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OBJETIVO

Relacionar as implicações visualizadas na análise

citológica com os resultados alcançados na

pesquisa microbiológica esquadrinhando desta

forma compreender se a utilização desses métodos

em associação apresenta relevância clínica na

detecção de Candida sp.

Contendo uma gama de microrganismos aeróbicos e

anaeróbicos, a vagina e colo do útero possuem em um

ecossistema implexo, perante as alterações nesta flora,

os mesmos podem acarretar inflamação cérvico-

vaginal, muitas vezes seguida por uma secreção de odor

desagradável. A Candida sp é um fungo patogênico que

mais produz quadros infecciosos na vulva, vagina e,

mais raramente no colo do útero, que pode estar

associada a uma secreção espessa e de coloração

esbranquiçada, além de prurido e ardência na região

vulvar. Em esfregaços citológicos a visualização de

microrganismos e/ou das alterações morfológicas,

como no caso de alguns vírus, requer importantes

conhecimentos que em algumas conjunturas são

decisivas para a consignação do diagnóstico.

INTRODUÇÃO

Sendo detectadas em ambos os métodos estruturas compatíveis com

o agente em apenas 02 dos 09 casos estudados em que o agente

esteve presente, nos demais, identificadas estruturas fúngicas apenas

no último exame citado. Em 02 dos 35 casos analisados, as

pacientes apresentaram microbiota indeterminada. A pesquisa

de Candida sp pela citologia e a cultura não apresentaram

concordância, conferindo a este fato a questão de nem sempre é

possível a identificação exclusiva do fungo nos esfregaços

citológicos. Pode ser atribuída ao número insuficiente de estruturas

leveduriformes, além da presença de leucócitos em grande

quantidade, que poderiam obscurecer o achado morfológico do

organismo no exame citológico. Mostrando que o exame

citopatológico pode ampliar a detecção dos influentes infecciosos

cérvico-vaginais.

RESULTADOS E CONCLUSÃO

O estudo foi realizado em trinta e cinco pacientes do sexo feminino

com idades entre 18 e 58 anos para realização de citopatologia

oncótica. A pesquisa de Candida sp pela citologia e a identificação de

estruturas leveduriformes por microscopia isoladas em cultura, não

apresentou relevante concordância. Utilizando-se das palavras-

chaves: Candidíase Vulvovaginal, Cervicite Uterina, Citologia,

Leveduras
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DESENHO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo observacional, exploratório

retrospectivo, de natureza quantitativa, realizado

no período de setembro – 2015 a agosto – 2016
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