática anormal. Observa-

se ainda coloicitose, caracterizada por 

vacuolização perinuclear com marcada 

densidade de citoplasma periférico, 

que adquire aspecto anfofílico, ao lado 

de alterações nucleares que incluem 

hipercromasia, irregularidade no ta-

manho e forma do núcleo e multinu-

cleação (11).

As primeiras evidências de associa-

ção do HPV ao câncer de colo uterino 

surgiram em 1976. Estudos clínicos 

prospectivos estão sendo conduzidos 

e têm obtido riscos relativos de até 

18 vezes para a portadora dos HPV 

passíveis de desenvolverem lesões 

pré-invasivas (neoplasias intraepite-

liais cervicais, NIC II/III) (12).

Como a maioria das infecções 

por HPV, mesmo as de alto risco, 

não determina o desenvolvimento 

neoplásico, fatores ambientais ou do 

hospedeiro são estudados quanto à 

participação nesse desenvolvimento. 

Exemplos destes cofatores seriam hor-

mônios, a reposta imune e a herança 

genética. (1).

O carcinoma cervical é a segunda 

maior causa de câncer de mulheres 

no mundo. Estima-se que a incidência 

em escala mundial seja de cerca de 

500.000 casos/ano, sendo a patologia 

responsável por 15% de todas as ne-

oplasias invasoras diagnosticadas em 

mulheres (2). Isto se constitui em um 

dos mais graves problemas de saúde 

pública, especialmente em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, onde 

se estima que cerca de 400.000 novos 

casos surjam anualmente (13).

O câncer de colo invasivo é pre-

cedido de uma série de modificações 

do epitélio original, constituindo 

as lesões pré-malignas. Em 1968, 

introduziu-se o conceito de neopla-

sia intraepitelial cervical (NIC), ao 

observar-se que displasias poderiam 

evoluir para neoplasias. Hoje, sabe-

se que a maioria das NICs iniciais 

regride espontaneamente, mesmo 

se não tratadas (14). 

Vários estudos constataram a 

presença do DNA do HPV em mulhe-

res portadoras de neoplasia cervical 

(3). Recentemente, foi demonstrado 

que a presença do HPV é necessária 

para o desenvolvimento da neoplasia 

cervical (15), sendo sugerido inclusive 

uma correlação entre carga viral e o 

desenvolvimento da neoplasia (9).  

Cabe ressaltar, entretanto, que 

o HPV é considerado essencial, mas 

não suficiente, para o aumento do 

câncer cervical ou seus precurso-

res. Outros cofatores devem estar 

presentes para que alterações mo-

leculares ocorram (16).

O presente estudo teve como ob-

jetivo conhecer a prevalência do HPV 

em uma amostra de mulheres que 

foram atendidas pelo Sistema Único de 

Saúde do município de Serra Caiada, 

Rio Grande do Norte, Brasil e sua as-

sociação com a prevalência de lesões 

intra-epiteliais cervicais.

Metodologia

Serra Caiada é um município do 

Estado do Rio Grande do Norte com 

uma população de 8.365 habitantes, 

segundo o Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística (IBGE), com uma 

população feminina na faixa etária 

entre 25 a 49 anos de 1.284 mulheres 

(Secretaria Municipal de Saúde do 

Município). 

O município está equipado com 

três equipes do Programa da Família 

que atendem à população, subdi-

vidida por áreas: uma equipe que 

funciona na zona urbana, enquanto 

que as outras duas na zona rural, 

facilitando, assim, o acesso dos 

mesmos aos serviços de atenção 

primária à saúde, dedicando cuida-

dos especiais a programas como: 

hiperdia (hipertensos e diabéticos), 

pré-natal e saúde da mulher (exa-

me de Papanicolau). As referidas 

unidades realizam uma média anual 

de 378 exames, ficando acima do 

índice do estado.

Foi realizado estudo observacional, 

do tipo transversal (inquérito) e cará-

ter retrospectivo, com uma amostra 

de 378 laudos citológicos, obtidos a 

partir do livro de registros de mulheres 

na faixa etária de 15 a 65 anos que 

procuraram espontaneamente as uni-

dades de saúde do município de Serra 

Caiada, RN, para realização do exame 

Papanicolau, no período de janeiro e 

setembro de 2006. 

Foram excluídos do estudo todos 

os laudos citológicos de pacientes 

que foram atendidas fora do período 

escolhido para o estudo.

O esfregaço citológico foi consti-

tuído de duas amostras, representa-

tivas do raspado da ectocérvice e do 

escovado da endocérvice. As lâminas 

foram coradas pelo método de Pa-

panicolau e avaliadas com base no 

Sistema de Bethesda. Os resultados 

citológicos foram classificados em: (1) 

alterações inflamatórias; (2) lesões 

escamosas pré-invasoras, incluin-

do atipias de células escamosas de 

origem indeterminada (ASCUS); (3) 

lesões escamosas de baixo grau (NIC 

I e HPV); (4) lesões escamosas de alto 

grau (NIC II e III); (5) atipias glandu-

lares pré-invasoras, incluindo atipias 

glandulares de origem indeterminada 

(AGUS) e adenocarcinoma in situ; 

e finalmente (6) carcinoma invasor 

escamoso ou glandular.
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Os resultados dos exames cito-

lógicos dos 378 prontuários analisa-

dos apresentaram: 86% (325/378) 

negativo; para malignidade: 0,8% 

(3/378) insatisfatória para avaliação e 

5,3% (20/378) apresentaram exame 

citológico com presença de células 

escamosas anormais (Figura 1).

A Figura 1 mostra que apenas 8% 

(30/378) dos resultados estavam de 

acordo com os limites da normalida-

de, enquanto que 86% apresentaram 

processo inflamatório. Fato este expli-

cado pelo comportamento sexual, que 

proporciona o contágio com as DST e, 

ainda, pelos hábitos higiênicos. 

Nosso trabalho confirma outros 

estudos com populações com fai-

xa etária semelhante, onde foram 

relatados alguns problemas gine-

cológicos, tais como as infecções 

causadas pelos mais variados tipos 

de micro-organismos, por exemplo, 

lactobacilos e cocos. Isto mostra que 

o comportamento sexual proporciona 

o contágio com as DST, envolvendo 

um fator bastante discutido que são 

os hábitos higiênicos (17).

Dos 20 exames realizados com cé-

lulas escamosas anormais, 90% cor-

responderam a lesões intraepiteliais 

escamosas; dos quais 14 casos eram 

de lesões intraepiteliais de baixo grau 

(LSIL), apenas, quatro casos de lesão 

intraepitelial de alto grau (HSIL) e dois 

casos (10%) apresentaram ASC-US.

A Tabela 1 ilustra a distribuição das 

neoplasias intraepiteliais em relação 

à faixa etária. A maior prevalência é 

de NIC I e NIC II, principalmente em 

NIC II, na faixa etária compreendida 

entre 25 a 49 anos. Em relação à NIC 

III, a neoplasia foi detectada na faixa 

etária entre 50 a 65 anos.

Nosso estudo está de acordo com 

os resultados de Oliveira et al. (2003), 

que ao fazerem um levantamento no 

arquivo ambulatorial de Patologia Cer-

vical e colposcopia, do Departamento 

de Tocoginecologia e do Serviço de 

Anatomia Patológica do Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal do 

Paraná, utilizaram uma amostra de 

51 pacientes, correlacionando exames 

colposcópicos, citológicos e histo-

lógicos. A idade das pacientes com 

resultados citológicos de LSIL variou 

entre 20 e 64 anos, enquanto que para 

pacientes com resultados de HSIL, a 

faixa etária foi de 20 aos 70 anos.

Na referida análise foi observado 

que a faixa etária de 26 a 45 anos é 

a que realiza mais o exame citológico 

em unidades de saúde. Isto é influ-

ência direta da busca ativa por parte 

das equipes de saúde da família de-

vido ao SISCOLO. Embora este fato 

preocupe face ao aumento observado 

de neoplasias mais severas com o 

avanço da idade, o estabelecimento 

do novo Pacto de Gestão pela Saúde 

do Governo Federal tem como meta 

uma cobertura de 90% com exames 

Papanicolau. Fator este que favorece 

a Saúde da Mulher, ao ampliar a faixa 

etária a ser atendida, uma vez que 

com o avanço da idade as neoplasias 

se tornam mais severas.

A prevalência do HPV no município 

de Serra Caiada ocorreu com maior 

intensidade na faixa etária entre 15 

e 25 anos (67%), seguido pela faixa 

compreendida entre 26 a 49 anos mos-

trando 25% dos casos (Figura 2).

0,8%

5,3% 7,9%

86,0%

Inflamatória Insatisfatória
célula escamosa alterada Normalidade

Faixa etária NIC I NIC II NIC III

N % N % N %

15 - 25 8 44,0 1 5,7

25 - 49 3 16,5 2 11,3

50 - 65 3 16,5 1 6

Total 14 77,0 3 17,0 1 6

Figura 1. Distribuição de exames citológicos no período de janeiro a setembro de 2006

Tabela 1. Distribuição das neoplasias intraepiteliais cervicais de acordo com a faixa etária
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Conclusão
Os resultados apresentados na 

Figura 2 condizem com os resultados 

também encontrados por Carter (1996) 

e Coursaget (2003), que em ambos os 

trabalhos observaram que a prevalên-

cia da infecção por HPV é maior em 

mulheres jovens quando comparadas 

a mulheres acima de 30 anos. Muitas 

destas infecções irão regredir esponta-

neamente dentro de um período de 24 

meses, sendo consideradas infecções 

transitórias sem lesões intraepiteliais 

devido ao desenvolvimento de anticor-

pos neutralizantes.

A infecção por HPV é comum em 

jovens adultos que tiveram ou têm 

mais de um parceiro sexual (ou parcei-

ro único que tiveram ou têm múltiplos 

parceiros). A pequena prevalência de 

casos de HPV entre mulheres na faixa 

etária de 50 a 65 anos, apenas 8%, 

também está de acordo com a litera-

tura científica.

As informações ambulatoriais per-

mitiram avaliar que de 14 pacientes 

analisados, oito casos apresentaram 

uma maior correlação entre papiloma-

vírus com as lesões intraepiteliais de 

baixo grau (NIC I), seguido de NIC II, 

com três casos e apenas um caso com 

NIC III, como é mostrado na Figura 3.

A infecção por HPV pode resultar 

em NIC, dependendo do tipo da infec-

ção inicial, existindo, portanto, menor 

ou maior risco de progressão da lesão 

displásica (19). Embora a prevalência 

Figura 2. Distribuição do HPV de acordo com a faixa etária no período de janeiro a setembro de 2006

Figura 3. Lesões intraepiteliais associadas ao HPV no período de janeiro a setembro de 2006

da infecção por HPV seja maior em mu-

lheres jovens sexualmente ativas, com 

idade em torno de 37 anos e na classe 

social mais baixa (10), com frequên-

cia, há infecções recorrentes, seja por 

abandono do tratamento ou por novo 

contato com fatores de risco.

Embora não tenha sido detectado 

nenhum caso de câncer de colo de úte-

ro na população analisada, é impor-

tante ressaltar que as lesões conside-

radas como precursoras do carcinoma 

de colo uterino desempenham um im-

portante papel no processo evolutivo 

para o câncer cervical (20). 

As informações ambulatoriais de 

Serra Caiada, RN, mostram que indi-

víduos na faixa etária de 15 a 25 anos 

apresentam o maior índice de NIC I e 

HPV (Figura 3). Infecções estas, que de 

acordo com Villa (1997), podem regredir 

espontaneamente, porém, se não acom-

panhadas, podem também evoluir com a 

idade e se tornarem um sério problema 

de Saúde Publica. Esta faixa etária, jo-

vens adultos, é aquela onde se entra em 

contato com diversos parceiros.

Conclusão

Uma maior prevalência do HPV 

ocorreu na faixa etária jovem, coin-

cidindo com o período de intensa 

atividade sexual. Das pacientes por-

tadores de lesões cervicais com HPV, 

ocorreu um maior número de casos de 

NIC I, quando comparados a NIC II e 

NIC III. Existe uma estreita relação 

entre a infecção pelo papilomavírus 

humano e as lesões cervicais intrae-

piteliais de baixo grau, o que se pode 

atribuir ao tipo de vírus que acomete 

a pacientes.
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