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RESUMO 

 
Atualmente, a Chlamydia trachomatis é responsável pelo maior número de 
casos de infecções bacterianas sexualmente transmissíveis. Grande parte das 
infecções clamidiais são assintomáticas, representando um grande reservatório 
para a disseminação da infecção. Para controlar a infecção clamidial são 
necessários programas de prevenção e de rastreamento. Os estudos de 
prevalência existentes no Brasil ainda são isolados e em número insuficiente 
para refletir a verdadeira situação da infecção no país.  O presente estudo foi 
delineado para ser um estudo de prevalência da infecção clamidial no Estado de 
Goiás, permitindo o diagnóstico em jovens do sexo masculino assintomáticos. 
Foram avaliados, no ano 2000, 627 jovens do sexo masculino que se 
apresentaram para a seleção do serviço militar no 42º Batalhão de Infantaria 
Motorizada, em Goiânia, Goiás, Brasil. Os dados sócio-demográficos, de 
comportamento sexual e presença de sintomas foram obtidos através de 
questionário auto-aplicável. Para determinar a prevalência da infecção clamidial 
foi utilizada a PCR (Amplicor® Roche) em amostras de urina. A média de idade 
dos participantes foi de 18,4 ± 1,2 anos e a maioria deles (83,4%) eram 
sexualmente ativos. A prevalência geral encontrada para a infecção clamidial foi 
de 4,1% (IC 95% 2,8-6,1). Nos jovens sexualmente ativos a prevalência foi de 
4,9%. Após análise de regressão logística, a positividade para C. trachomatis 
esteve relacionada ao não uso de preservativo e ao maior número de parceiros 
sexuais nos últimos dois meses. O estudo possibilitou o diagnóstico, em 
amostras de urina de jovens do sexo masculino, de infecção clamidial 
assintomática e dos fatores de risco a ela associados, ressaltando a importância 
do rastreamento no controle da disseminação dessa infecção. 

 
Palavras chave: Chlamydia trachomatis, prevalência, homens jovens, fatores 
de risco, PCR. 
 
 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
Chlamydia trachomatis is actually responsible for the largest number of cases of 
bacterial sexually transmitted infections. Great part of the chlamydial infections 
are asymptomatic,  representing a great reservoir for the spread of the 
infection. To control chlamydial infections is necessary screening programs. The 
prevalence studies in Brazil are still isolated and insufficient to reflect the real 
situation of the infection in this country. The present investigation was 
performed as a prevalence study about chlamydial infection in Goiás State, 
through the diagnosis in asymptomatic young males. In 2000, were enrolled in 
this study, 627 young males that came for the selection to military service in 
the 42nd Batalhão de Infantaria Motorizada, in Goiânia, Goiás, Brazil. The socio-
demographic data, of sexual behavior and presence of symptoms were obtained 
through self-administered questionnaire. To determine the prevalence of 
chlamydial infection, PCR (Roche Amplicor®) was performed in urine samples. 
The mean age of the participants was 18,4 ± 1,2 years and most of them 
(83,4%) was sexually active. The overall prevalence of chlamydial infection was 
4,1% (IC 95% 2,8-6,1). In the sexually actives the prevalence was 4,9%. 
Through analysis of logistic regression, the positivity for C. trachomatis was 
related to inadequate preservative use and to high number of sexual partners in 
the last 2 months. This study allowed the diagnosis of asymptomatic chlamydial 
infection, in urine specimens of young male, and to determine the risk factors 
associated, emphasizing the importance of chlamydial screening to control this 
infection. 

 

Keywords: Chlamydia trachomatis, prevalence, young males, risk factors, PCR. 
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PREFÁCIO 

 
Esta dissertação foi elaborada de acordo com as normas do Programa de 

Pós-Graduação em Medicina Tropical do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública para a forma baseada em manuscrito. Desta forma, a dissertação 

incorpora na seção de introdução, uma revisão sobre os principais aspectos da 

infecção por Chlamydia trachomatis, com ênfase a sua prevalência no Brasil, e 

um manuscrito a ser submetido para publicação que descreve a metodologia e 

a maior parte dos resultados obtidos durante seu período de elaboração.  

Ao final do manuscrito encontra-se uma seção de conclusões. A 

bibliografia encontra-se na última seção deste volume. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 
 

 



 

INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, a Chlamydia trachomatis é responsável pelo maior número 

de casos de infecções bacterianas sexualmente transmissíveis. Seu diagnóstico 

é motivo de preocupação em vários países do mundo devido a freqüente 

ausência de sintomas e principalmente pelas seqüelas que pode acarretar. A 

infecção por clamídia difunde-se exponencialmente, particularmente entre 

adolescentes e jovens sexualmente ativos. Ela infecta homens e mulheres, mas 

tem conseqüências mais graves para as mulheres (Gerbase et al. 1998, WHO 

2001). 

A clamídia é uma bactéria gram negativa, obrigatoriamente intracelular e 

cresce em cultura de células (Jawetz et al. 1998). Já foram identificadas 19 

sorovariedades de C. trachomatis, também chamadas sorotipos, imunotipos ou 

sorovariantes e o antígeno predominante que as define é a proteína principal da 

membrana externa (MOMP).  Os sorotipos A, B, Ba e C estão relacionados 

principalmente com o tracoma ocular e conjuntivites. As sorovariedades D, Da, 

E, F, G, Ga, H, I, Ia, J e K são isoladas predominantemente do trato urogenital, 

sendo que D, E e F são as mais freqüentes. As sorovariedades L1, L2, L2a e L3 

são responsáveis pelo linfogranuloma venéreo (Lan et al. 1994, Morré et al. 

2000).  

A C. trachomatis apresenta dois estágios de desenvolvimento: o corpo 

elementar e o corpo reticular. O corpo elementar é a partícula infecciosa, 

metabolicamente inativa e tem uma parede celular que permite sua 

sobrevivência no meio extracelular. No estágio de corpo reticular, o organismo 

é metabolicamente ativo, não apresenta parede celular e é encontrado somente 

intracelularmente. O ciclo infeccioso inicia-se quando os corpos elementares 

 



ligam-se e penetram nas células epiteliais das superfícies mucosas. Acredita-se 

que a invasão da célula hospedeira seja por endocitose mediada por receptores 

presentes na superfície desta célula, que interagem com adesinas presentes na 

superfície do corpo elementar. As adesinas envolvidas na ligação do organismo 

às células da mucosa não estão bem definidas, embora a MOMP seja uma 

provável candidata, bem como um glicosaminoglicano (GAG) da parede 

clamidial (Stephens et al. 2000). Dentro do citoplasma, os corpos elementares 

são circundados por uma membrana derivada da célula hospedeira, formando 

um vacúolo não acidificado, que não se funde com o lisossoma, evadindo-se do 

principal mecanismo de defesa celular (Scidmore et al. 1996, Van Ooj et al. 

1997). Os corpos elementares fundem-se constituindo o corpo reticular, que se 

divide por divisão binária, dando origem a novos corpos reticulares que 

preenchem todo o vacúolo, formando a inclusão clamidial. Após este estágio, os 

corpos reticulares adquirem parede celular originando novos corpos 

elementares, que são liberados pela ruptura da célula hospedeira e vão infectar 

novas células. O material genético clamidial compõe-se de DNA e RNA, 

encontrados nos corpos elementares e reticulares, além de plasmídios que 

podem ocorrer entre 7 a 10 cópias por corpo elementar (Palmer & Falkow 1986, 

Jawetz et al. 1998). 

Grande parte das infecções clamidiais são assintomáticas, representando 

um grande reservatório para a disseminação da infecção. O número de homens 

assintomáticos varia de 25% a 60% e de mulheres de 65% até 90% (CDC 

2000, Nelson & Helfand 2001). Comparando-se com a infecção gonocócica, o 

número de homens com infecção clamidial assintomática é maior que o número 

de assintomáticos infectados por Neisseria gonorrhoeae (CDC/MMWR 1993).  
Quando sintomática a apresentação mais comum da infecção clamidial 

masculina é a uretrite, que se apresenta com polaciúria, disúria e secreção 

uretral. Além disso, pode ocorrer epididimite, prostatite e proctite. A C. 

trachomatis é a causa de 30% a 50% das uretrites agudas não-gonocócicas e 

de pelo menos um terço da epididimite aguda, podendo ser responsável por até 

80% dos casos em homens com menos de 35 anos. A infecção pode estar 

associada com a Síndrome de Reiter, caracterizada por artrite, conjuntivite e 

 



uretrite, e ocorre principalmente em homens (Gaston 2000). Os resultados do 

impacto da infecção clamidial na fertilidade masculina são contraditórios, sendo 

necessários novos estudos para avaliar o seu real papel (Weström et al. 1996, 

Ness et al. 1997). 

Nas mulheres a localização preferencial da bactéria é a cérvice e as 

principais manifestações clínicas, quando ocorrem, são o corrimento vaginal e 

disúria. Contudo, a uretra e o reto também podem ser infectados (Carvalho & 

Santos 1996, David 1999). As infecções genitais clamidiais não diagnosticadas e 

não tratadas podem ascender ao trato genital superior, levando a complicações 

como a salpingite e doença inflamatória pélvica (DIP), cujas seqüelas são 

infertilidade, gravidez ectópica e dor pélvica crônica (Weström 1996, Cohen & 

Brunham 1999, Simms et al. 2000). A C. trachomatis também pode ser 

transmitida ao recém-nascido, principalmente durante sua passagem pelo canal 

do parto, causando conjuntivite e pneumonia (Vaz et al. 1999). 

Vários estudos mostram associação entre doença sexualmente 

transmissível (DST) e o HIV. A presença de outras DST pode aumentar a 

probabilidade das pessoas não infectadas adquirirem a infecção pelo HIV 

(Cohen 1998, CDC/MMWR 1998). Levine et al. (1998) observaram maior 

número de linfócitos T CD4+ na endocérvice, na presença de DST não 

ulcerativa, como a infecção clamidial, sugerindo que, o maior número de células 

com receptores para o HIV, é um possível mecanismo através do qual as 

infecções clamidiais podem aumentar a susceptibilidade à infecção pelo HIV. 

Além disso, indivíduos infectados pelo HIV e concomitantemente por outra DST 

têm uma probabilidade maior de transmitir o vírus. A infecção clamidial induz a 

secreção de citocinas pelas células epiteliais que podem aumentar a replicação 

viral (Rasmussem et al. 1997). Desta forma, as altas taxas de infecção clamidial 

assintomática não detectadas podem ainda colocar a população infectada em 

um risco significante de adquirir a infecção pelo HIV. 

A infecção clamidial aguda é caracterizada primariamente por uma 

resposta de polimorfonucleares e a reinfecção ou infecção crônica são 

caracterizadas por resposta predominante de células mononucleares. Parece 

que a fibrose que acompanha a resposta inflamatória de células mononucleares 

 



causa, a longo prazo, dano tecidual e cicatrização, responsáveis por muitas das 

seqüelas da infecção. Devido à característica assintomática da infecção, a fase 

aguda pode não ocorrer ou ser inaparente (Martin 1990). 

O conhecimento das bases imunopatológicas associadas à infecção 

clamidial e suas seqüelas reprodutivas permanece incompleto. Nem todas as 

mulheres desenvolvem DIP e infertilidade, sugerindo que a resposta imune 

adquirida aos antígenos clamidiais é importante na patogênese (Cohen & 

Brunham 1999). Alguns estudos indicam a importância da imunidade mediada 

por células na resposta imune do hospedeiro contra este patógeno intracelular, 

com maior participação dos linfócitos T CD4+ e um forte desvio da resposta 

imune para o tipo Th1 (Th do inglês, T helper 1) (Perry et al. 1999, Beagley & 

Timms 2000, Loomis & Starnbach 2002). Parece que o principal mecanismo 

para a eliminação da bactéria do trato genital está associado com a ativação de 

linfócitos Th1, resultando na ativação de macrófagos mediada por IFN-γ 

(interferon γ) e conseqüentemente morte das células epiteliais infectadas por C. 

trachomatis através da secreção de óxido nítrico e TNF (fator de necrose 

tumoral) (Johansson et al. 1997a). Os antígenos clamidiais reconhecidos pelas 

células T não estão bem definidos, os mais conhecidos são a MOMP, o LPS 

clamidial e a proteína do choque térmico clamidial de 60 KDa, a HSP60. A 

proteína do choque térmico tem sido associada a imunopatologia da infecção 

clamidial. A HSP60 tem 48% de homologia com a HSP60 humana, assim, a 

resposta imune contra a HSP clamidial pode desencadear, através do 

mimetismo molecular, uma resposta autoimune contra a HSP humana que pode 

ser responsável pelo dano tecidual mesmo após a eliminação da clamídia 

(Domeika et al. 1998, Cohen & Brunham 1999, Kinnunen et al. 2000).  

A resposta imune humoral parece exercer um papel secundário na 

resposta a infecção clamidial, pois foi encontrada uma fraca correlação entre a 

presença de anticorpos específicos e proteção imune. Desta forma, embora os 

anticorpos possam exercer um certo papel protetor, eles não são essenciais 

(Johansson et al. 1997a, Johansson et al. 1997b).   

Para o controle da infecção clamidial são necessários programas de 

rastreamento. Estes têm dois objetivos principais: a redução da morbidade e a 

 



interrupção da transmissão. Além disso, como a maioria das infecções 

clamidiais não apresentam sintomas, a prevenção primária é a forma mais 

efetiva de evitar as seqüelas (CDC/MMWR 1993, Macleod et al. 1999, Miller et 

al. 2000). Existem evidências que mostram que o rastreamento e tratamento 

não somente reduzem a prevalência da infecção do trato genital inferior, como 

também diminuem a incidência das complicações, como a DIP. Em países onde 

são empregados programas de rastreamento, houve um declínio da infecção, 

como por exemplo em duas regiões dos EUA, onde se observou uma queda de 

16% e de 32% em mulheres abaixo de 20 anos nos dois anos iniciais de um 

programa de rastreamento em larga escala. Em uma dessas regiões, as taxas 

caíram de 7,8% em 1994 para 5,4% em 1996 (CDC 2001a). Na Suécia a 

notificação da infecção clamidial é compulsória desde 1988. Nesse país foi 

possível, através do rastreamento, reduzir drasticamente a prevalência de DIP 

(Kamwendo et al 1998). 

As recomendações do CDC para a prevenção da infecção clamidial são o 

rastreamento de rotina de todas as mulheres sexualmente ativas abaixo de 25 

anos de idade e o rastreamento anual de mulheres acima de 25 anos que 

apresentam comportamento de risco (novo ou múltiplos parceiros sexuais nos 

últimos 90 dias, história de DST, uso inconsistente ou incorreto de 

contraceptivo de barreira). Todas as mulheres com infecção da cérvice e todas 

as grávidas devem ser testadas (CDC/MMWR 2002). Estas recomendações não 

estão  claramente definidas para os homens. Apesar de não haver um consenso 

para a população masculina, o CDC recomenda que, todos os jovens 

sexualmente ativos devem ser avaliados rotineiramente, e a prevalência 

encontrada poderia ser utilizada como critério para o rastreamento, nos locais 

onde este índice fosse maior ou igual a 2% (CDC/MMWR 1998). 

Como os programas de rastreamento priorizam especialmente o 

diagnóstico em mulheres, muitos homens infectados não são diagnosticados e 

tratados, perpetuando a transmissão da infecção. O principal obstáculo para o 

rastreamento da infecção genital no sexo masculino, era a necessidade de 

amostra obtida através de coleta invasiva (swab uretral), no entanto, isto está 

sendo superado com a utilização de amostras de urina (Orr 1997). 

 



O desenvolvimento de testes para detecção de C. trachomatis na urina, 

representou um grande avanço para o diagnóstico precoce da infecção na 

população assintomática. Atualmente a urina é a amostra de escolha para o 

diagnóstico da infecção clamidial em homens, pois durante a coleta ocorre a 

lavagem das superfícies mucosas e contato com as secreções uretrais. As 

vantagens de sua utilização são a facilidade de coleta, o transporte e 

armazenamento simples (Quinn et al. 1996, Stary et al. 1996). No entanto, 

deve haver alguns cuidados em relação à sua coleta: a amostra deve ser do 

primeiro jato, o volume deve ser adequado e a coleta deve ser feita após uma 

ou duas horas da última micção. Uma das limitações do seu uso é a 

impossibilidade do isolamento da bactéria na urina (Black 1997, Hammerschlag 

1999, Stary 1999).  

A C. trachomatis pode ser detectada por vários procedimentos, que incluem 

desde a cultura da bactéria até os testes mais atuais de amplificação de DNA. 

Todos eles apresentam vantagens e desvantagens. A escolha de um método para 

diagnóstico da infecção clamidial deve considerar a disponibilidade de um teste 

específico, os custos, o desempenho no laboratório e a prevalência da infecção 

clamidial na população estudada (Hammerschlag 1999, Nelson & Helfand 2001). A 

cultura da secreção endocervical ou uretral foi durante muitos anos considerada o 

“padrão ouro” para o diagnóstico da infecção clamidial, devido a sua especificidade 

de 100%. A partir da década de 80, novos testes foram desenvolvidos visando 

superar as limitações da cultura. Os primeiros testes foram os ensaios de detecção 

de antígenos, como a imunofluorescência direta (IFD) e os ensaios 

imunoenzimáticos (EIA) seguidos pelos ensaios de detecção de ácidos nucléicos 

(hibridização, captura híbrida) (Black 1997, Stary 1999). 

Os testes mais recentes baseiam-se na amplificação de ácidos nucléicos, 

como a reação em cadeia da polimerase (PCR), a reação em cadeia da ligase 

(LCR), a amplificação mediada pela transcrição (TMA) e o “strand displacement 

assay” (SDA) (Stary 2002). Estes testes baseiam-se na amplificação de 

seqüências alvo específicas de um único gene da C. trachomatis. Estas 

seqüências podem estar localizadas no DNA plasmidial (PCR, LCR e SDA), em 

fragmentos do DNA cromossomal que codificam a MOMP (PCR-MOMP) ou no 

 



RNA ribossomal (TMA) (Chernesky 1999). Os testes de amplificação são 

capazes de detectar de 1 a 10 organismos clamidiais, a cultura de 10 a 100 e o 

EIA detecta 104 a 105. A cultura exige organismos clamidiais viáveis, enquanto 

os testes de amplificação apresentam a vantagem de detectar DNA ou RNA 

clamidial, sem a necessidade de organismos viáveis (Morse 2001). A 

sensibilidade desses testes é maior que a dos outros já descritos, variando de 

85% a 100% e a especificidade geralmente é superior a 98%. (Johnson et al. 

2000, Cheng et al. 2001, van Dick et al. 2001, CDC/MMWR 2002). Existem 

vários deles disponíveis comercialmente, sendo os principais: PCR Amplicor 

semi-automatizado e COBAS Amplicor automatizado (Roche Molecular 

Diagnostics), LCR-LCx (Abbott Diagnostics), TMA-Gen Probe (AMP CT, Gen 

Probe) e BD ProbeTec ET – SDA (Becton Dickinson) (CDC/MMWR 2002). O 

desenvolvimento dos testes de amplificação de ácidos nucléicos resultou em um 

aumento significante da sensibilidade no diagnóstico da infecção clamidial. A 

reação de PCR é a mais utilizada. Baseia-se na produção de fitas 

complementares iniciadas por oligonucleotídeos (“primers”) a partir de um DNA 

molde, utilizando uma DNA polimerase (Tang et al. 1997). Múltiplos ciclos de 

desnaturação, anelamento e extensão resultam na amplificação logarítmica da 

seqüência alvo do DNA. Os produtos amplificados são denominados de 

amplicons e podem ser detectados por eletroforese em gel, hibridização por 

sondas de captura de DNA e atualmente por reações colorimétricas baseadas 

em reações de ELISA (Black 1997).  

A amplificação do DNA plasmidial parece ser mais sensível. Como 

demonstrado por Mahony et al. 1993, a PCR baseada na amplificação do 

plasmídio, é 10 a 1000 vezes mais sensível que os ensaios baseados na 

amplificação do DNA cromossomal, devido à presença de múltiplas cópias do 

plasmídio, comparado a um único gene da MOMP no corpo elementar. Os 

testes que amplificam o gene da MOMP não estão disponíveis comercialmente e 

são utilizados em pesquisa ou para esclarecer resultados discrepantes dos 

testes de amplificação de plasmídios.  

Os testes de amplificação apresentam muitas vantagens em relação à 

cultura e aos outros testes. Devido à alta sensibilidade e excelente 

 



especificidade, permitem o uso de amostras obtidas através de coleta não 

invasiva, como urina e swab vaginal, para examinar homens e mulheres 

assintomáticos. São menos exigentes em relação às condições de temperatura 

e ao transporte e armazenamento da amostra. Além disso, possibilitam a 

automação, que implica no rápido processamento e avaliação de um grande 

número de amostras simultaneamente (Stary 1999). Como desvantagem esses 

testes apresentam custo mais elevado que os outros já desenvolvidos para o 

diagnóstico da infecção clamidial. Uma estratégia empregada para minimizar 

estes custos é a utilização de “pools”, que consiste em agrupar amostras 

(geralmente cinco) em um único tubo, ao invés de testá-las individualmente 

(Kapala et al. 2000, Morré et al. 2001). De acordo com o CDC, um teste de 

amplificação de ácido nucléico realizado em amostra de swab uretral ou urina, é 

o teste de escolha para o diagnóstico da infecção clamidial em homens, e no 

caso de assintomáticos a urina é a amostra mais indicada. A realização deste 

tipo de teste na urina tem sensibilidade adequada para ser usado como teste 

de rastreamento (CDC/MMWR 2002). 

 Um dos problemas das reações de amplificação é a possibilidade de 

ocorrer resultados falsos positivos devido à presença de ácidos nucléicos 

contaminantes, o que pode ser evitado tomando-se todas as precauções 

necessárias durante o processamento das amostras e execução do teste 

(Persing 1991, Black 1998). Já os resultados falsos negativos resultam da 

presença de inibidores da amplificação, comumente presentes nas amostras 

clínicas e são mais difíceis de serem controlados porque ocorrem de forma 

aleatória (Mahony et al. 1998). Amostras com inibidores podem ser 

identificadas através da amplificação de um segundo fragmento de ácido 

nucléico alvo, chamado controle interno. A não amplificação do controle interno 

significa que houve inibição da Taq DNA polimerase e o teste deve ser repetido 

após a eliminação dos inibidores (Rosenstraus et al. 1998).  

A coleta e o transporte adequado das amostras é uma condição 

indispensável para a acurácia dos testes para diagnóstico de C. trachomatis. A 

falta de adequação da amostra continua sendo uma falha de muitos programas 

de rastreamento e investigações. Sendo a clamídia obrigatoriamente 

 



intracelular, a amostra deve incluir as células hospedeiras que abrigam estes 

organismos (células metaplásicas ou células epiteliais colunares ou cubóides) 

(Kellogg et al. 1995). As amostras inadequadas afetam as taxas de positividade, 

a sensibilidade e especificidade não só da cultura, mas também dos ensaios 

imunoenzimáticos e da maioria dos testes de imunofluorescência. Mesmo as 

tecnologias mais sensíveis, como os testes de amplificação do DNA, que não 

requerem corpos elementares intactos, uma vez que poucas cópias de DNA são 

suficientes para um resultado positivo, são afetadas pela qualidade da amostra 

(Welsh et al. 1997).  

Vários fatores de risco comportamentais e demográficos foram 

associados à infecção por clamídia, destacando-se a idade, o maior número de 

parceiros sexuais, a troca recente de parceiro (menos de três meses), o estado 

civil (solteiros), o uso inadequado de métodos contraceptivos de barreira, as 

baixas condições sócio-econômicas, a presença de outras DST, secreção vaginal 

anormal ou outras manifestações clínicas e parceiro com sintomas urogenitais 

(Tchoudomirova et al. 1998). De acordo com a literatura, o mais importante 

dos fatores de risco é a idade, principalmente a dos adolescentes (10-19 anos) 

e jovens (20-24 anos), que são os grupos mais afetados (CDC/MMWR 1993, 

CDC 2001b, WHO 2001). As justificativas para essa associação são as 

características comportamentais destes grupos etários como o uso inconsistente 

de métodos contraceptivos de barreira, maior probabilidade de múltiplos 

parceiros e o início precoce da atividade sexual. Em mulheres jovens a maior 

susceptibilidade também está associada à imaturidade biológica das mucosas, 

que está relacionada às diferenças anatômicas no epitélio da cérvice, como a 

maior exposição da junção escamo-colunar (ectopia), que é o principal alvo 

para a bactéria. O uso de anticoncepcionais bem como do DIU (dispositivo 

intrauterino) como fatores de risco permanecem controversos. Além disso, 

alguns autores demonstraram que a infecção por clamídia é significativamente 

mais freqüente em pacientes infectados por Neisseria gonorrhoea 

(Tchoudomirova et al. 1998, Munk et al. 1999, CDC 2001b).  

Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1999 

ocorreram 92 milhões de novos casos de infecção clamidial no mundo e as 

 



taxas mais elevadas da infecção foram encontradas no Sul e Sudeste da Ásia 

(43 milhões), África Sub-sahariana (16 milhões) e América Latina e Caribe (9,5 

milhões). Mas também em alguns países desenvolvidos a prevalência e 

incidência ainda são elevadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde os 

programas de rastreamento são mais efetivos, a estimativa de novos casos em 

1999 foi de quatro milhões (WHO 2001).  

A prevalência de C. trachomatis em homens e mulheres oscila entre 1% 

até 40%, dependendo da população estudada (Nelson & Helfand 2001). Estas 

taxas podem variar de acordo com o sexo, faixa etária, presença de sintomas, 

local do estudo e o teste empregado para o diagnóstico. Em homens 

assintomáticos, alguns estudos indicam uma prevalência entre 1,4% a 16%. Já 

os sintomáticos podem apresentar taxas entre 8,4% e 34%. Para as mulheres 

as taxas descritas na literatura variam de 1,8% a 12% nas assintomáticas e 

7,7% até 55% nas sintomáticas. Uma explicação para as taxas mais baixas 

entre os homens, sugerida pelo CDC é que muitos parceiros de mulheres 

infectadas não são diagnosticados (Jaschek et al. 1993, Lee et al. 1995, Oh et 

al. 1997, Tchoudomirova et al 1998, Dowe et al. 1999, CDC 2000, Pierpoint et 

al. 2000, LaMontagne et al. 2003).  

No Brasil, os dados de prevalência e incidência da infecção por C. 

trachomatis são escassos. Além disso, os estudos existentes ainda são isolados, 

em número insuficiente para mostrar a real situação da infecção no país e em 

sua maioria são realizados em populações femininas. No estudo de Amaral et 

al. 1995, foi encontrada uma positividade de 9% em gestantes que realizaram o 

pré-natal no Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina. Em 

Vitória, Espírito Santo, Miranda et al. 2000, encontraram uma prevalência de 

11,4% em adolescentes do sexo feminino sexualmente ativas. A taxa de 

prevalência para C. trachomatis encontrada em Fortaleza, Ceará, foi de 14% 

em mulheres maiores que 18 anos (Bello et al. 2000). Em Goiás, um estudo 

recente realizado em população de adolescentes e jovens do sexo feminino, 

atendidas em dois serviços públicos de saúde de uma região sanitária do 

município de Goiânia mostrou uma elevada prevalência desta infecção (19,6%) 

(Araújo 2001). A tabela 1 mostra as taxas de infecção clamidial encontradas em 

 



diferentes estudos conduzidos no Brasil. Os dados da infecção na população 

masculina são mais limitados. Um estudo conduzido em militares do Rio de 

Janeiro, com sintomas de uretrite, mostrou uma prevalência de 23,3% (Castro 

et al. 2000).  

O diagnóstico da infecção clamidial na população masculina é uma 

medida importante para a redução da prevalência da infecção bem como de 

suas complicações e recorrências em mulheres, além do cuidado com a própria 

saúde.  A escassez de dados no país mostra a necessidade do conhecimento 

das taxas de prevalência e dos fatores de risco associados à infecção clamidial, 

o que possibilitará a implementação de programas de controle efetivos desta 

infecção. Em Goiás os estudos de prevalência foram iniciados na população 

feminina tendo sido encontradas taxas elevadas. O presente estudo foi 

desenvolvido em população de jovens do sexo masculino, visando um melhor 

entendimento da epidemiologia da infecção clamidial neste estado. 
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RESUMO 
 
INTRODUÇÃO: As infecções bacterianas sexualmente transmissíveis causadas 
por Chlamydia trachomatis são as mais prevalentes na atualidade. Os 
programas de rastreamento priorizam o diagnóstico da infecção em mulheres e 
muitos homens infectados não são diagnosticados e tratados, perpetuando a 
transmissão. Os estudos de prevalência existentes no Brasil ainda são isolados 
e em número insuficiente para refletir a verdadeira situação da infecção no 
país.   
 
OBJETIVOS: Determinar a prevalência da infecção por C. trachomatis em jovens 
do sexo masculino e identificar os fatores de risco associados a esta infecção.  
 
MÉTODOS: No ano 2000, foram avaliados 627 jovens do sexo masculino que 
se apresentaram para a seleção do serviço militar no Município de  Goiânia, 
Goiás, Brasil. Os dados sócio-demográficos, de comportamento sexual e 
presença de sintomas foram obtidos através de questionário auto-aplicável. 
Para determinar a prevalência da infecção clamidial foi utilizada a PCR 
(Amplicor® Roche) em amostras de urina. 
 
RESULTADOS: A média de idade dos participantes foi de 18,4 ± 1,2 anos e a 
maioria deles (83,4%) respondeu ser sexualmente ativo. A prevalência geral 
para a infecção clamidial foi de 4,1% (IC 95% 2,8-6,1). Nos sexualmente ativos 
a prevalência foi de 4,8%. Após análise de regressão logística, a positividade 
para C. trachomatis esteve relacionada ao uso inadequado de preservativo e ao 
maior número de parceiros sexuais nos últimos dois meses.  
 
CONCLUSÃO: A prevalência encontrada para a infecção clamidial está dentro 
dos valores esperados para o tipo de população estudada. Os fatores de risco 
associados com a infecção estão entre os comportamentos sexuais de risco. 
 
PALAVRAS CHAVE: Chlamydia trachomatis, prevalência, conscritos do 
exército, fatores de risco. 

 

 



Prevalence of Chlamydia trachomatis in 
Brazilian military conscripts in Goiânia, Goiás.  

 
ABSTRACT  
 
INTRODUCTION: The bacterial sexually transmitted infections caused by 
Chlamydia trachomatis are the most prevalent actually. The screening programs 
emphasize the diagnosis in women and many infected men are not diagnosed 
and treated, supporting the transmission. The prevalence studies existent in 
Brazil are still isolated and in insufficient number to reveal the real situation of 
chlamydial infection in this country.     
 
OBJECTIVES: To determine the prevalence of C. trachomatis infection in 
young male and to identificate the risk factors associated.    
 
METHODS: In 2000, 627 young males that came for the military service in  
Goiânia, Goiás, Brazil, were enrolled in this study. The socio-demographic data, 
sexual behavior and the presence of symptoms were obtained through self-
administered questionnaire. Urine samples were evaluated using PCR (Roche 
Amplicor®). 
 
RESULTS: The mean age of the participants was 18,4 ± 1,2 years and most of 
them (83,4%) reported being sexually active. The overall prevalence of 
chlamydial infection was 4,1% (IC 95% 2,8-6,1). In the sexually actives the 
prevalence was 4,8%. Through analysis of logistic regression, the positivity for 
C. trachomatis was related to inadequate preservative use and to high number 
of sexual partners in the last 2 months.  
 
CONCLUSION: The prevalence of C. trachomatis infection is inside the 
expected values for this pattern of population. The risk factors associated with 
chlamydial infection were related to sexual behavior.  
 
KEYWORDS: Chlamydia trachomatis, prevalence, military conscripts, risk 
factors. 
 

 



Introdução 

 

A infecção genital por Chlamydia trachomatis é a DST de causa 

bacteriana mais prevalente em todo mundo, particularmente entre pessoas 

jovens sexualmente ativas1. O seu diagnóstico é motivo de preocupação em 

vários países devido a freqüente ausência de sintomas e principalmente pelas 

seqüelas que pode acarretar. A prevalência em homens e mulheres pode variar 

de 1% até 40%, dependendo da população estudada2. Estas taxas podem ser 

influenciadas pelo sexo, faixa etária, presença de sintomas, local do estudo e 

pelo teste empregado no diagnóstico. Em homens assintomáticos, alguns 

estudos indicam uma prevalência variando de 1,4% a 16% e entre os 

sintomáticos há relatos de 8,4% até 34%3,4,5,6. No Brasil, os dados de 

prevalência da infecção por C. trachomatis são escassos. Os estudos existentes 

ainda são isolados e em número insuficiente para refletir a situação da infecção 

no país.  

Grande parte das infecções clamidiais tanto em homens quanto em 

mulheres são assintomáticas, representando um grande reservatório para a 

disseminação da infecção. Existem controvérsias quanto ao número de homens 

assintomáticos que pode oscilar entre 25% a 60%7,8. Quando sintomática causa 

disúria e corrimento uretral, podendo ocorrer epididimite, prostatite e proctite9. 

Contudo, os dados sobre o impacto da infecção clamidial na fertilidade 

masculina são conflitantes, sendo necessários novos estudos para avaliar o seu 

real papel10,11. Nas mulheres, a infecção pode causar complicações graves como 

a salpingite e doença inflamatória pélvica (DIP), cujas seqüelas são a 

infertilidade, gravidez ectópica e dor pélvica crônica10,12. 

Já foram identificados alguns fatores de risco sócio-demográficos e 

comportamentais associados à infecção por clamídia. De acordo com a 

literatura  o mais importante deles é a idade, principalmente a dos adolescentes 

(10-19 anos) e jovens (20-24 anos), que são os grupos mais afetados. As 

justificativas para essa associação são as características comportamentais 

destes grupos etários, como o uso inconsistente de métodos contraceptivos de 

barreira, maior probabilidade de múltiplos parceiros e o início precoce da 

 



atividade sexual.13,14. 

Para controlar as altas taxas de infecção clamidial são necessários 

programas de prevenção e de rastreamento, especialmente na população de 

jovens15. O principal obstáculo para o rastreamento na população masculina era 

a necessidade de amostra obtida através de coleta invasiva (swab uretral), o 

está sendo superado pelo uso de amostras de urina2,16,17. Os testes de 

amplificação de ácidos nucléicos permitiram um aumento significativo da 

sensibilidade no diagnóstico desta infecção. A sensibilidade destes testes varia 

de 85% a 100% e a especificidade geralmente é superior a 98%, além de 

permitirem a utilização de amostras de urina na avaliação de homens e 

mulheres assintomáticos18,19,20.  

Os objetivos deste estudo foram determinar a prevalência da infecção 

por C. trachomatis em jovens do sexo masculino e identificar os fatores de risco 

associados a ela. 

 

  

Metodologia 

                                                   

População de estudo – No ano 2000, 9860 jovens alistaram-se na 1ª 

Circunscrição de Goiânia e 5963 se apresentaram para a seleção para o serviço 

militar no 42º Batalhão de Infantaria Motorizada. No período de 14 de setembro 

a 04 de outubro de 2000, 1140 adolescentes e jovens compareceram ao 

Batalhão e 660 foram sorteados aleatoriamente para participar do estudo. 

Foram excluídos 27 que não responderam o questionário e 6 participantes que 

tinham mais de 24 anos, desta forma o estudo foi realizado com 627 

participantes (ver figura 1). 

 

Delineamento do estudo – O estudo foi delineado para ser um estudo 

de prevalência. O tamanho da amostra foi estabelecido levando-se em conta a 

estimativa de prevalência de 5% para infecção pela C. trachomatis, em 

população de adolescentes e jovens do sexo masculino9. O cálculo do tamanho 

da amostra foi realizado para detectar prevalência de 4% com precisão de 

 



1,5% (n=656). Um período de captação de 15 dias foi considerado necessário, 

levando-se em conta o número de apresentações/dia e um percentual de 

recusas/inelegibilidade de 5%. 

 

Coleta de dados e das amostras - Somente foram incluídos na 

pesquisa os jovens que não haviam urinado nas duas horas anteriores à coleta 

e que não tinham usado antimicrobianos nos últimos 15 dias. Após a exposição 

sobre os objetivos da pesquisa, os jovens eram convidados a participar dela. 

Caso concordassem deveriam assinar o termo de consentimento informado. Os 

dados sócio-demográficos, de comportamento sexual e presença de sintomas 

foram obtidos através de questionário anônimo e auto-aplicável. A coleta da 

urina era realizada pelo próprio participante. Foram coletados 20 a 50 mL de 

urina do primeiro jato, que foram transportados dentro de duas horas ao 

Laboratório de Imunologia Celular do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública da Universidade Federal de Goiás, onde foram mantidas à – 80oC até a 

realização da PCR. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás.  

 

PCR para Chlamydia trachomatis – A PCR foi realizada empregando-

se o kit Amplicor (Roche Molecular Systems, Branchburg, NJ), de acordo com as 

instruções do fabricante. O teste utiliza os primers CP24 e CP27 para amplificar 

uma seqüência de aproximadamente 207 nucleotídeos do plasmídio críptico da 

C. trachomatis. A amplificação do DNA foi feita em termociclador Gene Amp 

PCR System 2400 (Perkin-Elmer Cetus, Norwalk Conn.). Imediatamente após a 

amplificação, as amostras foram desnaturadas pela adição de uma solução 

alcalina, separando as fitas duplas e permitindo que as fitas simples se 

hibridizassem com sondas de captura ligadas a uma microplaca plástica. A 

detecção do produto amplificado foi feita através da adição do conjugado 

avidina-peroxidase e do substrato tetrametilbenzidina (TMB) e a D.O. 

(densidade ótica) foi determinada em 450nm. Os controles positivos e 

negativos para C. trachomatis foram incluídos em cada ensaio. O controle 

 



interno (CI) do teste foi utilizado em cada reação de amplificação para detectar 

a presença de inibidores da Taq DNA polimerase e assim monitorar as etapas 

de amplificação e detecção. Para a execução do teste foram utilizadas áreas 

separadas de pré e pós-amplificação. 

  

Processamento e análise dos dados – O processamento e a análise 

dos dados foram realizados utilizando os programas EpiInfo (versão 6.0) e SPSS 

para Windows (versão 8.0). Inicialmente foi realizada a análise descritiva das 

principais características sócio-demográficas e de comportamento sexual dos 

participantes, dos fatores de risco relativos ao comportamento sexual e da 

prevalência para C. trachomatis pela PCR. Foram aplicados os testes de qui-

quadrado ou de Fischer quando necessário, para avaliar as diferenças 

observadas nas distribuições de freqüências. Calculou-se o Odds Ratio (OR) e 

respectivos intervalos de confiança (IC 95%). A análise univariada foi realizada 

como etapa preliminar para a seleção de variáveis para a realização da análise 

de regressão logística múltipla. A análise de regressão logística múltipla, não 

condicional, foi usada para avaliar a relação entre positividade para C. 

trachomatis e as diferentes variáveis de exposição.   

 

 

Resultados 

    

Características sócio-demográficas e comportamentais da 

população estudada. 

Todos os jovens concordaram em participar da pesquisa. A média de 

idade dos 627 participantes foi de 18,4 ± 1,2 anos, variando entre 17 a 24 

anos. A maioria dos jovens eram solteiros (93,1%). O nível de escolaridade foi 

baixo: 48,7% tinham oito anos ou menos de estudo. Quanto ao comportamento 

sexual, a maioria da população (83,4%) era constituída de jovens sexualmente 

ativos. Os participantes apresentaram alguns comportamentos de risco para 

DST: a média de idade da sexarca foi de 15 anos ± 1,7, sendo que 74,1% 

tiveram sua primeira relação sexual até os 16 anos e 54,5% até os 15 anos. 

 



Cerca de 50,3% tiveram mais que quatro parceiros durante toda sua vida 

sexual e apenas 17,0% referiram parceiro único. O uso de preservativo em 

todas as relações sexuais foi relatado apenas por 36,7% dos jovens e a maioria 

deles (51,6%) referiram o seu uso apenas em algumas relações. A presença de 

DST prévia foi relatada por 4,4% dos jovens (tabela1).  

 

Prevalência da infecção por C. trachomatis empregando a PCR. 

No total das 627 amostras de urina testadas, foram identificadas através 

da PCR 25 amostras positivas para C. trachomatis, o que corresponde a uma 

prevalência geral da infecção clamidial na população estudada de 4,1% (IC 

95% 2,8 – 6,1). A prevalência de acordo com a faixa etária foi maior nos jovens 

entre 20 e 24 anos (11,1%); nos menores de 20 anos a prevalência foi de 

3,9%. Neste estudo a infecção clamidial não foi diagnosticada em nenhum dos 

jovens não sexualmente ativos. Considerando apenas os participantes 

sexualmente ativos (83,4%), a prevalência encontrada foi de 4,8%. 

 

Análise dos fatores de risco associados à infecção genital por C 

trachomatis 

Os potenciais fatores de risco sócio-demográficos e de comportamento 

sexual associados à infecção por C. trachomatis são apresentados na tabela 2. 

Em análise univariada, o aumento da idade, pior escolaridade, maior número de 

parceiros sexuais durante a vida ou durante os últimos dois meses e uso 

inadequado de preservativo apresentaram associação estatisticamente 

significante com positividade para C. trachomatis. Os entrevistados que 

referiram antecedentes de DST ou de sexarca precoce (≤ 15 anos) não 

apresentaram risco maior para infecção clamidial. 

Na construção do modelo de regressão logística foram incluídas as 

seguintes variáveis de exposição: 

a) Idade: <20 anos versus ≥20 anos 

b) Grau de escolaridade: até oito anos versus >8 anos 

c) No de parceiros durante a vida: até três parceiros versus > 3 

parceiros 

 



d) No de parceiros nos últimos dois meses: até dois versus > 2 

e) Uso de preservativo: sempre versus não uso ou uso irregular 

Em análise de regressão logística, a positividade à C. trachomatis esteve 

relacionada ao uso inadequado de preservativos e ao maior número de 

parceiros sexuais nos últimos dois meses. A tabela 3 apresenta os valores dos 

OR brutos e ajustados com os respectivos intervalos de confiança. 

 

 

Discussão 

 

O rastreamento da infecção por C. trachomatis é priorizado na população 

feminina e são relatadas taxas mais elevadas de prevalência nesta população. 

Porém, o diagnóstico em homens também é importante para um controle 

efetivo da infecção e suas complicações. Muitos estudos em homens são 

realizados em clínicas de DST e ambulatórios e incluem homens sintomáticos e 

assintomáticos na mesma população de estudo, o que pode alterar a 

prevalência da infecção clamidial. Para evitar estas distorções alguns estudos 

são desenvolvidos em locais onde se espera que a maioria dos participantes 

seja constituída de assintomáticos, como escolas, universidades e quartéis.  

Os estudos que avaliam a infecção clamidial em população masculina 

assintomática são escassos, principalmente na população jovem. No presente 

estudo foi estimada a prevalência da infecção clamidial em jovens do sexo 

masculino com idade entre 17 e 24 anos (média de 18,4 anos), empregando-se 

a PCR em amostras de urina. A escolha da PCR como teste diagnóstico deveu-

se a sua maior sensibilidade, amplamente relatada na literatura e recomendado 

pelo CDC20, bem como pela possibilidade de utilizar amostras de urina. O uso 

deste tipo de amostra favoreceu o rastreamento da população masculina, pela 

facilidade de coleta e transporte e pela grande aceitabilidade, considerando que 

a maioria da população era constituída por jovens assintomáticos. 

Uma preocupação importante quando se utiliza a técnica da PCR em 

espécimes clínicos é a presença de substâncias inibidoras da Taq DNA 

polimerase que podem levar a resultados falsos negativos. Neste estudo foi 

 



utilizado o controle interno da reação para monitorar a amplificação e verificar a 

ocorrência de inibição21. A taxa de inibição detectada neste estudo foi de 

apenas 1,4% (9/627) (dados não mostrados), o que está de acordo com o que 

é descrito na literatura22,23. 

A taxa de prevalência encontrada neste estudo foi de 4,1%                 

(IC 95% 2,8 – 6,1). Ela é similar a de outros estudos internacionais realizados 

com populações semelhantes, de jovens assintomáticos. Assim, um estudo 

realizado com jovens recrutas na Carolina do Sul (EUA) mostrou uma 

prevalência de 5,3%24 e outro no mesmo país, com população de jovens de 

escolas públicas mostrou uma prevalência de 5,7%25. Mesmo em populações 

um pouco mais velhas, mas assintomáticas, os resultados não diferem dos 

encontrados neste estudo26,27. 

Como é esperado, tanto no Brasil como em outros países, os estudos 

realizados com populações sintomáticas apresentam valores de prevalência 

mais elevados que os encontrados neste estudo: 35,2% em jovens militares 

com sintomas de uretrite28 e 23,3% em militares com sintomas de uretrite29.  

Há numerosas investigações que avaliam os fatores de risco associados à 

infecção por C. trachomatis em mulheres30,31,32. No entanto na população 

masculina, esse número é bem menor. E os principais fatores que têm sido 

referidos são: idade menor que 25 anos, uso inconsistente de preservativos, 

múltiplos parceiros sexuais, novo parceiro nos últimos 60 dias, raça negra e 

história de DST2,6,24. No presente estudo foram avaliados os fatores sócio-

demográficos (idade e escolaridade) e comportamento sexual (idade da 

sexarca, número de parceiros sexuais, uso de preservativo e história prévia de 

DST). Considerando a distribuição da infecção clamidial por faixa etária, 

observou-se que a prevalência nos jovens entre 20 e 24 anos foi de 11,1%; e 

naqueles com menos de 20 anos a prevalência foi de 3,9%, o que está de 

acordo com a literatura20. A análise univariada mostrou uma associação 

significativa entre a idade e a infecção clamidial, pois os jovens com idade 

acima de 20 anos apresentaram um risco 3,4 vezes maior de adquirir a infecção 

do que aqueles com menos de 20 anos. Provavelmente o aumento da idade 

seja um indicativo de maior tempo de vida sexual e conseqüentemente de 

 



maior exposição a vários parceiros sexuais. No entanto, o aumento da idade 

não permaneceu como fator de risco para a infecção clamidial após o ajuste 

para possíveis variáveis de confusão. Uma explicação provável para a não 

associação pode ser o pequeno número de jovens de 20 a 24 anos. 

A análise univariada mostrou associação significativa da infecção 

clamidial com o nível de escolaridade (menos de oito anos de estudo), múltiplos 

parceiros durante a vida sexual, três ou mais parceiros nos últimos dois meses 

e o uso inconsistente de preservativo. O número de parceiros sexuais durante 

toda a vida e o uso inconsistente de preservativos, foram os fatores mais 

fortemente associados à infecção clamidial em análise univariada. Os 

participantes que relataram mais de 10 parceiros durante a vida apresentaram 

um risco cerca de 11 vezes maior de estarem infectados em relação aos que 

tiveram apenas um parceiro. Naqueles que nunca usaram preservativo esta 

probabilidade era cerca de nove vezes maior quando comparados àqueles que 

referiram o uso em todas as relações. Após o ajuste para os fatores de 

confundimento, com análise de regressão logística múltipla, o uso de 

preservativo de forma inadequada (às vezes ou nunca) persistiu como 

importante fator de risco para infecção por C. trachomatis, mesmo após ajuste 

simultâneo para número de parceiros sexuais na vida ou nos últimos dois 

meses. O número de parceiros sexuais na vida ou nos últimos dois meses, 

provavelmente medem o mesmo tipo de exposição. É possível que o número de 

parceiros nos últimos dois meses reflita melhor o comportamento sexual do 

indivíduo, pois as práticas sexuais recentes (até dois meses) podem ser mais 

facilmente lembradas do que as práticas sexuais de toda a vida. Estes 

resultados são consistentes com aqueles publicados para população masculina 

de jovens2,4,6,24,33. A história de DST não se associou à presença de infecção 

clamidial, o que pode estar relacionado com o pequeno número de 

participantes que relataram DST prévia. 

Esta é a primeira pesquisa realizada em população masculina de Goiás 

e possibilitou uma estimativa do reservatório da infecção clamidial em 

homens jovens assintomáticos e dos fatores de risco a ela associados, 

permitindo proposição de medidas preventivas.   

 



Quanto às limitações desse estudo, a amostra não foi distribuída 

aleatoriamente entre todos os jovens que se apresentaram durante o período 

determinado para essa finalidade. Foi obtida aleatoriamente entre os jovens 

que se apresentaram na última fase: duas últimas semanas de setembro. No 

entanto, supõe-se que ela seja realmente representativa da população de 

conscritos, uma vez que o período marcado para a apresentação deles 

depende exclusivamente da data de seu alistamento. Além disso, como o 

serviço militar é obrigatório, a grande maioria dos jovens alista-se e 

apresenta-se na época adequada (17 a 18 anos). Fazem exceção, no 

entanto, os jovens que no ano de seu alistamento, estão fazendo cursos na 

área de saúde, e não são encaminhados para a seleção nesta época e sim 

depois da conclusão do curso. E há também um número pequeno de jovens 

que não se alistam ou não se apresentam para o serviço militar na época de 

sua convocação, fazendo isso posteriormente, o que justifica a presença de 

jovens na população estudada com idade superior a 17 e 18 anos.  
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Figura 1: Delineamento do estudo. 
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Tabela 1: Características sócio-demográficas e de comportamento sexual dos 
conscritos do 42º Batalhão de Infantaria Motorizada da 1ª Circunscrição de 
Goiânia no ano 2000 (n=627). 
 

Variável Número de 
participantes 

Proporção
% 

Idade  
< 20  
20 – 24 
NR 

 
505 
63 
59 

 
80,5 
10,1 
9,4 

Estado civil 
Solteiro 
Casado/ União consensual 
Separado 
NR 

 
584 
40 
2 
1 

 
93,1 
6,4 
0,3 
0,2 

Escolaridade 
< 5 anos  
5 – 8  
9 – 11  
> 11 
NR 

 
40 
265 
291 
26 
5 

 
6,4 
42,3 
46,4 
4,1 
0,8 

Relação sexual 
Sim  
Não  
NR 

 
523 
97 
7 

 
83,4 
15,5 
1,1 

Idade da primeira relação* 
≤ 15 
16 – 19  
> 19 
NR 

 
285 
205 
2 
31 

 
54,5 
39,2 
0,4 
5,9 

Número de parceiros durante a vida sexual* 
1 
2 a 3 
4 a 10 
+ que 10 
NR 

 
89 
166 
151 
112 
5 

 
17,0 
31,7 
28,9 
21,4 
1,0 

Número de parceiros nos 2 últimos  meses* 
Nenhum  
1 
2 a 3 
4 ou + 
NR 

 
113 
256 
126 
20 
8 

 
48,9 
24,1 
3,8 
21,6 
1,5 

Uso de preservativo* 
Sempre 
Algumas vezes 
Nunca  
NR 

 
192 
270 
25 
36 

 
36,7 
51,6 
4,8 
6,9 

História de DST* 
Sim 
Não  
NR 

 
23 
487 
13 

 
4,4 
93,1 
2,5 

 
* Proporções correspondentes a 523 sexualmente ativos.                 NR = Não responderam.  
                                        

 

 



 

Tabela 2: Fatores sócio-demográficos e de comportamento sexual associados à 
infecção clamidial em conscritos do 42º Batalhão de Infantaria Motorizada da 
1ª Circunscrição de Goiânia no ano 2000 (n=627).  
 

Variável C. trachomatis 
PCR +       PCR - OR (IC 95%) p 

Idade  
17 – 19  
20 – 24  
 

 
18 
7 
 

 
487 
56 
 

 
1,0 

3,4 (1,2 - 9,0) 

 
 

< 0,01* 

Estado civil 
Casado/ União consensual  
Solteiro/ Separado 
 

 
2 
24 
 

 
38 
562 

 

 
1,0 

0,8 (0,2 - 5,1) 
 

 
 

0,78 

Escolaridade 
> 8 
≤ 8 
 

 
8 
18 
 

 
309 
287 

 

 
1,0 

2,4 (1,0 - 6,1) 
 

 
 

< 0,05* 

Idade da primeira relação 
> 15 
≤ 15 
 

 
7 
16 

 
200 
269 

 
1,0 

1,7 (0,6 - 4,7) 

 
 

0,25 

Nº de parceiros durante a vida 
sexual 

1 
2 a 3 
4 a 10 
+ que 10 
 

 
 
1 
4 
8 
12 

 
 

89 
162 
143 
100 

 
 

1,0 
2,2 (0,2 - 52,4) 
5,0 (0,6 - 107,9) 
10,7 (1,4 - 224,2) 

 
 
 

0,47 
0,09 

< 0,01* 

Nº de parceiros nos 2 últimos meses
1 
2  
3 ou + 

 
13 
4 
9 

 
243 
80 
53 

 
1,0 

0,9 (0,3 - 3,2) 
3,2 (1,2 - 8,5) 

 
 

0,9 
< 0,05* 

Uso de preservativo 
Sempre 
Algumas vezes 
Nunca  

 
3 
19 
3 
 

 
189 
251 
22 
 

 
1,0 

4,8 (1,3 - 20,6) 
8,6 (1,3 - 57,9) 

 
 

< 0,01* 
< 0,01* 

História de DST  
Não 
Sim 

 
23 
1 

 
554 
22 
 

 
1,0 

1,1 (0,2 - 7,8) 

 
 

P=0,61 
 

 
* associação estatisticamente significante p≤0,05. 
OR – Odds Ratio. 
DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis. 
PCR – Reação em Cadeia da Polimerase. 
IC – Intervalo de Confiança. 

 



Tabela 3: Análise de regressão logística múltipla de fatores associados com 
infecção por C. trachomatis entre conscritos do 42º Batalhão de Infantaria 
Motorizada da 1ª Circunscrição de Goiânia no ano 2000 (n=627).  
 

Variáveis OR bruto (IC95%)
OR ajustados 

(IC 95%) 
p 

Idade 
20 a 24 anos  

 

3,4 ( 1,2 –9,1) 

 

1.9 (0,7 - 5,0) 

 

0,20 

Escolaridade 
≤8 anos  

 

2,4 (1,0 – 6,2) 

 

1,7 (0,7 - 4,2) 

 

0,24 

Uso de preservativo 
Inadequado 

 

5,1 (1,4 – 21,6) 

 

5,3 (1,2 - 23,4) 

 

0,04* 

N° de parceiros sexuais na vida 
>3 parceiros 

 

4,1 (14 – 12,8) 

 

2,4 (0,8 – 6,9) 

 

0,11 

N° de parceiros sexuais/2meses 

≥3 parceiros 

 

4,4 (1,7 – 11,0) 

 

2,6 (1,1 –6,9) 

 

0,05 * 

 
* associação estatisticamente significante p≤0,05.  
OR – Odds Ratio. 
IC – Intervalo de Confiança. 
 
 

 

 

 

 



CONCLUSÕES 
 

 



 

CONCLUSÕES 
 

 A prevalência geral da infecção por Chlamydia trachomatis foi de 

4,1% em conscritos do exército no município de Goiânia. Nos sexualmente 

ativos a prevalência foi de 4,8%. Nenhum caso de infecção clamidial foi 

diagnosticado nos participantes não sexualmente ativos. 

 

 Os fatores de risco significativamente associados à infecção clamidial 

foram: maior número de parceiros sexuais nos últimos dois meses e o uso 

inadequado de preservativo. 

 

 O estudo usando amostra obtida através de coleta não invasiva 

possibilitou uma adesão total dos jovens, fator muito importante para a 

implantação de rastreamento para jovens do sexo masculino. 
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	RESUMO 
	Atualmente, a Chlamydia trachomatis é responsável pelo maior número de casos de infecções bacterianas sexualmente transmissíveis. Grande parte das infecções clamidiais são assintomáticas, representando um grande reservatório para a disseminação da infecção. Para controlar a infecção clamidial são necessários programas de prevenção e de rastreamento. Os estudos de prevalência existentes no Brasil ainda são isolados e em número insuficiente para refletir a verdadeira situação da infecção no país.  O presente estudo foi delineado para ser um estudo de prevalência da infecção clamidial no Estado de Goiás, permitindo o diagnóstico em jovens do sexo masculino assintomáticos. Foram avaliados, no ano 2000, 627 jovens do sexo masculino que se apresentaram para a seleção do serviço militar no 42º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Goiânia, Goiás, Brasil. Os dados sócio-demográficos, de comportamento sexual e presença de sintomas foram obtidos através de questionário auto-aplicável. Para determinar a prevalência da infecção clamidial foi utilizada a PCR (Amplicor® Roche) em amostras de urina. A média de idade dos participantes foi de 18,4 ( 1,2 anos e a maioria deles (83,4%) eram sexualmente ativos. A prevalência geral encontrada para a infecção clamidial foi de 4,1% (IC 95% 2,8-6,1). Nos jovens sexualmente ativos a prevalência foi de 4,9%. Após análise de regressão logística, a positividade para C. trachomatis esteve relacionada ao não uso de preservativo e ao maior número de parceiros sexuais nos últimos dois meses. O estudo possibilitou o diagnóstico, em amostras de urina de jovens do sexo masculino, de infecção clamidial assintomática e dos fatores de risco a ela associados, ressaltando a importância do rastreamento no controle da disseminação dessa infecção. 
	 
	ABSTRACT 
	 
	Chlamydia trachomatis is actually responsible for the largest number of cases of bacterial sexually transmitted infections. Great part of the chlamydial infections are asymptomatic,  representing a great reservoir for the spread of the infection. To control chlamydial infections is necessary screening programs. The prevalence studies in Brazil are still isolated and insufficient to reflect the real situation of the infection in this country. The present investigation was performed as a prevalence study about chlamydial infection in Goiás State, through the diagnosis in asymptomatic young males. In 2000, were enrolled in this study, 627 young males that came for the selection to military service in the 42nd Batalhão de Infantaria Motorizada, in Goiânia, Goiás, Brazil. The socio-demographic data, of sexual behavior and presence of symptoms were obtained through self-administered questionnaire. To determine the prevalence of chlamydial infection, PCR (Roche Amplicor®) was performed in urine samples. The mean age of the participants was 18,4 ± 1,2 years and most of them (83,4%) was sexually active. The overall prevalence of chlamydial infection was 4,1% (IC 95% 2,8-6,1). In the sexually actives the prevalence was 4,9%. Through analysis of logistic regression, the positivity for C. trachomatis was related to inadequate preservative use and to high number of sexual partners in the last 2 months. This study allowed the diagnosis of asymptomatic chlamydial infection, in urine specimens of young male, and to determine the risk factors associated, emphasizing the importance of chlamydial screening to control this infection. 
	 
	Keywords: Chlamydia trachomatis, prevalence, young males, risk factors, PCR. 
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