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serviços

Biologia molecular facilita a detecção de
agentes causadores de infecções urogenitais
Com a técnica de PCR em tempo real, é possível realizar o diagnóstico
simultâneo de diferentes patógenos utilizando apenas uma coleta.
Muito conhecida e utilizada na investigação do HPV, a
biologia molecular ganha espaço para ajudar na análise
de agentes que ocasionam infecções urogenitais, muitas
delas consideradas doenças sexualmente transmissíveis.
Entre elas estão as infecções por Chlamydia trachomatis
e Neisseria gonorrhoeae, que ocasionam desde uma
uretrite ou cervicite, até condições mais graves, como a
doença inflamatória pélvica e a infertilidade.
A novidade é que tal análise agora requer apenas uma
coleta. Assim, é possível detectar, por meio da PCR, além
do HPV, esses dois patógenos simultaneamente. Seja em
amostra de colo do útero ou urina, o tubo único enviado
é processado e analisado para a pesquisa de um ou de
todos esses agentes, desde que indicados na solicitação
médica.
Em comparação a outras técnicas laboratoriais, como a
sorologia, a cultura ou os métodos imunológicos, a PCR
em tempo real tem a vantagem de utilizar a tecnologia
de dual-probe, que possibilita um aumento significativo
de especificidade, sensibilidade e acurácia. Ademais,
diferentemente dos métodos tradicionais, que medem
a resposta imunológica do organismo ao patógeno pela
geração de anticorpos, o exame é capaz de detectar o
agente patogênico mais cedo que os testes sorológicos,
uma vez que os pacientes demoram algumas semanas
para desenvolver anticorpos contra o agente.
A sequência de material genético, mesmo proveniente
de apenas uma célula, é copiada por várias vezes,
criando milhões de cópias de um segmento particular
de DNA. Gera-se, então, uma amostra que é suficiente
para detectar a presença ou ausência de vários agentes
infecciosos, tanto vírus como bactérias, bem como
alguma sequência específica de material genético.
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Na prática:

Pesquisa de Chlamydia trachomatis e/ou Neisseria
gonorrhoeae por PCR
• Coleta:
– Mulheres: raspado de colo do útero ou amostra de urina (1º jato)
– Homens: amostra de urina (1º jato)
• O raspado uretral em homens e mulheres foi substituído
por urina de primeiro jato. Além de ser mais cômodo para
os pacientes, o teste realizado na urina apresenta a mesma
sensibilidade do raspado uretral
• Nas mulheres, prefere-se a coleta de raspado endocervical, sendo
a coleta de amostra de urina indicada apenas se houver sintomas
de uretrite
• Há possibilidade de pesquisa dos dois agentes, além do HPV,
com a coleta de uma única amostra, desde que indicados na
solicitação médica
• O exame pode permanecer positivo até sete dias após um
tratamento antibiótico bem sucedido pela possibilidade de
permanência de material genético bacteriano
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prática clínica

C. trachomatis e N. gonorrhoeae ainda se
destacam como vilãs causadoras de DSTs
Além de poder coexistir no mesmo indivíduo, tais microrganismos são
considerados causas preveníveis de doenças graves como a infertilidade.
Consideradas um sério problema de saúde pública, a
infecção por clamídia e a gonorreia apresentam elevada
prevalência no mundo, porém os índices são maiores em
países em desenvolvimento, afetando principalmente
adolescentes e adultos jovens sexualmente ativos. No
Brasil não há dados precisos, mas as estimativas sugerem
que ocorram, por ano, quase 2 milhões de casos novos de
infecção por clamídia e cerca de 1,5 milhão de casos de
gonorreia.
Apesar de ocasionarem infecções curáveis, mais comumente
a endocervicite nas mulheres e uretrite nos homens, podem
levar ao desenvolvimento de complicações, algumas delas
graves, especialmente se não forem adequadamente
diagnosticadas e tratadas, como é o caso da doença
inflamatória pélvica (DIP) e da infertilidade, que ocorrem em
até 40% e 25% dos casos, respectivamente.

por métodos laboratoriais. Entre os exames para a
pesquisa de clamídia, a detecção do DNA por PCR tem alta
sensibilidade e especificidade e é indicada no rastreamento
primário da infecção ativa. A técnica é superior à pesquisa
de anticorpos no soro por imunofluorescência indireta
e à imunofluorescência direta em raspado uretral ou
endocervical. Já a sorologia para clamídia informa apenas
que o indivíduo teve contato prévio com o agente. Do mesmo
modo, a detecção do DNA da N. gonorrhoeae por PCR tem
sensibilidade superior à da cultura em meio específico, pois
não necessita da viabilidade bacteriana, e especificidade que
se aproxima de 100%.

Destaca-se, ainda, que de 35% a 50% das mulheres
infectadas com N. gonorrhoeae também são coinfectadas
com C. trachomatis, fato que se torna ainda mais
preocupante, considerando que a maioria das infecções
por esses agentes nas mulheres é assintomática e, quando
ocasionam sintomas, as síndromes clínicas podem se
soprepor.
Por esse motivo, a sensibilidade do diagnóstico clínico é
baixa, tornando-se imperativa a confirmação diagnóstica

Além da DIP e da infertilidade
Outro aspecto importante a ser destacado
é que essas infecções podem aumentar
o risco de aquisição e de transmissão do
HIV em até dez vezes e, com o adequado
diagnóstico e tratamento, a incidência
de infecção pelo vírus na população
geral pode diminuir. Além disso, alguns
estudos sugerem que a infecção por
C. trachomatis é um fator de risco
independente para o desenvolvimento de
câncer de colo do útero.

Fotomicrografia da C. trachomatis
em amostra uretral.

Particularidades das infecções clamidiana e gonocócica
C. trachomatis

Ausência de sintomas

• 70-75% das mulheres
• Em homens, a taxa de infecção
assintomática é maior que a infecção
gonocócica assintomática

Manifestações clínicas

• Disúria, corrimento, discreto prurido vaginal (na mulher), uretrite não gonocócica e corrimento
uretral claro ou esbranquiçado (no homem)
• Inflamação da mucosa da orofaringe ou reto tanto em homens como em mulheres
• Pneumonia e infecção ocular neonatal

Complicações

• Mulheres: DIP crônica e recidivante, sepse em região pélvica levando à formação de
abscesso, gestação ectópica, infertilidade e dor pélvica crônica
• Homens: infecção crônica do trato genital
• Gestantes: abortos, natimortos, prematuridade, amniorrexe prematura, baixo peso ao
nascer e infecções congênitas, perinatais e puerperais
• Crianças: pneumonia e conjuntivite
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rimento

Como fazer o rastreamento
Nos Estados Unidos, preconiza-se
o rastreamento anual da clamídia
em todas as mulheres sexualmente
ativas com até 25 anos de idade
e nas mulheres com mais de 25
anos, se tiverem fatores de risco,
como novo parceiro sexual ou
múltiplos parceiros. O rastreamento
da gonorreia é recomendado para
mulheres assintomáticas de alto
risco – prostitutas, pessoas com
história de episódios repetidos de
gonorreia e mulheres com menos de
25 anos de idade com dois ou mais
parceiros sexuais no último ano.
Entretanto, no Brasil, ainda não existem
recomendações oficiais quanto ao
rastreamento dessas infecções.
Fonte: CDC e United States Preventive Task Force

Fatores de risco de
infecção e reinfecção
por C. trachomatis e
N. gonorrhoeae
• Início precoce de atividade sexual
• Ter múltiplos parceiros sexuais
• Troca frequente de parceiros (mais de
um parceiro sexual nos últimos 90 dias)
• Baixa adesão ao uso de preservativos
• Nuliparidade, uso de ducha vaginal,
presença de ectopia cervical, hábito
de fumar e falta de conhecimento
sobre as DSTs também são fatores
comportamentais importantes que se
associam à infecção por clamídia

Homens também são alvos
de clamídia e gonococo
Patógenos que estão associados com a maior
parte dos casos de uretrite masculina.
Em homens com uretrite, os principais
microrganismos identificados são a C.
trachomatis e N. gonorrhoeae. Apesar de
ocasionarem infecções assintomáticas menos
frequentemente que nas mulheres, até 50% dos
casos de infecção por clamídia nos homens não
apresentam sintomas.
Ademais, observam-se níveis consideráveis
de coinfecção desses agentes – até 50% dos
pacientes com gonococo são coinfectados com
clamídia – especialmente em homens mais
jovens. Já a chance de complicações da uretrite, como a artrite reativa, é de
apenas 1% e não se observa associação clara com infertilidade masculina.
Por outro lado, a infecção uretral clamidiana e gonocócica no homem
representa importante reservatório para a transmissão, visto que as taxas de
infecção em mulheres expostas a parceiros sexuais com clamídia ou gonococo
são de 65% e 73%, respectivamente. Fato que pode favorecer todas as
consequências e complicações dessas infecções no sexo feminino.

Uretrite e HIV
Homens com uretrite e HIV apresentam maiores títulos de RNA do HIV
no sêmen que os homens HIV-positivos sem uretrite. O endotélio uretral
intacto é uma importante barreira para a infecção, de modo que, na
presença de uretrite, há facilitação da disseminação de patógenos na
corrente sanguínea. O diagnóstico e tratamento adequado da uretrite
leva à diminuição da expressão do HIV-1 no sêmen.
Fotomicrografia da N. gonorrhoeae
entre numerosos leucócitos.

N. gonorrhoeae

Foto: CDC

• Até 80% das mulheres e 10% dos homens

• Inflamação da mucosa do trato urogenital, orofaringe ou reto
• Corrimento uretral amarelado
• Infecção ocular neonatal
• Mulheres: infecção pélvica levando à infertilidade, gestação ectópica, DIP crônica e dor pélvica crônica
• Homens: estenose uretral
• Ambos os sexos: septicemia, artrite, endocardite e meningite
• Gestantes: prematuridade, amniorrexe prematura, perdas fetais, retardo de crescimento intrauterino e infecções
puerperais
• Recém-nascidos: infecção ocular que pode levar à cegueira, septicemia, artrite, abscessos de couro cabeludo,
pneumonia, meningite, endocardite e estomatite
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atualidades

PCR é usada na identificação de tipos
de HPV de alto risco oncogênico
O método detecta 14 tipos de HPV de alto risco, informando
especificamente sobre os tipos 16 e 18.
A biologia molecular atualmente está
consagrada na pesquisa do DNA de HPV e,
entre as técnicas disponíveis, a PCR em tempo
real destaca-se por apresentar sensibilidade
e valor preditivo negativo elevados. O método
detecta individualmente os tipos 16 e 18, além
de informar, de modo agrupado, a presença de
outros 12 tipos de HPV de alto risco oncogênico.
Na prática clínica, o teste para esses tipos
de HPV pode ser utilizado como adjunto à
colpocitologia para o rastreamento de câncer de
colo do útero em mulheres com idade igual ou
superior a 30 anos.
Os HPV de alto risco estão associados com a
maioria dos casos de câncer de colo do útero e
aumentam o risco de progressão de lesões prémalignas. De maior importância são os tipos 16
e 18, responsáveis por 70% dos casos de câncer
de colo uterino, além de associarem-se com
risco absoluto de 11% de desenvolvimento de
neoplasia intraepitelial escamosa cervical (NIC)
de grau 2 em mulheres com citologia normal.
O exame, ainda, tem utilidade para identificar
as mulheres com citologia ASC-US que
apresentam maior risco de NIC. As mulheres
com essa citologia e teste positivo para HPV
de alto risco oncogênico têm risco relativo 18
vezes maior de NIC 2 ou pior em comparação às
mulheres sem HPV. Quando há positividade para
HPV 16, o risco é ainda maior, sendo de
42 para o risco de desenvolver NIC 2 ou pior
e de 71 para NIC 3 ou lesão mais grave, em
comparação às mulheres sem HPV.

Imagem ilustrativa de HPV
(Thinkstockphotos).

Saiba mais sobre a PCR em tempo real para HPV
• O teste identifica individualmente os tipos 16 e 18 e, em
conjunto, os seguintes tipos: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,
59, 66 e 68
• Possui controles internos individuais para cada amostra a fim
de eliminar resultados falso-negativos
• Apresenta valor preditivo negativo superior a 99% e
sensibilidade superior a 90% para amostras de colo uterino
• Fornece resultados de modo qualitativo*
*A carga viral reflete a quantidade de células presentes na amostra, ou
seja, depende das condições de coleta, e não se relaciona de modo preciso
com a intensidade da infecção pelo HPV. Ela pode também ser influenciada
pela reinfecção por novos tipos virais e pelo grau de integração no genoma
do hospedeiro. Dessa forma, a quantificação da carga viral não pode ser
considerada um meio eficaz de controle de tratamento ou prognóstico.
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