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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a
adequabilidade da amostra para exame citopatológico
obtida do óstio do útero e do canal do colo do útero
utilizando-se espátula de Ayre associada a escova
cervical e Accellon Combi. Este dispositivo consiste de
uma haste de plástico com uma extremidade losangular
de superfície aveludada, terminando em ponta de 1,8
cm; foi desenvolvido para coletar amostra do óstio do
útero e do canal colo do útero simultaneamente. Este
estudo, randomizado, transversal e prospectivo, foi re-
alizado através da coleta de amostras no ambulatório
de Ginecologia do Hospital Universitário Evangélico de
Curitiba  no período compreendido entre 2 de abril e 20
de agosto de 2001. Cem mulheres foram distribuídas
eqüitativamente em dois grupos. Cada amostra foi co-
locada em lâmina de vidro única de forma padronizada,
submetida à coloração de Papanicolaou e classificada
segundo o Sistema Bethesda, sendo a adequabilidade
da amostra avaliada pela presença de células
metaplásicas e/ou endocervicais. A análise estatística
foi feita através do cálculo da probabilidade e Teste do
Qui-Quadrado aplicando-se a correção de Yates, ado-
tando-se o índice de significância de 5%. Uma lâmina
de cada grupo foi considerada insatisfatória para ava-
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liação. A maioria das pacientes do grupo I no menacme
apresentou células metaplásicas e/ou endocervicais,
havendo diferença significativa em comparação com o
grupo II (p= 0,0000025). A maioria das pacientes,
usuárias ou não de contracepção hormonal do grupo I
apresentou células metaplásicas e/ou endocervicais em
relação ao grupo II (p= 0,0069 e p= 0,000024, respectiva-
mente). A presença de células metaplásicas e/ou
endocervicais também foi superior no grupo I em rela-
ção ao grupo II, levando em consideração a posição da
junção escamo-colunar, quando esta encontrava-se aci-
ma ou ao nível do óstio do útero (p = 0,0438 e p = 0,00039,
respectivamente). No presente estudo pode-se concluir
que a adequabilidade da amostra para exame
citopatológico obtida do óstio e do canal do colo do úte-
ro coletada por espátula de Ayre + escova cervical foi
significativamente superior àquela coletada por Accellon
Combi em pacientes no menacme, independente do uso
ou não de contracepção hormonal e com junção esca-
mo-colunar acima ou ao nível do óstio do útero.
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Objetivos: estudar o efeito das drogas anti-retrovirais
sobre o metabolismo glicêmico e lipídico em gestantes
portadoras do HIV-1 e a ação dessas medicações so-
bre o prognóstico fetal e neonatal.
Pacientes e Métodos: estudo prospectivo avaliando 57
gestantes divididas em três grupos. O Grupo AZT foi
formado com 20 gestantes portadoras do HIV-1 utili-
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zando AZT. O Grupo TT, com 25 gestantes portadoras
do HIV-1 usando terapia anti-retroviral tríplice (AZT
+ 3TC + NFV) e o Grupo Controle, composto de 12
gestantes consideradas normais. Foram excluídas
gestantes com história pessoal e familiar de diabetes
mellitus e dislipidemia. As amostras sangüíneas para
dosagens  plasmáticas de glicemia de jejum, lípides




