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Resumo 

A infecção do trato genital pelo papilomavírus humano (HPV) é considerada a 

infecção sexualmente transmissível (IST) mais comum em diversos países, sendo 

mais prevalente em mulheres com idade inferior a 25 anos. A prevalência dos 

genótipos do HPV em mulheres com ou sem anormalidades citológicas pode 

variar de acordo com a população e a região estudada. O HPV 16 é o tipo mais 

comumente detectado tanto em mulheres com anormalidades citológicas, como 

em mulheres com resultado citológico normal. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

associação entre a infecção pelo HPV e a detecção de anormalidades citológicas 

em jovens estudantes universitárias. Foram incluídas 200 estudantes 

universitárias de 17 – 25 anos de Goiânia e outros municípios do Estado de 

Goiás. As amostras foram analisadas quanto à presença de anormalidades 

citológicas pelo método convencional e testadas para 37 genótipos de HPV por 

reação em cadeia da polimerase (PCR) com os iniciadores PGMY09/11, seguida 

de hibridização reversa em tiras contendo sondas tipo-específicas. A infecção 

pelo HPV foi detectada em 47% (94/200) dos casos. Infecções por tipos de HPV 

de alto risco foram mais freqüentes (77,7%; 73/94) do que por HPV de baixo risco 

(22,3%; 21/94). A prevalência de infecções pelo HPV foi de 70,6% (12/17) em 

mulheres com anormalidades citológicas e de 45,1% (80/179) em estudantes com 

citologia normal. Considerando os casos com e sem anormalidades citológicas, o 

HPV 16 foi o tipo mais prevalente. A análise mostrou associação estatisticamente 

significativa entre a infecção por qualquer tipo de HPV e a detecção de 

anormalidades citológicas (OR = 3,0; 95% CI 1,0–8,8). Entretanto, não houve 

associação significativa entre infecções por tipos de HPV de alto risco e o 

resultado citológico anormal (OR = 2,1; 95% IC 0,8–5,8). Estes dados sugerem 

que, na população analisada, o risco de desenvolvimento de anormalidades 

citológicas é maior nos casos positivos para infecção pelo HPV. 

Palavras chave: HPV, citologia, PCR, adulto jovem. 
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Abstract 

Human papillomavirus (HPV) infection is the most common sexually transmitted 

infection (STI) in several countries, being more prevalent in women younger than 

25 years of age. The prevalence of HPV genotypes in women with and without 

cervical abnormalities may vary according to the population or region studied. HPV 

16 is the most commonly type, both in women with cytological abnormalities and 

women with normal cytological outcomes. The objective of this study was to 

evaluate the association between HPV infection and the detection of cytological 

abnormalities in young female university students. Two hundred female university 

students aged 17 – 25 years from Goiânia and other cities were included. Cervical 

specimens were screened for cytological abnormalities by conventional cytology 

and tested for 37 HPV genotypes by PGMY09/11 PCR, followed by reverse 

hybridization in a strip with type-specific probes. HPV infection was detected in 

47% (94/200) of cases. Infections with high-risk HPV types were more prevalent 

(77.7%; 73/94) than low-risk HPV types (22.3%; 21/94). HPV prevalence was 

70.6% (12/17) among students with abnormal cytology and 45.1% (80/179) in 

students whit normal cervical cytology. Both in cases of normal and abnormal 

cytology, HPV 16 was the most common type. Analysis showed there was 

statistical significantly association between infection with any HPV type and the 

detection of cytological abnormalities (OR = 3.0; 95% CI 1.0–8.8). Therefore, there 

was no significantly association between positivity for high-risk HPV types and an 

abnormal cytological result (OR = 2.1; 95% IC 0.8–5.8). These data suggest that, 

in the population study, the risk of cervical abnormalities is higher in HPV positive 

cases. 

Key words: HPV; cytology; PCR; young adult. 
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1. Introdução 

1.1. Epidemiologia do Câncer do Colo do Útero 

O câncer do colo do útero é o segundo tipo de neoplasia mais comum em 

mulheres em todo o mundo. A estimativa mundial segundo a International Agency 

for Research on Cancer (IARC) para o ano de 2010 foi de mais de 550 mil novos 

casos e de aproximadamente 288 mil óbitos. Em 2015, essas taxas podem 

chegar a 600 mil novos casos e 320 mil óbitos, aproximadamente. Quanto a sua 

ocorrência, é mais incidente nos países em desenvolvimento do que nos países 

desenvolvidos (Ferlay et al. 2008). No Brasil, o número estimado de novos casos 

para o ano de 2010 foi de 18,4 mil, com um risco estimado de 18 casos a cada 

100 mil mulheres. Já no Estado de Goiás, foram estimados 540 novos casos para 

o ano de 2010, sendo 160 destes em Goiânia (Brasil 2009). 

A relação causal entre a infecção pelo papilomavírus humano (HPV) e o 

câncer do colo do útero foi estabelecida por diversos estudos epidemiológicos e 

moleculares (Bosch et al. 1995, Walboomers et al. 1999, Muñoz et al. 2006, Hoory 

et al. 2008). A grande maioria das infecções pelo HPV é transitória, regredindo 

espontaneamente. Entretanto, se persistente, a infecção pode levar ao 

desenvolvimento de lesões precursoras denominadas neoplasias intra-epiteliais 

cervicais (NIC), que por sua vez podem evoluir para carcinoma invasor 

(Woodman et al. 2007). Alguns co-fatores, tais como tabagismo, obesidade, uso 

de contraceptivos hormonais, estado imunológico do hospedeiro e co-infecções 

com outros agentes sexualmente transmissíveis, quando associados à infecção 

pelo HPV, podem contribuir para sua persistência, aumentando, 
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consequentemente, o risco de desenvolvimento do câncer do colo do útero 

(Castellsagué & Muñoz 2003, Franceschi 2005, Castellsagué et al. 2006). 

Nos países em desenvolvimento como o Brasil, o número de casos de 

câncer do colo do útero tende a aumentar com a idade, atingindo a maior 

incidência em mulheres com idade entre 55 e 65 anos. Já nos países 

desenvolvidos, a incidência aumenta progressivamente após a faixa etária de 25–

30 anos e atinge um platô após as idades de 45–50 anos. As NIC são mais 

incidentes em mulheres mais jovens, entre 20 e 35 anos de idade. Em mulheres 

com idade superior a 35 anos, a incidência destas lesões cai progressivamente, o 

que reflete a progressão destas lesões para carcinoma invasor ou ainda o 

diagnóstico e tratamento das mesmas (Bosch & de Sanjosé 2003).  

 

1.2. Papilomavírus humano (HPV) 

1.2.1. Biologia e Classificação 

O HPV é um vírus epiteliotrópico não envelopado classificado na família 

Papillomaviridae, cujo capsídeo formado por 72 capsômeros e exibe simetria 

icosaédrica. O genoma viral é corresponde a uma molécula de DNA fita dupla 

circular com cerca de 5,3 a 8 mil pares de bases (pb) (ICTVdB 2006). A extensão 

do genoma viral consiste em duas regiões distintas: uma região codificadora 

composta por sequências denominadas ORFs (open reading frames); e uma 

região reguladora denominada LCR (long control region) ou URR (upstream 

regulatory region), contendo a origem de replicação (Ori) e sítios de ligação para 

fatores de transcrição virais e celulares (del Mar & Laimin 2002). 
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A região codificadora compreende as regiões precoce (E - early) e tardia (L 

- late). Os genes da região precoce codificam as proteínas E1, E2, E4, E5, E6 e 

E7 envolvidas em funções variadas, incluindo transcrição, transformação, 

replicação viral e adaptação a diferentes ambientes celulares. A região tardia 

contém os genes que codificam as proteínas L1 e L2 que compõem o capsídeo, 

além de facilitar as etapas de empacotamento e maturação do vírion durante a 

replicação viral (Burk et al. 2009, Conway & Meyers 2009, Chow et al. 2010, 

Ghittoni et al. 2010) (Fifura 1). 

 

 

A região codificadora do gene L1 é a mais conservada ao longo do genoma 

viral, motivo este pelo qual vem sendo utilizada na identificação, classificação e 

construção de árvores filogenéticas dos papilomavírus. Um novo tipo viral é 

identificado quando a sequência do DNA que forma a região L1 difere em mais de 

10% da região correspondente no tipo mais próximo conhecido; quando essa 

variação é de 10% a 2%, o mesmo é definido como um subtipo; e se a sequência 

Figura 1. Representação esquemática do genoma do HPV 16: região reguladora (URR); região 

precoce (E); e região tardia (L). As principais funções dos produtos dos genes precoces e tardios 

também estão listadas. Adaptado de Ghittoni et al. 2010. 
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variar em menos que 2%, o novo papilomavírus é considerado uma variante do 

tipo mais próximo já identificado (Bernard et al. 2010, de Villiers et al. 2004). 

Os HPV responsáveis por infecções em mucosas, incluindo a região 

anogenital e a cavidade oral, pertencem ao gênero Alphapapillomavirus (de 

Villiers et al. 2004, Schiffman & Wentzensen 2010). Segundo a classificação 

proposta por Bernard et al. (2010), atualmente o gênero Alphapapillomavirus 

compreende 189 tipos diferentes de papilomavírus classificados em 14 espécies 

(Figura 2). A denominação das espécies comumente utilizada pela sociedade 

científica difere dos termos adotados pelo Comitê Internacional de Taxonomia dos 

Vírus (ICTV). Na classificação reconhecida pelo ICTV, os grupos alfa-9 e alfa-7, 

por exemplo, correspondem às espécies Human papillomavirus 16 e Human 

papillomavirus 18, respectivamente (de Villiers et al. 2004, Bernard et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Árvore filogenética contendo os tipos de papilomavírus distribuídos entre 
as espécies pertencentes ao gênero Alphapapillomavirus. MfPV: Macaca fascicularis 
papillomavirus; CgPV: Colobus monkey papillomavirus. Adaptado de Bernard et al., 
2010. 
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Quanto ao risco oncogênico, os HPV pertencentes ao gênero 

Alphapapillomavirus podem ser subdivididos em dois diferentes grupos: os tipos 

de alto risco oncogênico, que são capazes de imortalizar queratinócitos, podendo 

causar lesões pré-malignas e malignas; e os tipos de baixo risco oncogênico, 

geralmente envolvidos em verrugas genitais e lesões de baixo grau (de Villiers et 

al. 2004, Muñoz et al. 2003). O Quadro 1 mostra a correlação entre os termos 

utilizados para denominar as espécies e a classificação quanto ao risco 

oncogênico do gênero Alphapapillomavirus.  

Quadro 1. Classificação dos papilomavírus pertencentes ao gênero Allphapapilomavirus 

quanto à espécie e o risco oncogênico. Adaptado de de Villiers et al. 2004. 

Risco Oncogênico Espécie Espécie (ICTV)  Tipos 
Baixo Risco Alpha-1 Human papillomavirus 32 HPV 32, HPV 42 

Alpha-2 Human papillomavirus 10 HPV 10, HPV 3, HPV 28, 
HPV 29, HPV 78, HPV 94 

Alpha-3 Human papillomavirus 61 HPV 61, HPV 81, HPV 72, 
HPV 84, HPV 83, cand HPV 62, 
cand HPV 87,candHPV 86, 
cand HPV 89 

Alpha-4 Human papillomavirus 2 HPV 2, HPV 27, HPV 57 

Alpha-8 Human papillomavirus 7 HPV 7, HPV 40, HPV 43, 
HPV 91 

Alpha-10 Human papillomavirus 6 HPV 6, HPV 11, HPV 13, 
HPV 44, HPV 74, PcPV 1 

Alpha-13 Human papillomavirus 54 HPV 54 

Alpha-14* Human papillomavirus 71 HPV 71 

 Alpha-15* Human papillomavirus cand90 cand HPV 90 

Alto Risco Alpha-5 Human papillomavirus 26 HPV 26, HPV 51, HPV 69, 
HPV 82 

Alpha-6 Human papillomavirus 53 HPV 53, HPV 30, HPV 56, 
HPV 66 

Alpha-7 Human papillomavirus 18 HPV 18, HPV 39, HPV 45, 
HPV 59, HPV 68, HPV 70, 
cand HPV 85 

Alpha-9 Human papillomavirus 16 HPV 16, HPV 31, HPV 33, 
HPV 35, HPV 52, HPV 58, 
HPV 67 

Alpha-11 Human papillomavirus 34 HPV 34, HPV 73 

Lesões genitais em 
macacos 

Alpha-12 Rhesus monkey papillomavirus 1 RhPV 1 

* Espécies reagrupadas (Alpha-14) segundo a nova classificação proposta por Bernard et al. 2010 
cand - candidato a tipo. 
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1.2.2. Epidemiologia da infecção pelo HPV 

1.2.2.1. Prevalência da infecção pelo HPV em mulheres com citologia 

normal 

A infecção do trato genital pelo HPV é altamente prevalente em todo o 

mundo, sendo considerada a infecção sexualmente transmissível (IST) mais 

comum em diversos países (Franceschi et al. 2006, Woodman et al. 2007, de 

Sanjosé et al. 2007). Acredita-se que a grande maioria das mulheres sexualmente 

ativas tenha uma ou mais infecções por HPV durante toda a vida (Clifford et al. 

2006). Entretanto, a maior parte dessas infecções ocorre de forma transitória e 

evolui para resolução espontânea (Zeferino & Derchain 2006, Woodman et al. 

2007, Bosch et al. 2008, Menzo et al. 2008, Moscicki 2008). 

O pico de prevalência da infecção pelo HPV geralmente ocorre em 

mulheres com idade inferior a 25 anos (de Sanjosé et al. 2007). Nos países 

desenvolvidos tais como os países da Europa e os Estados Unidos, o que se 

observa é um declínio dessa curva com o aumento da idade. Entretanto, em 

algumas partes do mundo, particularmente em países da América Latina, essa 

curva apresenta uma forma em “U”, evidenciando um segundo aumento da 

prevalência do HPV em mulheres com idade acima dos 45 anos (Franceschi et al. 

2006, de Sanjosé et al. 2007, Bosch et al. 2008). A elevada incidência da infecção 

pelo HPV em mulheres jovens explica a alta prevalência nesta faixa etária. 

Enquanto que a persistência viral é o fator que melhor explica a prevalência da 

infecção pelo HPV em mulheres acima de 30 anos (Herrero et al. 2005).   
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 A prevalência da infecção pelo HPV em mulheres sem anormalidades 

citológicas varia com a idade, a técnica utilizada, a população e a região 

estudadas (Franceschi et al. 2006). Os resultados de uma meta-análise realizada 

por de Sanjosé et al. (2007) mostraram uma variação significativa na prevalência 

do HPV em quinze regiões de quatro continentes distintos. Os dados de 

prevalência variaram de 5,7% no sul da Europa a 35,4% no leste da África. Em 

mulheres jovens, com idade inferior a 25 anos, estudos têm mostrado que esses 

dados variam de valores próximos de 1%, como ocorre na Espanha e no Vietnã, 

podendo chegar a mais de 40% em países da África (Franceschi et al. 2006, de 

Sanjosé et al. 2007, Smith et al. 2008). Na Coréia do Sul, um estudo envolvendo 

217 estudantes universitárias sexualmente ativas mostrou uma alta prevalência 

(38,8%) da infecção pelo HPV (Shin et al. 2004). 

Em um estudo realizado no Brasil, envolvendo 975 mulheres da Região 

Sudeste com idades entre 15 e 70 anos, a prevalência global da infecção pelo 

HPV foi de 27%. Nesse mesmo estudo, mulheres jovens, com idade inferior a 25 

anos, mostraram uma positividade de 27,9% para infecção pelo HPV 

(Nonnenmacher et al. 2002). Os resultados de outro estudo também realizado no 

Brasil em 2008 mostraram que a prevalência de infecções por tipos de HPV de 

alto risco oncogênico foi de 27,1% considerando mulheres com idade menor ou 

igual a 25 anos (Rama et al. 2008). 

Em Goiânia, Goiás, um estudo envolvendo adolescentes sexualmente 

ativas de 15 a 19 anos da região noroeste mostrou uma prevalência da infecção 

pelo HPV de 21,9% (80/365) nos casos com citologia normal e uma prevalência 

global (incluindo adolescentes com anormalidades citológicas) de 28,0%. Nesta 
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população, os HPV de alto risco foram os tipos mais frequentes, representando 

88,4% dos casos positivos para infecção pelo HPV (Alves 2006). 

Uma meta-análise realizada em 2005 mostrou que, em mulheres com 

citologia normal, nos quatro continentes analisados, o HPV 16 é o tipo mais 

prevalente tanto em infecções por um único tipo, como em infecções múltiplas 

(Clifford et al. 2005). Segundo esse estudo, o tipo 16 esteve presente em 

aproximadamente 12%, 18%, 21% e 25% dos casos positivos para infecção pelo 

HPV na África, Ásia, América do Sul e Europa, respectivamente. O estudo mostra 

ainda que os outros tipos mais frequentemente detectados em infecções simples 

e múltiplas, em ordem decrescente de prevalência, foram os HPVs 42, 58, 31, 18, 

56, 81, 35 e 33 (Clifford et al. 2005). 

1.2.2.2. Prevalência da infecção pelo HPV em mulheres com lesões 

cervicais 

Um estudo mundial mostrou uma prevalência do DNA do HPV de 99,7% 

em amostras de câncer do colo do útero (Walboomers et al. 1999). Dentre os 

tipos detectados, o HPV 16 foi o mais frequentemente detectado, com exceção da 

Indonésia onde o tipo 18 foi o mais prevalente. Resultados de vários outros 

estudos foram concordantes com esses dados, de modo que a prevalência dos 

demais tipos pode variar de acordo com a região e a população estudadas (Bosch 

et al. 1995, Walboomers et al. 1999, Muñoz et al. 2003, Rabelo-Santos et al. 

2003, Clifford et al. 2006, Weeler et al. 2009, Filipi et al. 2010, Mariani et al. 2010). 

Outro estudo multicêntrico, mais recente, confirma a predominância do 

HPV 16 no câncer do colo do útero, com uma taxa de positividade de 62% nos 
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casos de carcinoma de células escamosas e de 50% em adenocarcinomas (de 

Sanjosé et al. 2010).  Os tipos 18 e 45 foram, respectivamente, o segundo e o 

terceiro tipos mais frequentemente detectados, sendo mais prevalentes em 

adenocarcinomas (32% e 12%, respectivamente) do que em carcinomas 

escamosos (8% e 5%, respectivamente). Juntos, os tipos 16, 18 e 45 somaram 

uma prevalência de quase 77% do total de casos de câncer do colo do útero. 

Outros tipos associados principalmente ao carcinoma de células escamosas 

foram os HPVs 33, 31, 52, 58, 35 e 39 (de Sanjosé et al. 2010).  

No Brasil, o tipo 16 é também o mais prevalente nos casos de NIC grau 3 

(NIC 3) e carcinoma invasor em todas as regiões representadas nos estudos de 

prevalência (Rabelo-Santos et al. 2003). O HPV18 é o segundo tipo mais 

frequente nas Regiões Norte, Sudeste e Sul. Já nas Regiões Centro-Oeste e 

Nordeste, os tipos 33 e 31 ocupam o segundo lugar, respectivamente (Eluf-Neto 

et al. 1994, Bosch et al. 1995, Noronha et al. 1999, Lorenzato et al. 2000, Rabelo-

Santos et al. 2003). O Quadro 2 mostra a prevalência de diferentes tipos de HPV 

em cidades de cada região brasileira. 

Quadro 2. Prevalência de diferentes tipos de HPV em cidades de cada região 

brasileira. Adaptado de Rabelo-Santos et al. 2003. 

Centro-Oeste a  
n 56 

Sul b 
n 46 

 Sudeste c 
n 186 

 Norte d 

n 147 
 Nordeste e 

n 59 
Tipo %  Tipo %  Tipo %  Tipo %  Tipo % 
16 57,1  16 52,2  16 53,8  16 43,5  16 59,3 
33 8,9  18 8,7  18 8,6  18 8,2  31 11,9 

18 5,4  31 4,3  31/33 3,2  Vários 13,6  18 5,1 

31 1,8  45 4,3  Não 
tipados 18,8  Não 

tipados 6,8  33 5,1 

Não 
tipados 7,1  Outros 17,4        Outros 8,5 

Total 79,0  Total 87,0  Total 84,4  Total 70,3  Total 89,8 
a Rabelo-Santos et al. 2003, b Bosch et al. 1995, c Eluf-Neto et al. 1994, d Noronha et al. 1999, 
eiLorenzato et al. 2000. 
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Em mulheres com anormalidades citológicas sugestivas de lesão intra-

epitelial de baixo grau (LIEBG) e leão intra-epitelial de alto grau (LIEAG), o HPV 

16 também é o tipo mais frequentemente detectado, sendo que sua prevalência é 

maior quanto mais grave a lesão. Contudo, diferente do que ocorre no carcinoma 

invasor, os tipos 18 e 45 não são comumente associados a estas alterações. 

Nesses casos, os tipos de HPV mais prevalentes em ordem decrescente são o 

31, 33, 58, 52, 35 e 18 (Clifford et al. 2006, Smith et al. 2007, Gargiulo et al. 2007, 

Chen et al. 2009). 

Nos casos com alterações citológicas evidenciando células escamosas 

atípicas de significado indeterminado (ASCUS), um estudo de rastreamento de 

LIEBG/ASCUS mostrou uma positividade do HPV de aproximadamente 60% 

(Sherman et al. 2002). Nesse estudo, os HPV 16 e 18 representaram 24% e 8% 

das infecções, respectivamente. Em mulheres jovens (18–24 anos), o estudo 

mostrou uma maior proporção dos tipos 16 e 18 (35%) em relação à observada 

em mulheres com idade superior a 35 anos (19%) (Sherman et al. 2002, Clifford 

et al. 2006). 

1.2.3. História Natural da infecção pelo HPV 

A infecção pelo HPV é auto-limitada com duração média de 8–12 meses O 

vírus penetra em regiões de micro-traumatismos e alcança as células da camada 

basal do epitélio do colo uterino. A entrada do vírus na célula hospedeira ocorre 

através das proteínas do capsídeo viral, L1 e L2, que se ligam de forma específica 
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a receptores presentes nas células basais. No interior da célula, o genoma é 

carreado para o núcleo, onde o maquinário de replicação do DNA da célula 

hospedeira passa a ser usado pelo vírus para replicar seu próprio DNA (Moscicki 

2008, Schiller et al. 2010). 

O DNA do HPV pode ser encontrado em células epiteliais na forma 

epissomal, integrada ou ambas as formas (Woodman et al. 2007). Em seu ciclo 

de replicação normal, conhecido como infecção produtiva, o genoma viral se 

apresenta na forma epissomal (circular) em um número que pode variar de 50-

100 cópias por célula. Nesta forma, o DNA viral se mantém íntegro e a expressão 

dos genes que codificam as proteínas E6 e E7 é rigorosamente regulada pelo 

produto do gene E2, mantendo os altos níveis destas proteínas restritos à camada 

parabasal (Doorbar 2005, Pett & Coleman 2007).  

Os produtos dos genes E6 e E7, expressos no início do processo de 

replicação, fazem com que a célula entre na fase S (síntese) do ciclo celular, 

ativando o maquinário celular de síntese do DNA, o qual é necessário para a 

replicação viral (Cheng et al. 1995). Mais tardiamente, em células escamosas 

maduras, são expressas as proteínas L1 e L2, responsáveis pela montagem e 

empacotamento virais. A produção final de partículas virais infecciosas depende 

do processo de maturação da célula epitelial. A liberação dessas partículas ocorre 

com a descamação normal destas células, caracterizando um ciclo não lítico e 

com pouca resposta inflamatória (Moscicki 2008). 
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1.2.4. Mecanismos envolvidos na carcinogênese 

A progressão da infecção pelo HPV para o câncer do colo do útero ocorre 

apenas em um pequeno percentual de mulheres infectadas (Burk et al. 2009). A 

persistência é considerada o fator determinante na progressão de lesões 

precursoras para o carcinoma invasor (Woodman et al. 2007). Tipos de HPV 

considerados de alto risco oncogênico, especialmente o HPV16, podem persistir 

por mais tempo, aumentando o risco de desenvolvimento do câncer do colo do 

útero (Zeferino e Derchain 2006, Wheeler 2008, Chow et al. 2010). Nesses casos, 

a presença contínua do genoma viral no interior da célula hospedeira pode 

interferir no controle do ciclo celular, permitindo a replicação do DNA mesmo em 

situações onde o mesmo encontra-se danificado (Moscicki 2008). 

1.2.4.1. Carga viral 

Diversos estudos tem avaliado a importância da carga viral como fator 

determinante da persistência da infecção pelo HPV e sua progressão para NIC 

(Snijders et al. 2006, Gravitt et al. 2007, Muñoz et al. 2009, Carcopino et al. 2011). 

Alguns estudos mostraram uma associação entre a detecção de níveis elevados 

de carga viral e um aumento do risco de desenvolvimento de NIC grau 2 ou mais 

grave (Gravitt et al. 2007, Muñoz et al. 2009). Entretanto, um recente estudo 

envolvendo mulheres com idade inferior a 30 anos observou uma maior carga 

viral em mulheres com infecção transitória quando comparadas àquelas com 

infecção persistente, sugerindo que níveis elevados de carga viral não são 

preditivos da persistência da infecção ou do desenvolvimento de NIC (Carcopino 

et al. 2011). 
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1.2.4.2. O papel das oncoproteínas E6 e E7 na carcinogênese 

Os mecanismos envolvidos na carcinogênese do câncer do colo uterino 

estão intimamente relacionados à expressão dos oncogenes virais E6 e E7. A 

proteína E7 é capaz de imortalizar queratinócitos com uma eficiência 

relativamente baixa, enquanto a proteína E6 não apresenta esta atividade 

individualmente. No entanto, juntos, os produtos dos genes virais E6 e E7 são 

capazes de imortalizar queratinócitos com uma maior eficiência, promovendo 

assim, o acúmulo de danos no DNA das células hospedeiras infectadas (Moody & 

Laimins 2010, Ghittoni et al. 2010).  

A proteína E6 promove a degradação da proteína supressora de tumor 

p53, um fator de transcrição celular cuja principal função é interromper o 

crescimento celular e induzir apoptose em resposta a situações de injúria celular, 

tais como hipóxia e danos causados ao DNA, impedindo a divisão da célula até 

que o dano seja reparado. O produto do gene E6 liga-se a uma proteína celular 

denominada E6-AP (E6-associated protein) formando o complexo E6/E6-AP que 

funciona como uma proteína ubiquitina ligase (E3). Este complexo se liga à p53, 

que se torna rapidamente ubiquitinada e é dirigida para o proteassoma, no qual a 

p53 é degradada, resultando na perda da sua atividade. (zur Hausen 2000, Burk 

et al. 2009, Ghittoni et al. 2010). 

Já a proteína E7 promove a ativação dos fatores de transcrição da família 

E2F através de sua ligação à outra proteína supressora de tumor, a proteína do 

retinoblastoma (pRb). Essa ligação faz com que ocorra a ruptura do complexo 

pRb/E2F e, consequentemente, a liberação dos fatores de transcrição E2F1 a 3, 
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que por sua vez, ativam a transcrição de um grupo de genes que codificam 

proteínas essenciais para a progressão do ciclo celular, tais como as ciclinas E e 

A (zur Hausen 2000, Ghittoni et al. 2010). 

1.2.4.3. Integração do genoma viral ao DNA da célula hospedeira 

O processo de integração do genoma do HPV ao DNA da célula 

hospedeira é considerado um importante passo na progressão de lesões 

precursoras para o carcinoma invasor, já que a prevalência de formas integradas 

aumenta com a gravidade da lesão (Woodman et al. 2007). A integração não é 

uma etapa natural do ciclo de replicação viral e se caracteriza pela deleção de 

genes que são essenciais à síntese de partículas virais infecciosas. Desta forma, 

a integração viral não confere nenhuma vantagem aparente ao vírus (Pett & 

Coleman 2007, Burk et al. 2009). 

Durante a integração, ocorre quebra do DNA do HPV na região próxima 

aos genes E6 e E7, frequentemente rompendo a região dos genes E1 e E2 

(Corden et al. 1999). A ruptura do gene E2 resulta na sua inativação, impedindo a 

transcrição da proteína E2. A principal função conhecida do gene precoce E2 é 

regular a expressão dos genes E6 e E7 através de um feedback negativo. A 

perda deste gene faz com que haja um aumento da expressão das oncoproteínas 

E6 e E7, potencializando o processo de imortalização das células afetadas 

(Woodman et al. 2007, Pett & Coleman 2007, Saunier et al. 2008, Burk et al. 

2009). A Figura 3 mostra a progressão da infecção pelo HPV, passando pelas 

lesões precursoras até chegar ao carcinoma invasor, bem como o perfil de 

integração do genoma viral ao DNA da célula hospedeira durante este processo.  
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1.2.5. Resposta imune ao HPV 

A resolução de uma infecção pelo HPV naturalmente adquirida ocorre 

através da imunidade mediada por células (IMC). As células dendríticas presentes 

no epitélio do colo uterino desempenham um importante papel no reconhecimento 

das células epiteliais infectadas pelo HPV, estimulando os linfócitos T auxiliar 1 

(Th1), que por sua vez induzem à formação de linfócitos T citotóxicos (LTC). 

Estas células citotóxicas efetoras atacam as células epiteliais infectadas, de forma 

a eliminar a infecção (Arbyn & Dillner 2007).  

Figura 3. Representação esquemática da progressão do câncer do colo do útero mediada pelo 

HPV. As linhas tracejadas representam o principal ponto de quebra do DNA do HPV durante o 

processo de integração do genoma viral ao DNA da célula hospedeira. Adaptado de Woodman et 

al. 2007). 
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A apresentação de antígenos virais ao sistema imunológico do hospedeiro 

é dificultada pelo fato de a infecção pelo HPV é restrita às células epiteliais. Isso 

faz com que a infecção do trato genital pelo HPV dê origem a uma resposta imune 

humoral lenta e com baixos níveis de anticorpos séricos (Moscicki 2008). A 

proteína do capsídeo L1 é a mais imunogênica e os anticorpos anti-L1 são tipo-

específicos. Já a proteína L2, apesar de estar localizada mais internamente, induz 

à produção de anticorpos menos potentes, porém com uma certa reatividade 

cruzada (Arbyn & Dillner 2007). Apesar de duradoura, a soropositividade contra 

um tipo específico de HPV não está significativamente associada à redução de re-

infecções por tipos homólogos (Moscicki 2008). 

1.2.6. Vacinas 

 Até o momento, duas vacinas profiláticas contra o HPV foram 

desenvolvidas com sucesso, a bivalente (Cervarix®, GlaxoSmithKline) e a 

quadrivalente (Gardasil®, Merk Sharp & Dhome) (Chang et al. 2009). Ambas são 

altamente eficazes na prevenção de infecções persistentes causadas pelos tipos 

16 e 18, os tipos de alto risco oncogênico mais frequentemente associados ao 

câncer do colo do útero, somando juntos uma prevalência de aproximadamente 

70% dos casos (Villa et al. 2005, Paavenon et al. 2009). A vacina quadrivalente 

confere ainda proteção contra o desenvolvimento de verrugas genitais associadas 

aos tipos de baixo risco 6 e 11 (Chang et al. 2009). 

 A duração da eficácia das vacinas ainda é desconhecida. Até o momento 

os testes permitiram mostrar uma duração de 5 anos para a vacina quadrivalente 

e de 8,4 anos para a vacina bivalente. A modelagem dos estudos tem mostrado 
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que as vacinas devem manter sua eficácia próxima de 100% por no mínimo 15 

anos. Será necessária a conclusão dos estudos para se obter mais informações a 

respeito da proteção conferida pelas vacinas (Harper et al. 2010) 

As vacinas são elaboradas a partir de partículas não infecciosas 

semelhantes a vírus (Virus Like Particles - VLP) obtidas através da expressão do 

gene L1 recombinante. As VLP que compõem a vacina bivalente são produzidas 

através do sistema de expressão que utiliza baculovírus como vetor do gene L1 

(Harro et al. 2001). Já a vacina quadrivalente é produzida pela expressão da 

proteína L1 em leveduras (Villa et al. 2005). 

Além da proteção contra os principais tipos de alto risco, tanto a vacina 

bivalente quanto a quadrivalente mostraram uma considerável proteção cruzada 

contra outros tipos de HPV filogeneticamente relacionados aos tipos 16 e 18. As 

evidências indicam uma elevada eficácia na proteção contra infecções incidentes 

e persistentes causadas pelo HPV 45, relacionado ao HPV 18, e pelo HPV 31, 

relacionado ao HPV 16. Em menor grau, a vacina também mostrou uma proteção 

cruzada contra os tipos 52, 58 e 33, todos relacionados ao HPV 16 (Paavonen et 

al. 2009, Wheeler et al. 2009). 

 

1.3. Métodos moleculares para a detecção do HPV 

1.3.1. Hibridização in situ 

A hibridização in situ é um método que permite detectar e localizar a 

infecção pelo HPV em cortes histológicos ou células esfoliadas do epitélio 
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cervical. Este método se baseia na no uso de sondas marcadas capazes de 

hibridizarem de forma específica com o DNA do HPV presente no interior das 

células epiteliais (Molijn et al. 2005). Após a hibridização, o sinal é amplificado e 

finalmente visualizado através de diversos marcadores tais como radioisótopos, 

fluoresceina, biotina dentre outros ligados às sondas nucleotídicas (Jin & Lloyd 

1997, Snijders et al, 2010). O teste possui baixa sensibilidade e alta demanda de 

tempo e trabalho, não sendo aplicável à rotina de rastreamento (Hubbard 2003). 

1.3.2. Captura Híbrida II 

A Captura Híbrida II (HC2) é um método de amplificação de sinal que se 

baseia na hibridização do DNA alvo do HPV com sondas de RNA marcadas. O 

teste usa duas misturas de sondas diferentes, uma contendo sequências de RNA 

para cinco genótipos de baixo risco (6, 11, 42, 43 e 44), e outra contendo sondas 

capazes de detectar 13 tipos de HPV de alto risco (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58, 59 e 68). Os híbridos de RNA e DNA resultantes são capturados em 

uma microplaca e são visualizados através da adição de anticorpos monoclonais 

e substrato quimioluminescente, permitindo uma detecção semi-quantitativa 

(Molijn et al. 2005, Snijders et al, 2010). 

A sensibilidade do método para o rastreamento do câncer do colo do útero 

em mulheres acima dos 30 anos é alta, podendo variar de 80,8% a 100,0%. 

Entretanto, se comparado ao exame citopatológico, a HC2 possui baixa 

especificidade, variando de 61,3% a 95,3% (Koliopoulos et al.2007). Apesar de 

ser amplamente utilizada em estudos clínicos e epidemiológicos, a HC2 possui 

algumas limitações. O teste detecta apenas grupos de alto ou baixo risco 
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oncogênico, não permitindo a identificação e determinação da carga viral de 

genótipos específicos do HPV (Gravitt et al. 2003, Molijn et al. 2005). 

1.3.3. Reação em cadeia da polimerase 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é o método mais comumente 

usado para a amplificação do DNA do HPV (Snijders et al, 2010). A reação 

consiste em três etapas principais (desnaturação do DNA, anelamento dos 

iniciadores e extensão) em um processo termocíclico no qual são empregados o 

DNA a ser amplificado, uma DNA-polimerase termo-estável (Taq-polimerase) e 

uma solução de oligonucleotídios iniciadores (primers) complementares às 

extremidades de cada uma das fitas (forward e reverse) da região alvo do DNA, 

na presença de Mg2+ e de uma mistura de desoxi-nucleotídeos trifosfato (dNTPs) 

em excesso. O tamanho do fragmento de DNA resultante da PCR varia de acordo 

com o conjunto de iniciadores utilizados (Schochetman & Ou 1988). 

1.3.3.1. PCR tipo-específica 

 Na PCR tipo-específica, são utilizados iniciadores desenhados para 

amplificar um único tipo de HPV, exclusivamente. Entretanto, estão validados 

iniciadores específicos apenas para a detecção dos tipos 16, 18, 31 e 33 (Baay et 

al. 1996).  Além disso, para detectar a presença do DNA de qualquer um dos tipos 

de HPV para os quais existem iniciadores validados, várias reações tipo-

específica devem ser processadas separadamente para uma mesma amostra. A 

PCR tipo-específica possui alto custo e alta demanda de tempo (Gravitt & Manos 

1992, Molijn et al. 2005). 
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1.3.3.2. PCR em tempo real 

 A PCR em tempo real é um método que permite a determinação da carga 

viral, bem como o estado físico (epissomal ou integrado) do DNA do HPV. A 

quantificação ocorre através do monitoramento do acúmulo de amplificações, 

utilizando iniciadores que podem ser marcados com moléculas capazes de emitir 

fluorescência (Mackay et al. 2002). O estado físico do DNA viral é determinado 

por uma técnica que amplifica e quantifica os genes E2 e E6 simultaneamente. O 

método leva em consideração a perda do gene E2 durante o processo de 

integração viral, de forma que a amplificação em grau reduzido ou total ausência 

de amplificação do gene E2 em relação ao gene E6 permite estimar a proporção 

de DNA integrado (Peitsaro et al. 2002). 

 1.3.3.3. PCR com iniciadores de consenso 

Os iniciadores de consenso são sequências oligonucleotídicas que 

permitem amplificar um largo espectro de genótipos de HPV. A maior parte destes 

iniciadores tem como alvo a ORF L1, que corresponde à região mais conservada 

do genoma em diferentes tipos de HPV. Como controle de amplificação, pode ser 

realizada a co-amplificação com os iniciadores GH20 e PC04 para o gene da β-

globina (constituinte celular). Atualmente, os conjuntos de iniciadores de 

consenso mais empregados na PCR de largo espectro são PYGMY09/11, 

GP5+/GP6+ e SPF1/2 (Molijn et al. 2005). 

Os iniciadores de consenso são altamente sensíveis na detecção do DNA 

do HPV (Kleter et al. 1999, Kornegay et al. 2003, Remmervbach et al. 2004). Para 
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a detecção de infecções por múltiplos tipos de HPV, o sistema PGMY09/11 é o 

mais sensível. Este conjunto de iniciadores consiste em uma mistura de 

oligonucleotídios que permitem a amplificação de um fragmento de 

aproximadamente 450 pb (Grevitt et al. 2000, Coutleé et al. 2002). Já os 

iniciadores GP5+/6+ e SPF1/2 amplificam fragmentos de aproximadamente 150 

pb e 65pb, respectivamente (Kleter et al. 1999). A Figura 4 mostra as regiões do 

genoma do HPV amplificadas pelos diferentes conjuntos de iniciadores de 

consenso e os respectivos fragmentos resultantes. 

 

 

  

 

 

 

 

1.3.4. Detecção e análise dos produtos da PCR 

 Os produtos de amplificação do DNA gerados pela PCR podem ser 

facilmente observados por eletroforese de ácidos nucléicos em gel de agarose ou 

de poliacrilamida (Figura 5). Entretanto, este método só é capaz de fornecer 

informação quanto à presença do DNA do HPV, sendo necessários outros 
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PGMY09/11 

GP5+/6+ 

SPF1/2 

~450 pb 
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Figura 4. Representação esquemática das regiões do genoma do HPV 

amplificadas pelos diferentes conjuntos de iniciadores de consenso PGMY09/11, 

GP5+/6+ e SPF1/2. O genoma circular do HPV está representado de forma linear 

com a localidade dos genes precoces (E) e tardios (L). Adaptado de Kleter et al. 

1999. 
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métodos de análise para aumentar tanto a sensibilidade, quanto a especificidade 

da detecção. Vários métodos tem sido utilizados com o propósito de aumentar a 

sensibilidade de detecção do DNA do HPV e permitir sua identificação. Dentre 

eles destacam-se o polimorfismo do comprimento dos fragmentos de restrição 

(RFLP) e a hibridização reversa (Molijn et al. 2005). 

 

 

 

 

 

1.3.4.1. Polimorfismo do comprimento dos fragmentos de restrição 

Após amplificação, o produto da PCR com iniciadores de consenso para a 

região L1 pode ser identificado através do RFLP. A digestão do DNA amplificado 

com enzimas de restrição (endonucleases) produz fragmentos que podem ser 

separados através de eletroforese em gel, gerando um padrão de bandas 

específico para os diferentes genótipos do HPV. É um método de execução 

complexa e depende da disponibilidade de enzimas de restrição capazes de 

detectar mutações específicas no DNA dos diferentes tipos de HPV (Bernard et al. 

1994). 

1.3.4.2. Hibridização reversa 

 

Figura 5. Imagem de eletroforese em gel 

do produto da PCR com PGMY09/11. A: 

gel de agarose revelado por brometo de 

etídio. B: gel de poliacrilamida revelado por 

nitrato de prata. A banda em 450 pb pode 

ser observada nos respectivos controles 

positivos (C+) e nas amostras positivas (+) 

para o DNA do HPV. Em ambos foram 

utilizados padrões de peso molecular de 

100 pb. 
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A hibridização reversa é um método que permite que o produto gerado pela 

PCR seja hibridizado com diversas sondas oligonucleotídicas, simultaneamente, 

possibilitando a genotipagem de diversos genótipos em um único ensaio. Os 

testes mais frequentemente usados são o line probe assay (LiPA); o line blot 

assay (LBA) ou linear array (LA). Estes testes utilizam uma tira de nylon, onde são 

imobilizadas sondas específicas para vários tipos de HPV, além de sondas para o 

controle de amplificação β-globina (Kleter et al. 1998, Gravitt et al. 1998, Coutleé 

et al. 2006).  

O DNA dupla-fita, resultante da PCR com os iniciadores de consenso 

marcados com biotina, é desnaturado em condições alcalinas e aplicado à tira de 

nylon imersa em um tampão de hibridização. Após a hibridização, os híbridos 

podem ser detectados através da adição de uma enzima conjugada com 

estreptavidina e seu substrato. Entre as etapas, as tiras são rigorosamente 

lavadas para remover qualquer material não ligado (Gravitt et al. 1998, Kleter et 

al. 1999, Coutleé et al. 2006) Na Figura 6, estão representadas as principais 

etapas envolvidas identificação do genótipo do HPV através do método de 

hibridização reversa.  

Os testes que utilizam o método da hibridização reversa possuem uma alta 

sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade, permitindo a genotipagem de 

diferentes tipos de HPV mesmo em amostras com infecção por múltiplos tipos 

(melhor para amplificação com os iniciadores PGMY09/11). Os testes LiPA, LBA e 

LA permitem a detecção simultânea de 25, 27 e 37 diferentes genótipos do HPV, 

respectivamente (Kleter et al. 1998, Gravitt et al. 1998, Coutleé et al. 2006). 
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1.4. Rastreamento de lesões precursoras do câncer do colo do útero 

 1.4.1. Exame Citotológico 

A citologia cervical convencional é a ferramenta mais comumente utilizada 

para o rastreamento de lesões precursoras e do câncer do colo uterino. O teste 

consiste na coleta, preparo e análise de células epiteliais esfoliadas do colo do 

útero (Cong et al. 2007). As alterações detectadas são interpretadas e submetidas 

à conduta clínica adequada, levando em consideração o grau das anormalidades 

citológicas observadas no esfregaço (Wright et al. 2007). Os resultados 

citológicos anormais de alto risco são encaminhados para colposcopia, exame de 

inspeção do colo uterino que permite localizar as lesões, direcionar a biópsia e 

estabelecer o tratamento (Chase et al. 2009). O diagnóstico definitivo de NIC ou 

Figura 6. Representação esquemática das principais etapas envolvidas na genotipagem do HPV 
através da hibridização reversa do produto da PCR baseada no sistema de iniciadores 
PGMY09/11 marcados com biotina Adaptado de Shepard et al. 2004. 

Extração 
do DNA 

PCR 

Iniciadors PGMY09/11 
marcados com Biotina 

Iniciadors para β-
globina marcados com 

Biotina 

DNA do HPV Gene da β-globina 

Desnaturação 

Hibridização 

Adição de 
conjugado 

Adição de 
substrato 

Lavagem Lavagem 

H
P

V
 1

6 

	  

Li
nh

a 
de

 re
fe

rê
nc

ia
 

	  

H
P

V
 3

1 

	  

H
P

V
 5

2/
33

/3
5/

58
 

	  

β-globina 
forte e fraca 

Tira com sondas específicas 
imobilizadas 

 

Desenvolvimento de cor 



39	  

	  

carcinoma invasor é obtido pelo exame histológico (Pretorius et al. 2007, Park & 

Soslow 2009). 

A implementação de programas de rastreamento citológico bem 

organizados e com ampla cobertura, como ocorre em países desenvolvidos, tem 

mostrado uma considerável redução nas taxas de incidência e mortalidade por 

câncer do colo do útero. Entretanto, a redução do risco deste câncer em 

populações rastreadas é determinada pela sensibilidade e especificidade do 

método aplicado (Monsonego et al. 2004, Denny 2008, Cuzick et al. 2008). 

Um estudo de revisão sistemática reportou taxas de sensibilidade e 

especificidade com variações de 30% a 87% e 86% a 100% (Nanda et al. 2000). 

Em outro estudo mais recente de meta-análise, envolvendo 25 estudos, a 

sensibilidade e especificidade da citologia cervical convencional apresentaram 

variações de 27% a 96% e de 78% a 99%, respectivamente (Koliopoulos et al. 

2007). Essa grande variação pode estar relacionada aos diferentes 

procedimentos usados para obtenção da amostra e preparo do esfregaço cervical 

e ao grau de habilidade do citologista em reconhecer os critérios citomorfológicos 

definidos (Zeferino & Derchain 2006, Jesdapatarakul et al. 2010). 

Apesar da eficácia comprovada da citologia em reduzir as taxas de 

incidência e mortalidade por câncer do colo do útero, a subjetividade inerente aos 

testes baseados na interpretação de imagens requer a implementação de 

estratégias de controle e garantia da qualidade para assegurar seu desempenho 

(Zeferino & Derchain 2006, Cuzick et al. 2008). Várias estratégias de controle de 

qualidade tem sido desenvolvidas no sentido de melhorar o desempenho do 



40	  

	  

exame citológico. Dentre os métodos mais comumente aplicados, destacam-se: a 

revisão aleatória de 10% dos esfregaços citológicos negativos; a revisão dos 

casos negativos com maior probabilidade de erro de acordo com os critérios 

clínicos de risco associados; a revisão rápida de 100% dos esfregaços com 

resultados negativos; e a pré-avaliação rápida dos esfregaços antes da rotina de 

triagem (Tavares et al. 2008, Manrique et al. 2006). 

Além da subjetividade de interpretação, outro fator que pode influenciar no 

desempenho do exame citológico é a amostragem adequada da zona de 

transformação, região onde se dá a junção entre os epitélios escamoso e 

glandular e é mais suscetível ao desenvolvimento do câncer do colo do útero. A 

presença de células endocervicais e metaplásicas indica uma boa representação 

da zona de transformação, (Mintzer et al. 1999, Ribeiro et al. 2007, Arbyn et al. 

2007). Além disso, a coleta deve ser realizada de forma a minimizar a presença 

de fatores obscurecedores, tais como hemácias e leucócitos (Arbyn et al. 2007). 

O método de armazenamento em meio líquido tem sido apontado como 

uma alternativa para melhorar o desempenho do exame citológico. Contudo, 

apesar de possibilitar interpretação com maior velocidade e a diminuição da taxa 

de esfregaços insatisfatórios, a citologia coletada em meio líquido possui custo 

elevado e não apresenta diferenças significativas quanto à sensibilidade e 

especificidade quando comparada à citologia cervical convencional (Davey et al. 

2006, Arbyn et al. 2008, Jesdapatarakul et al. 2010). 

No sentido de diminuir a taxa de resultados falso-negativos, várias 

estratégias de controle de qualidade interno tem sido desenvolvidas. Dentre os 
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métodos mais comumente aplicados, destacam-se: a revisão aleatória de 10% 

dos esfregaços citológicos negativos; a revisão dos casos negativos com maior 

probabilidade de erro de acordo com os critérios clínicos de risco associados; a 

revisão rápida de 100% dos esfregaços com resultados negativos; e a pré-

avaliação rápida dos esfregaços antes da rotina de triagem (Tavares et al. 2008, 

Manrique et al. 2006).  

1.4.1.1 Critérios citomorfológicos 

O Sistema de Bethesda é um sistema uniforme de terminologias usadas 

para reportar os resultados do exame citológico de forma a fornecer orientações 

claras para o manejo clínico e diminuir a confusão entre laboratórios e médicos 

gerada pela utilização de múltiplos sistemas de classificação. Segundo o Sistema 

de Bethesda revisado em 2001, os achados citológicos podem ser interpretados 

de acordo com o grau e a natureza das alterações morfológicas observadas no 

esfregaço citológico (Solomon & Nayar 2004).  

De acordo com o Sistema de Bethesda, em relação ao epitélio escamoso, 

os esfregaços podem ser interpretados como células escamosas atípicas de 

significado indeterminado (ASC-US) quando apresentam alterações citológicas 

em células intermediárias e superficiais sugestivas, porém qualitativa e ou 

quantitativamente insuficientes para a interpretação definitiva de LIE. As principais 

características citomorfológicas são: leve aumento da relação núcleo/citoplasma e 

núcleos arredondados ligeiramente hipercromáticos, apresentando tamanho de 

duas a três vezes maior que o normal (Wright et al. 2004, Hoda & Hoda 2007). 

Em casos onde estas alterações estão presentes em células mais jovens 
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(parabasais), o resultado é interpretado como células escamosas atípicas não 

podendo excluir lesão de alto grau (ASC-H) (Ali & Ali 2003). 

Em relação aos esfregaços citológicos caracterizados como LIEBG, os 

principais critérios citomorfológicos usados são: citomegalia; multinucleação; 

hipercromasia, contorno irregular da membrana nuclear; halo perinuclear; e a 

presença de células com escavações irregulares ao redor do núcleo (coilócitos), 

caracterizando o efeito citopático provocado pelo HPV (coilocitose). Estas 

alterações citológicas são observadas principalmente em células escamosas 

maduras, já que estão associadas à infecção produtiva pelo HPV, na qual a 

replicação viral e a produção de novas partículas virais são fortemente acopladas 

ao processo de diferenciação do epitélio (Wright 2006, Snijders et al. 2006). 

Em esfregaços citológicos caracterizados como LIEAG ou mais grave, as 

características citomorfológicas provocadas pelo efeito citopático do HPV são 

geralmente menos proeminentes do que nos esfregaços interpretados como 

LIEBG. Desta forma, a detecção de sinais citológicos clássicos da infecção pelo 

HPV tais como coilocitose e citomegalia aumenta a probabilidade do diagnóstico 

de NIC grau 1 (NIC 1) (Sousa et al. in press). Os principais critérios 

citomorfológicos observados em LIEAG são a presença de células jovens com 

elevada relação núcleo-citoplasmática, núcleos hipercromáticos, contorno 

irregular da membrana nuclear, pleomorfismo nuclear e figuras mitóticas anormais 

(Wright 2006). 

Já os critérios citomorfológicos observados no carcinoma escamoso 

invasor são: a presença de formas celulares bizarras, apresentando variações de 
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tamanho e forma, anisonucleose e queratinização; e a presença de células em 

forma de girino. Esfregaços evidenciando hemácias lisadas, núcleos desnudos e 

diátese tumoral, quando associados aos fatores citomorfológicos também são 

indicativos de carcinoma de células escamosas(Wright et al. 2004, Hoda & Hoda 

2007). 

Para as alterações em células glandulares, a presença de células 

glandulares atípicas (AGC) pode ser identificada pela presença de alguns, mas 

não de todos os critérios citomorfológicos usados para caracterizar o 

adenocarcinoma in situ (AIS). Células com núcleos apinhados e hipercromáticos, 

com perda da polaridade, dispostas em grupamentos morfologicamente 

característicos, tais como tira pseudo-estratificada, roseta e plumagem são os 

principais critérios citomorfológicos utilizados na caracterização de esfregaços 

sugestivos de AIS. Nos casos de adenocarcinoma invasor, as células 

glanndulares apresentam-se significativamente atípicas, podendo ser observadas 

em grupamentos fortemente irregulares e isoladas (células individuais atípicas 

preservadas) (Ayer et al. 1991, Hoda & Hoda 2007). 

1.4.2. Teste do DNA do HPV 

Diversos estudos tem mostrado melhoras na eficácia do rastreamento do 

câncer do colo do útero através da utilização do teste do DNA de HPV de alto 

risco como ferramenta primária de rastreamento (Cuzick et al. 2006, Mayrand et 

al. 2007, Naucler et al. 2007, Lazcano-Ponce et al. 2010). Em países 

desenvolvidos como os Estados Unidos, os métodos adotados na rotina clínica 

para detecção de HPV de alto risco são a HC2 e a PCR descritos anteriormente. 
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A amostra utilizada para o rastreamento da infecção pelo HPV é geralmente 

proveniente de raspado cervical (Belinson & Belinson 2010). 

A maioria dos estudos mostra que, apesar de apresentar maior 

sensibilidade, o teste do DNA do HPV possui baixa especificidade na detecção de 

anormalidades cervicais quando comparado à citologia. Em mulheres com idade 

inferior a 30 anos, o rastreamento do DNA do HPV apresenta uma maior 

sensibilidade. Entretanto, a especificidade do teste é significativamente menor 

nesta população se comparado com o rastreamento de lesões cervicais em 

mulheres com idade igual ou superior a 30 anos. Isto se deve à alta taxa 

prevalência da infecção pelo HPV, bem como à baixa incidência de lesões 

cervicais em mulheres mais jovens (Belinson & Belinson 2010). 

Contudo, alguns estudos tem mostrado que, quando comparada com a 

utilização da citologia ou do teste do DNA do HPV de alto risco oncogênico 

isoladamente, a combinação da citologia com o teste do DNA do HPV como 

estratégia de rastreamento de lesões precursoras e do câncer do colo uterino 

pode resultar em uma sensibilidade de 100% (Mayrand et al. 2007, Ronco et al. 

2008, Kitchener et al. 2009). 
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2. Justificativa 

Os dados de prevalência e distribuição dos diferentes tipos de HPV variam 

significativamente dependendo da população e região avaliada (Franceschi et al. 

2006, de Sanjosé et al. 2007, Smith et al. 2008). A prevalência da infecção pelo 

HPV é maior em mulheres jovens, sendo maior a proporção de tipos de alto risco 

oncogênico, particularmente na América do Sul (Franceschi et al. 2006). A 

identificação dos genótipos prevalentes em diferentes populações é de grande 

importância para o monitoramento de possíveis mudanças nos padrões de 

distribuição dos diferentes tipos de HPV. Poucos estudos de prevalência e 

distribuição dos tipos de HPV em infecções simples e múltiplas envolvendo 

estudantes universitárias foram realizados em todo o mundo. Não existem dados 

publicados da Região Centro-Oeste quanto à associação da infecção pelo HPV e 

a detecção de anormalidades em jovens universitárias. Avaliar a associação entre 

a infecção pelo HPV e a detecção de anormalidades citológicas em esfregaços 

citológicos, bem como determinar a distribuição dos tipos de HPV em estudantes 

universitárias fornece uma base de dados e informações que permitem avaliar a 

epidemiologia da infecção pelo HPV nesta população. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo Geral 

Avaliar a associação entre a infecção pelo HPV, segundo o potencial 

oncogênico, e a ocorrência de anormalidades citológicas do colo do útero em 

jovens universitárias. 

3.2. Objetivos Específicos 

 I. Avaliar a associação entre a infecção pelo HPV e a ocorrência de 

anormalidades citológicas em esfregaços citológicos; 

II. Avaliar a associação entre infecções por tipos de HPV de alto risco 

oncogênico e a ocorrência de anormalidades citológicas em esfregaços 

citológicos; 

III. Estimar a taxa de ocorrência da infecção pelo HPV em jovens 

universitárias;  

IV. Estimar a prevalência de anormalidades citológicas detectadas em 

esfregaços cervicais de estudantes universitárias jovens; 

 V. Descrever a distribuição dos tipos de em estudantes universitárias com e 

sem anormalidades citológicas do colo uterino; 

 VI. Determinar os tipos de HPV de alto e baixo risco oncogênicos mais 

frequentemente detectados. 
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4. Métodos 

4.1. Delineamento do estudo e coleta dos espécimes biológicos 

O presente trabalho é um estudo de corte transversal do tipo observacional 

analítico. Para sua realização, foram incluídas 200 estudantes universitárias com 

idades de 18 a 25 anos por meio de convite realizado durante visitas em 

universidades da cidade de Goiânia e de outros dois municípios do Estado de 

Goiás (Itaberaí e São Luís de Montes Belos) no período de setembro de 2008 a 

abril do ano de 2010. Os critérios de inclusão foram: ser estudante universitária 

nos municípios visitados, ter idade de 18 a 25 anos e ter iniciado atividade sexual. 

Todas as participantes foram informadas sobre os procedimentos e objetivos da 

pesquisa, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e responderam 

a um questionário contendo questões sócio-demográficas, do comportamento 

sexual e da vida reprodutiva. 

As estudantes foram submetidas a exame ginecológico com coleta de 

material endocervical com escova apropriada. O espécime endocervical coletado 

foi  foi acondicionada em um tubo plástico contendo UCM® (Universal Collection 

Medium, Qiagen Gaithersburg, Inc.) de modo a conservar o material para 

posterior detecção e genotipagem do HPV. Em seguida, foi coletado espécime 

ectocervical e endocervical, empregando espátula de Ayre e escova ginecológica, 

para confecção do esfregaço citológico.  Após a confecção do esfregaço, o 

material, foi imediatamente fixado em solução spray contendo àlcool e éter. O 
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estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana e Animal da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás). 

 

4.2. Análise Citológica 

 Os esfregaços citológicos convencionais foram analisados no Centro de 

Análises Clínicas Rômulo Rocha da Faculdade de Farmácia da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Todos os esfregaços foram submetidos a um rigoroso 

controle de qualidade adotado pelo referido laboratório realizado através da 

revisão rápida de todos os esfregaços negativos para anormalidades citológicas 

cervicais. Os resultados de adequabilidade das amostras e grau de 

anormalidades cervicais foram interpretados de acordo com o Sistema de 

Bethesda revisado em 2001 (Solomon & Nayar 2004). 

 

4.3. Extração do DNA 

A extração do DNA foi realizada através de um kit comercial de purificação 

cujo método se baseia na ligação seletiva do DNA a uma membrana de sílica na 

presença de sais caotrópicos (PureLink™, Invitrogen). Após ressuspensão por 

agitação em vórtex, foi transferido um volume de 200 µL do UCM contendo o 

material coletado para um tubo Eppendorf ao qual foram adicionados 20 µL de 

Proteinase K e 20 µL de RNAse. A mistura resultante foi incubada por 2 minutos a 

temperatura ambiente. Após esse período, o material foi adicionado de 200 µL do 

tampão de lise/ligação e incubado por 30 minutos a 55°C. Terminada a etapa de 
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lise, foram adicionados 200 µL de etanol a 96%, seguido por agitação em vórtex 

de modo a se obter uma solução homogênea. O material lisado foi aplicado à 

coluna e o procedimento de purificação foi realizado de acordo com as instruções 

de uso do Kit comercial em três etapas: ligação do DNA à coluna de sílica, 

lavagem para retirada de material não ligado e recuperação (eluição) do DNA 

ligado à coluna. O DNA extraído foi armazenado em freezer a -20°C. 

 

4.4. Amplificação do DNA e genotipagem do HPV 

A amplificação do DNA e genotipagem do HPV foram realizadas através do 

Kit Linear Array HPV genotyping test (Roche Molecular Systems, Branchburg 

Inc.). O DNA do HPV foi amplificado por PCR com o par de iniciadores de 

consenso para a região L1 PGMY09/PGMY11 marcados com biotina em um 

termociclador com as seguintes configurações de ciclagem: 95°C por 13 minutos, 

seguida por 40 ciclos de desnaturação a 95°C por 1 minuto, anelamento a uma 

temperatura de 55°C por 1 minuto e extensão a 72°C por 1 minuto; ao final, foi 

realizada uma extensão terminal de 5 minutos a uma temperatura de 72°C. O 

controle de amplificação foi feito através do par de iniciadores para o gene da β-

globina GH20 e PC04 marcados com biotina. A genotipagem do HPV foi realizada 

por meio de um sistema de hibridização reversa: o produto da PCR foi 

desnaturado com uma solução de NaOH a 1,6%. Após a desnaturação, o material 

foi aplicado em uma tira de nylon contendo sondas imobilizadas para dois 

fragmentos diferentes de β-globina, 19 genótipos de HPV de alto risco oncogênico 

(16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 e 82) e 18 
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tipos de HPV de baixo risco oncogênico (6, 11, 40, 42, 54, 55, 61, 62, 64, 67, 70, 

71, 72, 81, 83, 84, IS39 e CP6108). A presença de híbridos na tira foi detectada 

por um sistema de precipitação de cor nas linhas contendo sondas específicas 

para os diferentes genótipos do HPV através da adição de um conjugado de 

estreptavidina-peroxidase e o respectivo substrato. 

 

4.5. Análise Estatística 

 Foi realizada análise descritiva da distribuição dos tipos de HPV, segundo o 

potencial oncogênico em jovens universitárias com e sem anormalidades 

citológicas. Para avaliar a associação entre a ocorrência de anormalidades 

citológicas e a infecção pelo HPV, segundo o potencial oncogênico, foi realizada 

uma análise univariada do tipo caso-controle. Calculou-se o Odds ratio (OR) com 

os respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%) e nível de significância 

estatística de 5% (p < 0,05). A análise estatística foi realizada através do 

programa IBM SPSS Statistics, versão 18.0. 
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5. Resultados 

A amostra utilizada para a realização do presente estudo foi constituída por 

200 estudantes universitárias com idades de 18 a 25 anos, com média de idade 

de 21,89 anos e desvio padrão de 2,29. A infecção pelo HPV foi detectada em 94 

(47%) das 200 amostras cervicais de estudantes universitárias incluídas no 

estudo. Houve variação entre a positividade para infecção pelo HPV nos 

diferentes municípios analisados. A proporção de estudantes universitárias 

positivas para infecção pelo HPV foi de 65% (43/66) em Goiânia, 38,7% (41/106) 

em São Luís de Montes Belos e de 35,7% em Itaberaí. A Tabela 1 mostra a 

positividade da infecção pelo HPV em estudantes universitárias nos diferentes 

municípios analisados. 

Tabela 1. Positividade para infecção pelo HPV em estudantes universitárias 
provenientes de três diferentes municípios do Estado de Goiás 

Município HPV positivo HPV negativo Total 
 n % n % N 
Goiânia 43 65,2 23 34,8 66 
São Luís de Montes Belos 41 38,7 65 61,3 106 
Itaberaí 10 35,7 18 64,3 28 
Total 94 47 106 53 200 

 

Infecções por tipos de HPV de alto risco oncogênico foram mais frequentes 

(77,7%; 73/94) (Figura 7). As infecções por um único tipo de HPV foram 

detectadas em 45,7% (43/94) das estudantes infectadas, enquanto que as 

infecções por múltiplos tipos representaram 54,3% (51/94) dos casos positivos 

(Figura 8). O tipo mais comumente detectado foi o HPV 16, presente em 21,3% 
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(20/94) das infecções, seguido pelo HPV 58 (12,8%; 12/94), HPV 31 e HPV 66 

(11,7%; 11/94 cada), e HPV 52 e HPV 61 (10,6%; 10/94 cada). O HPV 18 esteve 

presente em 3 (3,2%) dos 94 casos positivos para infecção pelo HPV. A 

ocorrência dos tipos de baixo risco oncogênico 6 e 11 foi de 1,1% (1/94) e 2,1 

(2/94), respectivamente (Figura 9). 

 

	                  

 

Figura 7. Proporção dos tipos de alto e baixo risco oncogênico nos casos 
positivos para infecção pelo HPV. 

Figura 8 Proporção de infecções por um único tipo e por múltiplos tipos de 
HPV dentre casos positivos para infecção pelo HPV. 

Infecções Simples 

Infecções Múltiplas 



53	  

	  

 

 

Dos 200 esfregaços cervicais analisados, 196 foram considerados como 

satisfatórios para a realização do exame citológico. As anormalidades citológicas 

foram detectadas em 8,7% (17/196) dos esfregaços satisfatórios. A infecção pelo 

HPV foi detectada em 70,6% (12/17) das estudantes com anormalidades 

citológicas. Já nas universitárias com resultado citológico normal, a ocorrência da 

infecção pelo HPV foi de 45,1% (80/179). Não houve diferença estatisticamente 

significativa quanto à ocorrência de anormalidades citológicas entre estudantes 

com idades de 18 e 19 anos e aquelas com idade de 20 a 25 anos (OR = 1,0; 

95% IC 0,3–4,7). Também não houve diferença significativa quanto à positividade 

da infecção pelo HPV em estudantes com idade de 18 a 20 anos em relação 

àquelas na faixa etária de 20 a 25 anos (OR = 0,9; 95% IC 0,4–2,1). A tabela 2 

mostra a distribuição da infecção pelo HPV nos diferentes resultados citológicos 

de acordo com a faixa etária. 

Figura 9. Distribuição dos tipos de HPV nas 94 estudantes infectadas. 
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Tabela 2. Distribuição da infecção pelo HPV nos diferentes resultados citológicos 
de acordo com a faixa etária 

Resultado Citológico Detecção do HPV 
 Negativo  Positivo  Total 
 n %  n %   

        
18 e 19 anos        

Normal 19 54,3  13 37,1  32 
ASC-US 0 0  1 2,9  1 
ASC-H 0 0  1 2,9  1 
LIEBG 0 0  1 2,9  1 
Total 19 54,3  16 45,7  35 

20–25 anos        
Normal 80 49,7  67 41,6  147 
ASC-US 5 3,1  5 3,1  10 
ASC-H 0 0  1 0,6  1 
LIEBG 0 0  3 1,9  3 
Total 85 52,8  76 47,2  161 

ASC-US: atypical squamous cells of undermined significance; ASC-H: atypical squamous cells 
cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion; LIEBG: lesão intra-epitelial de baixo 
grau. 

 

Os tipos de HPV mais comumente detectados, tanto em infecções por um 

único tipo como em infecções por múltiplos tipos, nos casos sem anormalidades 

citológicas foram o HPV 16 (10%; 18/179), HPV 31 (4,5%; 8/179), HPV 52 (3,9%; 

7/179), HPV 35 e HPV 58 (2,2%; 4/179). O HPV 16 foi detectado em 50% (2/4) 

das estudantes universitárias com resultado citológico de LIEBG. O HPV 58, 

incluindo infecções simples e múltiplas, foi detectado em 18,2% (2/11) dos casos 

de ASC-US e em 50% (1/2) dos resultados interpretados como ASC-H. O HPV 31 

em infecção múltipla foi detectado em 9,1% (1/11) dos casos de ASC-US e em 

25% (1/4) dos resultados interpretados como LIEBG. O tipo 35 em infecção 

múltipla foi detectado em 9,1% (1/11) dos resultados sugestivos de ASC-US. O 

HPV 52 em infecção simples foi encontrado em 50% (1/2) dos resultados 

citológicos interpretados como ASC-H. A distribuição dos genótipos do HPV de 

acordo com o resultado citológico está descrita na Tabela 3. 
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Tabela 3. Distribuição dos genótipos do HPV nos diferentes resultados citológicos 

 Resultados Citológicos 
 Negativo ASC-US ASC-H LIEBG Total 
 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Tipos      
16  5 (2,8) - - - 5 (2,5) 
16 e outros 13 (7,3) - - 2 (50) 15 (7,7) 
18 1 (0,6) -  - 1 (0,5) 
18 e outros 2 (1,1) - - - 2 (1) 
31 3 (1,7) - - - 3 (1,5) 
31 e outros 5 (2,8) 1 (9,1) - 1 (25) 7 (4,1) 
35 3 (1,7) - - - 3 (1,5) 
35 e outros 1 (0,6) 1 (9,1) - - 2 (1) 
52 4 (2,2) - 1 (50) - 5 (2,5) 
52 e outros 3 (1,7) - - - 3 (1,5) 
58 - 1 (9,1) 1 (50) - 2 (1) 
58 e outros 4 (2,2) 1 (9,1) - - 5 (2,5) 
39 1 (0,6) - - - 1(0.5) 
39 e outros 1 (0,6) - - - 1(0,5) 
45 1 (0,6) - - - 1(0,5) 
51 2 (1,1) - - - 2 (1) 
51 e outros 2 (1,1) - - - 2 (1) 
66 1 (0,6) - - - 1(0,5) 
66 e outros 4 (2,2) - - - 4 (2) 
53 e outros 2 (1,1) - - - 2 (1) 
56 2 (1,1)    2 (1) 
56 e outros 1 (0,6) - - - 1 (0,5) 
68 1 (0,6) - - - 1(0,5) 
Baixo risco 18 (10,1) 2 (18,2) - 1 (25) 21 (10,7) 
HPV positivo 80 (44,7) 6 (54,5) 2 (100) 4 (100) 92 (46,9) 
HPV negativo 99 (55,3) 5 (45,5) - - 104 (53,1) 

Total 179 (100) 11 (100) 2 (100) 4 (100) 196 (100) 
 

A Tabela 4 mostra a associação entre o resultado citológico de 

anormalidades cervicais e a infecção por qualquer tipo de HPV e por tipos de alto 

risco oncogênico. Na população estudada, a infecção pelo HPV, tanto por um 

único tipo, como por múltiplos tipos, mostrou uma associação estatisticamente 

significativa com a ocorrência de anormalidades citológicas (OR = 3,0; 95% IC 

1,0–8, 8). Entretanto, considerando somente infecções por genótipos de HPV de 
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alto risco oncogênico, não houve associação estatisticamente significativa com as 

anormalidades citológicas detectadas (OR = 2,1; 95% IC 0,8–5,8).  

Tabela 4. Associação entre o resultado citológico de anormalidades cervicais e a 
infecção por qualquer tipo de HPV e por tipos de alto risco oncogênico. 

Infecção pelo HPV  Anormalidades citológicas OR IC 95% p 

  Ausente Presente   

Qualquer tipo 
Ausente 99 5 

3,0 (1,0–8,8) 0,04 Presente 80 12 

Tipos de alto risco 
Ausente 117 8 

2,1 (0,8–5,8) 0,13 Presente 62 9 
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6. Discussão 

Os resultados do presente estudo mostraram uma associação 

estatisticamente significativa entre a infecção qualquer tipo de HPV e a detecção 

de anormalidades citológicas em esfregaços cervicais de estudantes 

universitárias. Entretanto, não foi encontrada associação entre a ocorrência de 

anormalidades citológicas e a presença de infecção por tipos de alto risco 

oncogênico. Isto pode ter ocorrido devido ao fato de as anormalidades citológicas 

indicativas de lesão de baixo grau e ASC-US, observadas na maior parte da 

amostra estudada, estarem relacionadas ao efeito citopático provocado por 

infecções produtivas tanto por tipos de alto risco, como por tipos de baixo risco 

oncogênico (Snijders et al. 2006).  

Em contrapartida, o diagnóstico de lesões de alto grau está associado 

principalmente aos tipos de HPV de alto risco oncogênico. Um estudo realizado 

em Goiânia, envolvendo mulheres encaminhadas ao ambulatório de colposcopia 

por anormalidadescitológicas detectadas em esfregaço cervical mostrou uma 

prevalência total da infecção pelo HPV de 86% dos casos, dos quais a presença 

de tipos de HPV de alto risco foi detectada em 97%. O HPV 16 foi o tipo mais 

frequente, sendo detectado em 45% dos casos HPV positivos (Ribeiro et al. 

2011). 

Outro fato importante é a alta prevalência da infecção por tipos de HPV de 

alto risco nas mulheres jovens, com e sem anormalidades citológicas (Clifford et 

al. 2006). Em concordância com estes achados, os dados de uma meta-análise 
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mostraram uma alta prevalência de infecções por tipos de HPV de alto risco em 

mulheres com idade menor que 25 anos da América do Sul (Franceschi et al. 

2006). Contudo, o pequeno tamanho amostral e o número reduzido de estudantes 

portadoras de anormalidades citológicas na amostra analisada pode ter sido um 

fator limitante para a avaliação de associações entre a infecção pelo HPV e a 

detecção de anormalidades cervicais. 

Estudos recentes de base populacional, conduzidos em jovens e 

adolescentes relataram prevalências que se aproximam da taxa de detecção 

encontrada no presente trabalho (Dunne et al. 2007, Shin et al. 2004, 

Papachristou et al. 2009). Um estudo norte-americano de prevalência mostrou 

que 44,8% das mulheres com idades de 20 a 24 anos foram positivas para a 

infecção pelo HPV (Dunne et al. 2007). Outro estudo conduzido na Coréia 

encontrou uma elevada prevalência da infecção pelo HPV (38,8%) em 217 

estudantes universitárias sexualmente ativas (Shin et al. 2004). Na Grécia, uma 

recente investigação empregou o mesmo teste para detecção do HPV usado no 

presente estudo e também mostrou uma alta prevalência do HPV em mulheres 

com idade inferior a 25 anos (Papachristou et al. 2009). Contudo, os dados de um 

estudo realizado no Brasil mostraram uma positividade de 27,9% para infecção 

pelo HPV em mulheres jovens, com idade inferior a 25 anos, (Nonnenmacher et 

al. 2002)  

Os dados mundiais de prevalência dos tipos específicos de HPV têm 

mostrado que existe uma grande variação na distribuição dos genótipos de 

acordo com a região e a população analisada. Contudo, em todas as regiões 

estudadas, o HPV 16 é o tipo de HPV mais comumente detectado tanto em 
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infecções por um único tipo como em infecções múltiplas (Clifford et al. 2005; de 

Sanjosé et al. 2007). De fato, os dados encontrados pelo presente estudo 

demonstram que o HPV 16 foi o tipo mais frequente na população de jovens 

estudantes universitárias analisada. Três dos outros tipos dentre os mais 

detectados no presente estudo (58, 31 e 52) estão entre os cinco tipos mais 

frequentemente detectados no mundo todo (de Sanjosé et al. 2007). Entretanto, 

HPV 18, que também está entre os cinco tipos mais detectados em todo o mundo, 

teve uma baixa ocorrência na amostra estudada. Os tipos de baixo risco 

oncogênico 6 e 11, alvos da vacina quadrivalente, foram pouco frequentes no 

presente estudo. Esta observação está de acordo com os dados de uma meta-

análise de base mundial na qual o HPV 6 e o HPV 11 representaram o 15º e o 18º 

lugares na lista dos tipos mais prevalentes, respectivamente (de Sanjosé et al. 

2007). 

Os dados apresentados pelo presente estudo mostraram que a ocorrência 

da infecção pelo HPV em estudantes universitárias que tiveram um resultado 

citológico anormal foi elevada. Os tipos de HPV de alto risco oncogênico 

pertencentes à espécie Human papillommavirus 16 (alpha-9) estiveram presentes 

em 11 dos 12 casos de anormalidades citológicas HPV positivos. O DNA do HPV 

foi detectado na maioria dos casos interpretados como ASC-US e em todos os 

casos de ASC-H e LIEBG. Esses dados são similares aos resultados mostrados 

em outros estudos (Schiffman et al. 2003, Clifford et al. 2006, Anton et al. 2010).  

Os resultados de um estudo multicêntrico, envolvendo 3363 casos de ASC-

US (antes reportados como ASCUS) testados para 27 tipos de HPV usando os 

iniciadores de consenso para a região L1 PGMY09/11, mostram que a 
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positividade da infecção pelo HPV no grupo de mulheres com idades de 18 a 24 

anos foi de 78% (Sherman et al. 2002). Em uma meta-análise realizada em 2006, 

Clifford et al. reportou que a prevalência da infecção pelo HPV em mulheres com 

resultado citológico de LIEBG variou de 29% a 100% e que o HPV 16 foi o tipo 

mais comum (Clifford et al. 2006). No presente estudo, apesar do número 

reduzido de casos, todas as estudantes portadoras de LIEBG estavam infectadas 

pelo HPV, sendo que o tipo 16 esteve presente em metade desses casos. 

Vários estudos com ensaios clínicos mostraram que as vacinas disponíveis 

são eficazes contra os principais genótipos do HPV associados ao câncer do colo 

uterino e a verrugas genitais. Os tipos de HPV associados ao desenvolvimento do 

câncer do colo uterino cobertos tanto pela vacina bivalente como pela vacina 

quadrivalente são o HPV 16 e o HPV 18. A vacina quadrivalente também confere 

proteção contra os tipos 6 e 11, que estão associados às verrugas genitais 

(Harper et al. 2004, Villa et al. 2006, Paavonen et al. 2009). A análise da 

distribuição dos tipos cobertos pela vacina encontradas no presente estudo 

sugere que o uso dessas vacinas na amostra estudada poderia ter prevenido 

aproximadamente 7,4% de todas as infecções pelo HPV e 5,9% de todos os 

casos de anormalidades citológicas, desconsiderando as estudantes infectadas 

por mais de um tipo de HPV, não cobertos pelas vacinas. Levando em 

consideração a proteção cruzada contra os tipos 31, 45 e outros tipos do grupo 

Alpha-9 (Paavonen et al. 2009, Weeler et al. 2009), ambas as vacinas poderiam 

também ajudar a prevenir infecções por outros tipos de HPV muito prevalentes, 

bem como as anormalidades cervicais associadas a estes genótipos na 

população estudada. 
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7. Conclusões 

 1. Houve associação de risco estatisticamente significativa entre a 

presença da infecção por qualquer tipo de HPV e a ocorrência de anormalidades 

citológicas. 

2. Não houve associação estatisticamente significativa entre infecções por 

tipos de HPV de alto risco oncogênico e resultados citológicos anormais. 

 3. A ocorrência da infecção pelo HPV em estudantes universitárias foi 

elevada, sendo maior a proporção de infecções por múltiplos tipos de HPV. 

 4. A prevalência de anormalidades citológicas em estudantes universitárias 

de 18 a 25 anos de idade foi baixa 

  5. Em estudantes universitárias com resultado citológico de anormalidades 

citológicass, incluindo ASC-US, ASC-H e LIEBG, a positividade para a infecção 

pelo HPV foi maior em relação àquelas com resultado normal. 

 6. Dentre as jovens universitárias infectadas pelo HPV, os tipos de alto 

risco oncogênico foram mais frequentemente detectados em relação aos tipos de 

baixo risco oncogênico.  

 7. O HPV 16 foi o tipo mais comumente detectado, seguido pelos tipos 58, 

31, 66, 52 e 61. A ocorrência de outros tipos cobertos pela vacina (18, 6 e 11) foi 

baixa. 
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8. Os genótipos relacionados ao HPV 16 (espécie alfa-9) foram os mais 

frequentemente detectados em estudantes universitárias com resultado citológico 

anormal. 
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8. Considerações Finais 

	  	   O pequeno tamanho amostra para o cálculo de associações entre a 

presença de anormalidades citológicas e a infecção pelo HPV, bem como o 

número reduzido de estudantes universitárias com anormalidades citológicas 

foram as principais limitações do presente estudo. O fato da infecção pelo HPV se 

tratar de uma infecção sexualmente transmissível pode ter dificultado a aceitação 

das participantes em participarem do estudo, não permitindo a obtenção de uma 

maior amostragem, o quepoderia permitir incluir um número maio de estudantes 

com resultado citológico anormal.  

Contudo, os resultados encontrados pelo presente estudo são de grande 

importância para o entendimento do padrão de associação da infecção pelo HPV 

com a detecção de anormalidades citológicas em mulheres jovens, estudantes 

universitárias. Os dados de distribuição dos tipos de HPV cobertos pelas vacinas 

permitem extrapolar a quantidade de infecções pelo HPV e anormalidades 

cervicais que poderiam ter sido prevenidas pelo uso das vacinas, que atualmente 

estão disponíveis comercialmente com um elevado custo. Os dados permitiram 

ainda verificar a freqüência de infecções por múltiplos tipos de HPV, mostrando 

que mais da metade dos casos HPV positivos foram associados a mais de um 

tipo de HPV. 
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10. Anexos 

 Anexo I – Questionário  

QUESTIONÁRIO 

Título do projeto: INFECÇÃO CERVICAL PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) EM 

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIAS DE GOIÂNIA, GOIÁS: PREVALÊNCIA, 

ANORMALIDADES CITOLÓGICAS, NEOPLASIAS INTRA-EPITELIAIS E FATORES 

ASSOCIADOS. 

Identificação: 

Número de identificação: 

Data:   Naturalidade:    Procedência: 

Nome completo:     Data de nascimento: 

Endereço: 

Bairro:      Cidade: 

Telefone celular:   Telefone para contato: 

Idade:      Estado civil: 

Religião:     Data de ingresso na universidade: 

Universidade: (  ) Federal (  ) Estadual       (  ) Particular 

Curso:      Ano em curso: 

Renda própria:  Não (  )  (  ) Sim, valor: 

(  ) Abaixo de 2 SM  (  ) de 2 a 4 SM   (  ) Acima de 5 SM 

Renda familiar: (  ) Abaixo de 2 SM  (  ) de 2 a 4 SM (  ) Acima de 5 SM 

 

Antecedentes ginecológicos e obstétricos 

1. Data da última menstruação: 

2. Vida sexual ativa: (  ) Sim  (  ) Não 

3. Idade de início da atividade sexual: 

4. Frequência de coito/semana: 

5. Uso de contraceptivo: (  ) Sim (  ) Não 

Tipo: Hormonal (  ) Barreira (  ) Comportamental (  )  DIU (  )  Tempo 

de uso: 

6. Uso de preservativos em relações sexuais: 

(  ) Sempre    (  ) mais da metade das vezes 
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(  ) menos da metade das vezes  (  ) Nunca 

7. Número de parceiros sexuais: nos últimos 3 meses: 

Nos últimos 2 anos:   desde o início da atividade sexual: 

8. Data do último exame colpocitológico? 

9. Número de gravidezes: Partos:  Abortos: 

10. Idade da primeira gravidez: 

11. Antecedente de DST: (  ) Sim (  ) Não  Especificar: 

 

Hábitos: 

1. Tabagismo:  (  ) Não  (  ) Sim  Idade de início: 

Número de cigarros/dia: 

2. Uso de bebida alcoólica: (  ) Não  (  ) Sim 

3. Bebida alcoólica antes das relações sexuais: 

(  ) Sempre    (  ) mais de metade das vezes 

(  ) menos da metade das vezes  (  ) Nunca 

4. Uso de drogas ilícitas: (  ) Sim  (  ) Não 

5. Drogas ilícitas antes das relações sexuais: 

(  ) Sempre    (  ) mais de metade das vezes 

(  ) menos da metade das vezes  (  ) Nunca 

 

Observações:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 Dados coletados por:_________________________, em ___/___/____ 
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Anexo II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 Você está sendo convidada para participar, como voluntária, em uma pesquisa. Este 
documento irá lhe fornecer informações importantes sobre o estudo. Por favor, leia as instruções 
abaixo atentamente. Após o esclarecimento sobre essas informações, no caso de aceitar fazer 
parte do estudo, queira assinar ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua 
e a outra do pesquisador responsável, em caso de dúvidas, esclareça-as junto à equipe, para 
decidir se participa ou não do estudo. Em caso de recusa, você não será penalizada de forma 
alguma. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
- Título do projeto: Infecção cervical pelo papilomavírus humano (HPV) em estudantes 
universitárias de Goiânia, Goiás: prevalência, anormalidades citológicas, neoplasias intra-epiteliais 
e fatores associados. 
- Pesquisador responsável pela pesquisa e assistência: Rosane Ribeiro Figueiredo Alves. 
TELEFONE PARA CONTATO: (62) 3254 4258 e (62) 9978 7792 
- Pesquisadores participantes: Silvia Helena Rabelo dos Santos; Megmar Aparecida dos Santos 
Carneiro; Vera Aparecida Saddi 
- Comitê de Ética em Pesquisa UCG: (62) 3946 1070 
- Comitê de Ética em Pesquisa da SCMG: (62) 3254 4000 
- Descrição da pesquisa: A infecção por HPV é considerada a doença sexualmente transmissível 
mais freqüente em mulheres jovens. A maioria das infectadas não apresenta manifestações nem 
complicações. Apenas uma pequena proporção desenvolve verrugas genitais e lesões que 
predispõem ao desenvolvimento do câncer do colo do útero. O aparecimento destas lesões 
depende do tipo do HPV ser de baixo ou de alto risco para o câncer e da predisposição da mulher. 
Este estudo tem como objetivos: determinar a prevalência da infecção pelo HPV em mulheres 
jovens do Estado de Goiás; identificar os tipos de vírus envolvidos, bem como avaliar a possível 
associação dessa infecção com alterações no exame preventivo do colo do útero (exame de 
Papanicolaou) e lesões diagnosticadas através de exame anátomo-patológico. As mulheres serão 
submetidas ao exame ginecológico para a coleta de secreção cervical para o exame de prevenção 
e para a pesquisa do HPV. Esta coleta pode causar um pequeno sangramento que não oferece 
prejuízos à saúde da paciente. Como benefícios, caso esses exames detectem alterações, será 
oferecido o esclarecimento do diagnóstico através de biópsias de colo uterino e tratamento quando 
estes forem necessários, no serviço de Patologia Cervical e Colposcopia da Santa Casa de 
Misericórdia de Goiânia, de acordo com os protocolos de consenso vigentes. Todos estes exames 
estão indicados para esclarecimento, diagnóstico e tratamento de possíveis lesões de colo de 
útero. A biópsia é feita no ambulatório, é simples, no máximo que pode causar é um pequeno 
sangramento. Caso a biópsia indique lesão, será realizado um procedimento excisional que 
também é simples, normalmente feito no ambulatório e, ocasionalmente, pode causar um 
sangramento maior, porém, caso isto ocorra, a paciente será tratada com segurança, pois estará 
no hospital com médicos capacitados  para resolver o problema. 
- Informações Gerais: 
a) A sua participação é voluntária, portanto possui total liberdade para recusar sua participação ou 
retirar o seu consentimento a qualquer momento, deixando apenas de participar do estudo e sem 
prejuízos para a sua pessoa; 
b) Em caso de dúvida, os pesquisadores participantes estarão à disposição em qualquer 
momento da pesquisa, para os esclarecimentos que se fizerem necessários; 
c) Em caso de consentimento, sua participação consistirá no preenchimento de formulário com 
informações referentes aos dados pessoais e fatores de risco relacionados à infecção pelo HPV e 
na coleta de secreção vaginal através do exame de prevenção Papanocolaou; 
d) Todas as informações advindas das pacientes serão confidencialmente mantidas em segredo, 
de maneira que nem mesmo nomes ou iniciais irão constar em registros da pesquisa. Suas 
identidades serão mantidas em absoluto sigilo; 
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e) O espécime clínico colhido ficará sob nossa guarda e responsabilidade durante a execução 
desta pesquisa e para realização de estudos futuros, desde que aprovados pelo Comitê de ética 
em Pesquisa; 
f) Riscos: as mulheres serão submetidas ao exame ginecológico para a coleta de secreções 
cervicais para o exame de prevenção e para a pesquisa de HPV. Um pequeno sangramento pode 
ocorrer quando realizada a coleta do material cérvico-vaginal, contudo, isso não representa lesões 
ou prejuízos à saúde das pacientes incluídas no estudo. Há possibilidade de sangramento na 
realização da biópsia e dos procedimento excisionais, contudo, estes precisam ser realizados 
como parte da rotina assistencial vigente em mulheres encaminhadas por exame citológico 
anormal. Esclarecimentos que visam evitar possíveis reações ou alterações psico-emocionais 
relacionadas às infecções ou lesões provocadas pelo vírus serão fornecidos pelos pesquisadores 
às participantes do estudo. 
 
Fui esclarecida quanto ao meu direito de não participar da pesquisa e de ser atendida no 
ambulatório sempre que necessário. A não aceitação da participação no estudo não implicará 
na perda dos direitos iniciais rotineiramente oferecidos pelo ambulatório. 
 

Rosane Ribeiro Figueiredo Alves 
Pesquisador Responsável 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
Eu, ________________________________________, RG/ CPF/ nº. de prontuário/ nº. de 
matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do 
estudo ____________________________________________________, como sujeito. Fui 
devidamente informada e esclarecida pelo pesquisador 
___________________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 
assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 
que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 
penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento. 
 
Local e data 
__________________________________________________________________ 
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 
do sujeito em participar 
Testemunha (não ligada à equipe de pesquisadores): 
Nome:_________________________________ 
Assinatura:__________________________ 
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Anexo III – Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 


