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RESUMO 

As infecções pelo Papilomavírus humano (HPV) e pela bactéria Chlamydia trachomatis 

(CT) são de  transmissão sexual e podem ter atuação sinérgica, em especial na indução 

de atipias no colo do útero. Um dos objetivos do estudo foi estimar a prevalência da 

coinfecção por HPV e CT em adolescentes e jovens sexualmente ativas, bem como 

avaliar a associação com anormalidades citológicas e fatores relacionados ao 

comportamento sexual, história ginecológica e obstétrica. Uma outra abordagem sobre a 

coinfecção em mulheres normais e nas portadoras de lesões do colo do útero foi 

realizada em uma revisão sistemática (RS). O estudo de corte transversal incluiu 276 

adolescentes e jovens, do estado de Goiás, de 15 a 24 anos, sexualmente ativas. Um 

esfregaço convencional foi utilizado para avaliação das anormalidades citológicas. A 

detecção de DNA do HPV e da CT foi realizada por meio da reação em cadeia pela 

polimerase (PCR). As palavras chaves para a estratégicas de busca para RS no PubMed, 

LILACS foram: HPV and Chlamydia trachomatis, sendo que o desfecho primário foi a 

prevalência da coinfecção HPV/CT e o critério de inclusão utilizou o diagnóstico por 

PCR em mulheres normais e com lesões do colo do útero. A prevalência da coinfecção 

por HPV e CT foi 5,8% (IC95%: 3,3 - 9,2); sendo de 3,3% (IC95%: 1,5 - 6,1) por CT e 

um único tipo de HPV e de 2,5% (IC95%: 1,0 - 5,2) em associação com infecção por 

múltiplos tipos virais. A prevalência da infecção por CT foi de 9,1% (IC95%: 5,6 - 

12,4). A prevalência de infecção por HPV foi de 47,1% (IC95%: 41,0 - 53,2). Trinta e 

seis tipos de HPV foram detectados. Os três mais prevalentes foram o HPV 16 (27,7%) 

seguido do HPV 68 (8,5%) e do HPV 52 (7,1%). A prevalência de anormalidades 

citológicas foi de 12,3% (IC95%: 8,68 - 16,79). As variáveis associadas à coinfecção 

HPV e CT e a infecção por CT foram o início da atividade sexual igual ou menor que 

16 anos e a presença de anormalidades citológicas. Na RS, foram identificados 291 

artigos no PubMed e 26 no LILACS, totalizando 317, dos quais13 foram incluídos para 

comporem a amostra total da revisão sobre a coinfecção de HPV/CT. A prevalência da 

co-infeção observada em estudos de corte transversal variou entre 0,7% e 24,6%. 

Infecções por HPV e CT são muito comuns entre jovens assintomáticas. Os resultados 

do estudo de corte transversal reforçam a necessidade de investimento em programas de 

rastreio para a CT e ratificam as medidas preventivas em especial a vacina para o HPV 

em pacientes com idade jovem antecedendo o início da atividade sexual. A RS mostrou 

que a prevalência da coinfecção aumenta na presença das lesões de colo de útero, 

reforçando a possível sinergia das infeções na indução de lesões do colo do útero. 

 

Palavras chaves: HPV, Chlamydia trachomatis, Coinfecção HPV/CT, PCR, 

adolescentes. 
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ABSTRACT 

Infection with human papillomavirus (HPV) and the bacterium Chlamydia trachomatis 

(CT) are sexual transmission and may have synergistic action, especially in atypical 

induction in the cervix. One of the objectives of the study was to estimate the 

prevalence of co-infection by HPV and CT in adolescents and sexually active young 

women, and to assess the association with cytological abnormalities and factors related 

to sexual behavior, gynecological and obstetrical history. Another approach to 

coinfection in normal women and in women with cervical lesions was carried out in a 

systematic review (SR). The cross-sectional study included 276 adolescents and young 

people aged 15 to 24 years old, sexually active. A conventional smear was used for 

evaluation of cytological abnormalities. The detection of HPV DNA and CT was 

performed by polymerase chain reaction (PCR). The key words in the search for 

strategic for RS in PubMed, LILACS were HPV and Chlamydia trachomats, and the 

primary endpoint was the prevalence of coinfection HPV / CT and the inclusion criteria 

used diagnostic PCR in normal women and injuries the cervix. The cross-sectional 

study showed a prevalence of coinfection with HPV and CT was 5.8% (95% CI: 3.3 to 

9.2); and 3.3% (95% CI: 1.5 to 6.1) for CT and one type of HPV and 2.5% (95% CI: 1.0 

to 5.2) in combination with multiple infection viral types. The prevalence of CT 

infection was 9.1% (95% CI: 5.61 to 12.4). The prevalence of HPV infection was 47.1% 

(95% CI: 41.0 to 53.2). Thirty-six HPV types have been detected. The three most 

prevalent were HPV 16 (27,7%), followed by HPV 68 (8.5%) and HPV 52 (7.1%). The 

prevalence of cytologic abnormalities was 12.3% (95% CI: 8.68 to 16.79). The 

variables associated with coinfection HPV and CT and CT infection were the onset of 

sexual activity equal to or less than 16 years and the presence of cytological 

abnormalities. In RS, 291 articles were identified in PubMed and 26 in LILACS, 

totaling 317, of quais14 were eligible to compose the total sample review on the 

coinfection of HPV / CT. The prevalence of co-infection observed in cross-sectional 

studies ranged between 0.7% and 24.6%, and cohort studies. HPV infections and CT are 

very common among asymptomatic young. The results of the cross-sectional study 

reinforce the need for investment in screening programs for CT and ratify the preventive 

measures in particular the HPV vaccine in patients with young age preceding the onset 

of sexual activity. The RS shown that the prevalence of co-infection increases in the 

presence of cervical lesions, increasing the possible synergy of infections in the 

induction of cervical lesions. 

 

 

Keywords: HPV, Chlamydia trachomatis, Coinfection HPV/CT, teenager, PCR. 
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1. INTRODUÇÃO//REVISÃO DA LITERATURA   

 

1.1-A COINFECÇÃO E OS AGENTES INFECCIOSOS 

A infecção concomitante pelo Papilomavirus humano (HPV) e pela bactéria 

Chlamydia trachomatis (CT) é uma condição clínica possível por terem a mesma via de 

transmissão. Estudos epidemiológicos mostraram semelhantes fatores de riscos, são 

infecções sexalmente transmissíveis que diferem no potencial de causa de doenças, mas 

que podem ter atuação sinérgica na evolução da neoplasia do colo uterino. São mais 

frequentes em adolescentes e adultos jovens, e constituem um importante problema de 

saúde pública pelos custos econômicos e sociais, pelo potencial oncogênico do HPV e 

pelas sequelas e comprometimento da saúde reprodutiva que pode ocorrer devido a 

infecção pela CT. (MARCONE et al., 2012; MOLLERS et al., 2013; BHATLA et al., 

2014; LIMA et al., 2014).  

O HPV é constituído por um capsídeo que envolve um genoma com 7904 pares 

de base (pb), classificados em alto e baixo risco de acordo com o poder oncogênico. A 

junção escamo colunar do colo uterino constitui um sítio facilitador da penetração e 

persistência da infecção. (DE VILLIERS, et al. 2004, DOORBAR et al., 2012) 

A CT é uma bactéria gram-negativa, anaeróbia, de vida obrigatoriamente 

intracelular, cujo ciclo de vida alterna uma forma não replicante, infecciosa, 

denominado corpo elementar (EB) e, outra forma replicante, não infecciosa, corpo 

reticulado (RB), (BRUNHAM et al, 2009; ABDELSAMED et al., 2013; BASTIDAS et 

al., 2013).  

A maioria das infecções pela CT cursa de forma assintomática, o que dificulta o 

diagnóstico e o tratamento. Como não faz parte de programas instensivos de prevenção, 

estes aspectos também contribuem para a persistência e maior transmissibilidade da 

infecção (STEPHENS et al., 2011). É importante causa de morbidade devido à 

possibilidade de sequelas como doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica, 

infertilidade tubária e complicações durante o ciclo grávido-puerperal (HARKINS et al., 

2011; RASHID et al., 2012; ABDELSAMED et al., 2013).  

Em estudos conduzidos no Brasil, a prevalência das infecções, em adolescentes e 

mulheres jovens assintomáticas, variou entre 9,8% e 16% para a CT (CODES et al., 

2002) e entre 17,9% e 28% para a infecção pelo HPV (AYRES et al., 2010).  É 

importante registrar que o pico de prevalência que ocorre em adolescentes e jovens não 
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se deve apenas a fatores relacionados ao comportamento sexual, mas também à maior 

susceptibilidade biológica nesta faixa etária (TÁBORA et al., 2005; MAGALHÃES et 

al., 2014).  

1.2. EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO PELO HPV  

A infecção pelo HPV é reconhecida com a maior causa de infecção relacionada a 

câncer no mundo e também como fator de risco para outras doenças. Pelos fortes 

evidencias, o HPV de alto risco tem sido considerado pela Agência Internacional de 

Pesquisa em Câncer (International Agency for Research on Cancer – IARC), como 

agente etiológico do câncer do colo uterino. (BOSCH et al., 2013). 

A incidência e a taxa de resolução da infecção pelo HPV são elevadas, 

principalmente em adolescentes e jovens, nas quais a maioria desaparece dentro de um a 

dois anos, sem manifestações clínicas (SCHIFFMAN et al., 2011). A persistência da 

infecção, considerada o principal fator de risco para o desenvolvimento das lesões 

precursoras de neoplasia do colo uterino, é maior para os tipos de alto risco oncogênico 

(BOSCH et al., 2007; DOORBAR et al., 2012). 

Existem mais de 189 tipos de HPV reconhecidos, dos quais 40 tipos possuem 

tropismo para mucosa anogenital. De acordo com a associação com câncer de colo 

uterino, estes vírus são divididos em 18 tipos de alto risco oncogênico (HR), incluindo 

(HPVs 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 70, 73 e 82), 3 considerados 

como de provável alto risco oncogênico (HPVs 26, 53 e 66) e 11 tipos de baixo risco 

oncogênico (LR), incluindo os tipos de HPVs 6, 11, 40, 42, 43, 54, 61, 72, 81, 83, 

CP6108 (BERNARD et al., 2010; BOSCH et al., 2014).  

As diversas espécies de HPV que infectam o trato genital feminino são 

classificadas filogeneticamente no gênero Alphapapillomavirus. As espécies ou grupos 

mais importantes relacionadas a lesão neoplasica provocada pela infecção são as 

espécies Alpha 9 e Alpha 7. O principal tipo da espécie Alpha 9 é o HPV 16 e da 

espécie Alpha 7 é o HPV 18 (DE VILLIERS et al., 2004; DOORBAR et al., 2012).  

A definição de alto risco foi feita de acordo com a magnitude da associação da 

presença da infecção pelo HPV com o diagnóstico de neoplasia de colo uterino. A 

classificação viral foi realizada em um estudo de caso controle, concluindo por três 

tipos: alto risco, provável alto risco e baixo risco. O estudo foi realizado em nove 

países, com a participação de 1918 mulheres com resultados histopatológicos 

confirmados de carcinoma de células escamosas do colo uterino e 1928 mulheres como 

controle. A pesquisa de DNA foi realizada em células do colo uterino por meio da 
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reação em cadeia pela polimerase (Polymerase Chain Reation – PCR) utilizando 

primers MY09/MY11 e GP5+/6+. Foi definido como de alto risco, o tipo de HPV que 

em infecção simples, mostrou associação ao câncer de colo uterino com odds ratio (OR) 

no mínimo 5,0, e, o limite inferior do intervalo de confiança 95% no mínimo 3. Foram 

definidos como HPV de baixo risco aqueles em que a associação com câncer de colo 

apresentou um OR menor que 5 até 1, ou aqueles em que o limite superior do intervalo 

de confiança 95% foi menor que 3 (MUNHOZ et al., 2003). 

Foram identificados e classificados como de alto risco os seguintes tipos com 

respectivos ORs e intervalos de confiança: HPV16 OR: 434,5, (IC 95%: 278,2 – 678,5), 

HPV18 OR: 248,1 (IC 95%: 138,1 – 445,8), HPV31 OR: 123,6 (IC 95%: 53,5 – 286), 

HPV33 OR: 373,5 (IC 95%: 46,7 – 2985,8), HPV35 OR: 73,8 (IC 95%: 26,4 – 206,5), 

HPV45 OR: 197,7 (IC 95%: 91,7 – 425,7), HPV51 OR: 66,5 (IC 95%: 20 – 221), 

HPV52 OR: 200 (IC 95%: 67,8 – 590,1), HPV56 OR: 45,1 (IC 95%: 14,0 - 145,3), 

HPV58 OR: 114,8 (IC 95%: 45,1 – 292,6), HPV59 OR: 419,2 (IC 95%: 54,2 – 3242,4), 

HPV68 OR: 53,7 (IC 95%: 4,4 – 650,1). Os HPVs dos tipos 39, 26, 53, 66 e 82, foram 

classificados como prováveis alto risco oncogênico com base nos dados da amostra, 

uma vez que foram encontrados em três casos no grupo de casos e não observados no 

grupo controle (MUNHOZ et al., 2003). Foram considerados de baixo risco os seguintes 

tipos com respectivos OR e intervalos de confiança: HPV6 OR: 4,3 (IC95%: 0,5 – 

38,4), HPV11 OR: 11,2 (IC95%: 1,0 – 128,0). Os HPVs dos tipos 40, 42, 43, 44, 54, 61, 

70, 72 e CP6108 foram incluídos na categoria de outras infecções simples de baixo 

risco. O estudo não conseguiu detectar os tipos 62 e 67 classificados pela filogenia em 

baixo e alto risco, respectivamente (MUNHOZ et al., 2003).  

Em uma coorte com 3282 mulheres de 16 a 29 anos, analisando a prevalência, 

incidência e persistência da infecção genital pelo HPV, na República dos Países Baixos, 

mostrou uma incidência de infecção por qualquer tipo de HPV de 45,3% com IC 95%:  

43,1 – 47,5. Nesse mesmo estudo após um período de 48 meses, a incidência de 

infecção por HPV de alto risco foi 31,7 (IC 95%: 29,6 – 33,7) e por HPV de baixo risco 

foi 26,6 (IC 95%: 24,1 – 28,5). A incidência de infecção por HPV16 foi 5,4 (IC 95%: 

4,4 – 6,4), por HPV18 foi 2,7 (IC 95%: 2,0 - 3,4); por HPV31/45: 4,5 (IC 95%: 3,6 – 

6,4); por HPV16/18/31/45: 13,6 (IC 95%: 12,1 – 15,1); por HPV6/11: 5,5 (IC 95% 4,5 – 

6,5). A incidência de infecção múltipla por HPV foi de 45,5 (IC 95%: 42,3 – 48,7), e de 

infecção múltipla por HPV de alto risco foi de 30,4 (IC95%: 26,8 – 34,0). (MOLLERS 

et al., 2013). 
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Em adolescentes e mulheres jovens americanas, de 16 a 23 anos, em uma coorte 

realizado por 48 meses, com a pesquisa de DNA do HPV 6, 11, 16 e 18, a cada 6 meses, 

mostrou uma incidência de infecção, estimada para 100 pessoas-ano, de 3,6 para o 

HPV6; 0,4 para o HPV11; 5,4 para o HPV16 e 2,1 para o HPV18. Este estudo mostrou 

que a incidência do HPV 16 e 18, é quase duas vezes mais que a incidência dos HPV 6 

e 11, (INSINGA et al., 2007). 

Uma análise da incidência realizada em estudo na fase III de ensaio clínico para 

a vacina anti-HPV considerando infecções especificamente pelos tipos 

16/18/31/33/35/45/52/58/59 mostrou incidências por 100 pessoas anos respectivamente, 

de HPV16: 5,9 (IC 95%: 5,2 – 6,6); de HPV18: 2,2 (IC 95%: 1,8 – 2,6); de HPV31: 3,2 

(IC 95%: 2,7 -3,6); de HPV33: 1,1 (IC 95%: 0,8 – 1,3); de HPV35: 1,0 (IC 95%: 0,7 – 

1,2); de HPV45: 1,5 (IC95%: 1,1 – 1,8); de HPV52: 3,5 (IC 95%: 3,0 – 4,0); de HPV58: 

2,1 (IC 95%: 1,7 – 2,5) e de HPV59: 3,4 (IC 95%: 2,9 – 3,9). O material para exame foi 

colhido das regiões ecto e endocervical, lábio vulvar, perineal e perianal. Para as 

análises foram realizadas reações de PCR tipo específicas. Participaram 1788 mulheres, 

de 16 a 23 anos, por 48 meses e exames realizados a cada 6 meses (INSINGA et al., 

2010).  

Um estudo de coorte com 898 jovens norueguesas, usando a PCR tipo específica 

e ensaios específicos para as regiões L1, E6 e E7 dos HPV 6/11/16/18 mostrou uma 

incidência cumulativa da infecção por HPV16 de 8% a 25%, respectivamente, em 12 

meses e 48 meses, em jovens de 16 a 24 anos. As incidências dos HPVs dos tipos 6, 11, 

16 e 18, de forma cumulativa em 12 meses, 24 meses, 36 meses e 48 meses também 

foram objeto de estudo. As incidências cumulativas por HPV6 foram 5,2 (IC 95%: 3,8 -

7,2) em 12 meses; 10,5 (IC 95%: 8,4 – 13,0) em 24 meses; 16,1 (IC 95%: 13,5 – 19,1) 

em 36 meses e 20,0 (IC 95%: 17,1 -23,4) em 48 meses. Nesses mesmos períodos as 

incidências por HPV11 foram respectivamente 0,7 (IC 95%: 0,3 – 1,6); 1,0 (IC 95%: 

0,5 – 2,0); 1,6 (IC 95%: 0,9 – 2,7) e 2,2 (IC 95%: 1,3 – 3,5). Por HPV16 foram 

respectivamente: 8,0 (IC 95%: 6,2 – 10,4); 15,1 (IC 95%: 12,5 – 18,2); 21,8 (IC 95%: 

18,7 – 25,4) e 25,0 (IC 95%: 21,7 – 28,8). Por HPV 18 foram: 4,4 (IC 95%: 3,1 – 6,1); 

11,3 (IC 95%: 9,1 – 13,9); 11,3 (IC 95%: 9,3 – 13,9) e 13,6 (IC 95%: 11,3 – 16,4). Os 

autores concluíram que a infeção é alta em jovens e que mais de um terço delas tornam-

se infectadas em 48 meses (KIM et al. 2011). 

A prevalência do DNA do HPV em amostras do colo uterino na população geral 

e a partir de amostras de mulheres com citologia normal tem sido avaliada, contudo, há 
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que se considerar a variabilidade dos resultados que se relaciona com a seleção de 

mulheres incluídas nos estudos. Dois estudos, um do IARC de 2005 e outro publicado 

por BOSCH et al., 2007, forneceram estimativas que podem refletir a prevalência 

global, a prevalência específica por idade, bem como uma aproximação à descrição da 

variabilidade internacional.  

Segundo o IARC (2005), considerando os dados de 15 áreas dos quatro 

continentes, de mulheres com idade variando de 15 a 74 anos, a prevalência geral do 

HPV foi de 10,5% (IC 95%:  9,9 – 11,0), sendo os valores extremos, mais baixos, 5%, 

em países do mediterrâneo como no Sudeste da Ásia e, mais elevado, de 15% em 

diversos países da América Latina e em algumas populações da África.  

A segunda fonte é uma revisão abrangente da literatura cujos autores utilizaram 

critérios padronizados para a inclusão, as análises estatísticas foram ajustadas de 

maneira que estimativas para as variáveis fossem comparáveis. Nesta revisão, a 

estimativa da prevalência mundial, da infecção pelo HPV, entre as mulheres com 

citologia normal, foi de 10,41% (IC 95% de 10,2 - 10,7). A prevalência específica por 

idade apresentou maior proporção entre os grupos etários mais jovens, seguida de um 

declínio em adultos e um padrão variável depois desta faixa etária. Na maioria dos 

países, notadamente nas Américas, a prevalência voltou a aumentar nos grupos etários 

na pós-menopausa. Na Europa, o mesmo padrão no grupo de 40 anos ou mais de idade é 

mantido na maioria dos estudos, enquanto que em outras áreas de alta prevalência como 

os países da Ásia, a prevalência do DNA do HPV permaneceu razoavelmente constante, 

mas elevada, em todos os grupos etários. (BOSCH et al., 2007).  

A figura 2 a seguir, mostra que a prevalência é alta nos adultos jovens, desenha-

se uma linha com declínio moderado com o aumento da idade, com intervalo de 5 anos, 

e, o conjunto dos valores, além dos extremos da prevalência, com a idade menor de 20 e 

maior de 65 anos. Em alguns países, em especial na América, há um aumento da 

prevalência na pós-menopausa. Pode-se observar que a prevalência por volta dos 60 

anos foi de 7,5% e de 10,2% em mulheres com mais de 65 anos (BOSCH et al., 2007).  
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Figura 1.- Prevalência mundial do HPV-DNA estratificada por idade em mulheres da população geral. 

Adaptado de BOSCH et al., 2007.  

A figura 2 mostra uma visão geral da prevalência de tipos de HPV e a proporção 

relativa dos cinco tipos de HPV mais frequentes encontrados em mulheres com 

resultados citologicos normais. O de maior prevalência o HPV 16 foi verificado em 

2,25% da amostra correspondendo a 22,5% dos casos positivos. A segunda maior 

prevalência foi o HPV18 e o HPV31, ambos com 0,8%, seguido pelo 58 com 0,7% e o 

HPV 52 com 0,6% de prevalência (BOSCH et al., 2007.)  

 

Figura 2: Prevalência de tipos específicos de HPV e proporção relativa dos cinco tipos mais comuns entre 

as mulheres HPV positivas com citologia normal.  Adaptada de BOSCH et al., 2007.  

Um estudo recente mostrou que a prevalência global da infecção por HPV em 

mulheres com citologia normal variou entre 11 e 12%. A mais alta prevalência foi 

observada na região subsaariana da África com 24%, no Leste Europeu a prevalência foi 
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de 21% e na America Latina foi de 16%. Em outras regiões, como na China, a 

prevalência de HPV é relativamente independentemente da idade. A explicação desses 

diferentes padrões de prevalência e o significado clínico não é completamente 

compreendido. Embora a prevalência do HPV em mulheres com citologia normal seja 

alta e variável entre as regiões do mundo, os HPVs tipos 16, 18, 31, 52 e 58 são 

persistentemente os tipos mais comuns (BOSCH et al., 2013). 

Os fatores de risco para a infecção prevalente e incidente e a persistência do 

HPV de alto risco oncogênico em mulheres antes da introdução da vacina mostrou que 

dois ou mais parceiros sexuais no último ano, presença de infecção por CT e vaginose 

bacteriana são fatores preditores independentes para infecção prevalente por HPV. A 

infecção incidente foi mais comum em mulheres com dois ou mais parceiros sexuais no 

último ano, idade inferior a 20 anos, etnia negra, ou infecção por CT. Este estudo 

realizado em uma coorte sobre HPV carcinogênico, em mulheres em uma amostra de 

base populacional, mostrou também que a infecção foi comum por HPV com genótipos 

carcinogênicos que não constam das vacinas. Embora as vacinas atuais ofereçam 

proteção parcial cruzada contra alguns HPV não contidos nas vacinas, foi sugerido que 

mulheres mesmo imunizadas necessitam da continuidade de rastreamento de câncer de 

colo (OAKESHOTT et al., 2012).  

A persistência da infecção pelo HPV é o fator de risco mais importante para o 

desenvolvimento do câncer cervical (ZUR HAUSEN, 2002). Considerando que o 

conhecimento dos genótipos com maior frequência de persistência como essencial para 

elucidar a história natural da infecção por HPV, foi feito estudo que com 329 gestantes 

finlandesas no terceiro trimestre, com idade média de 25,5 anos, acompanhadas por seis 

anos. O HPV 16 foi o tipo mais comumente encontrado nas infecções, seguido pelos 

tipos 18, 31, 35, 45, 58, 70 e 6. A prevalência de infecção múltipla variou de 21 a 45%. 

A persistência das infecções por tempo mais prolongado foram as causadas por HPV 

dos tipos 35, 58 e 52, com duração de 38,7, 32,1, e 24,2 meses respectivamente. O 

tempo de persistência para infecções múltiplas foi de 21 meses e a persistência do HPV 

16 de 24 meses. Nesse estudo foram realizadas pesquisas de DNA multiplex para 27 

tipos de HPV de baixo e alto risco oncogênico (LOUVANTO et al., 2010).  

A atividade sexual e variáveis do comportamento sexual têm evidente influência 

como fator de suscetibilidade para infecção por HPV, assim como para todas as 

infecções sexualmente transmissíveis (IST). A prática sexual em análise como única 

variável, considerando como referência temporal o número de anos, aumenta o risco de 
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infecção por HPV. A prática de relação sexual de 1 a 5 anos aumenta a chance de 

infecção com um OR de 2,56 (IC 95%: 2,14 – 3,06), de 6 a 10 anos com um OR de 3,36 

(IC 95%: 2,73 – 4,14), por mais de 10 anos com um OR de 3,00 (IC 95%: 2,20 – 4,08). 

(BAHMANYAR et al., 2012). 

Também algumas situações de relações pessoais e sócio demográficas como 

condição conjugal, nível educacional e região em que vivem podem apresentar 

condições de risco. As mulheres solteiras apresentam maior risco de infecção por HPV 

com um OR de 1,60 (IC: 1,45 -1,76), o mesmo ocorre com as divorciadas cujo risco 

estimado pelo OR foi de 1,91 (IC: 1,37 – 2,65). Todas essas estimativas foram avaliadas 

tendo como referência mulheres casadas morando com um parceiro fixo. Com relação à 

região de origem, considerando a Europa como referência, houve aumento de risco em 

pacientes norte-americanas com um OR de 1,48 (IC 95%: 1,27 e 1,72) e nas latino 

americanas com um OR de 2,41 (IC: 2,06 – 2,82). Não houve aumento de risco para as 

originárias da região asiática do Pacífico com um OR de 1,15 (IC: 0,98 – 1,35) e da 

Finlândia com um OR de 0,85 (IC 95%: 0,72 -1,01) (BAHMANYAR et al., 2012). 

O comportamento sexual como fator de risco para infecção pelo HPV foi 

comprovado para variáveis como idade da primeira relação sexual, o número de 

parceiros envolvidos e concomitância com outras IST, em um estudo multicêntrico com 

16.782 mulheres.  A ocorrência da primeira relação sexual com idade inferior a 15 anos 

foi um fator de risco com um OR de 1,88 (IC 95%: 1,25 – 2,84).  A prática sexual com 

diferentes números de parceiros, quando com 2 a 3 parceiros mostrou um OR de 3,09 

(IC 95% 1,90 – 5,03) e com mais de 4 parceiros sexuais um OR de 7,62 (IC 95%: 4,55 – 

12,79), quando comparadas à prática com um único parceiro. Quando se avaliou o risco 

de infecção por HPV e a relação com IST, houve um aumento significativo de risco, 

sendo que, quando há história de infecção por CT, o OR foi de 3,56 (IC 95%: 2,85 – 

4,45) e quando refere outra IST o OR foi de 2,24 (IC 95%: 1,89 – 2,66) 

(BAHMANYAR et al., 2012). 

O uso de anticoncepcional oral, do dispositivo intra-uterino (DIU) e do condom 

apresentam resultados diversos, provavelmente por diferentes mecanismos de ações. Em 

um estudo, o uso de anticoncepcional oral aumentou significativamente a chance de 

infecção por HPV. Quando o período de uso estendeu a 12 meses, mostrou um OR de 

1,35 (IC 95%: 1,22 – 1,49), de 13 a 48 meses de uso um OR de 1,26 (IC 95%: 1,13 – 

1,40), e mais de 48 meses um OR de 1,59 (IC 95%: 1,36 -1,86). Especula-se que a ação 

como fator de risco pode estar relacionada à maior liberalidade para a atividade sexual, 
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pela segurança da não concepção indesejada, pela maior exposição do epitélio 

endocervical ao HPV e pela exteriorização de epitélio endocervical promovido pelo 

hormônio do anticoncepcional. O uso do DIU apresentou resultado protetor para a 

infecção, na análise univariada, com um OR de 0,59 (IC 95%: 0,50 – 0,71), mas o 

resultado não se manteve na análise multivariada, citação sem o fornecer os valores 

estimados (BAHMANYAR et al., 2012). O estudo norueguês de KIM et al., (2011) 

entretanto, não mostrou significância de associação entre os métodos contraceptivos, 

condom e anticoncepcional hormonal e infecção por qualquer tipo de HPV. 

O uso de condom pelos resultados contraditórios e pela sua importância na saúde 

pública, foi objeto de estudo e verificou proteção relevante, na pesquisa realizada por 

Bahmanyar et al., 2012, agrupando frequência, tempo de uso e número de parceiros 

sexuais. O uso frequente de condom, nas relações sexuais de mulheres que tiveram dois 

ou mais parceiros, por um período de 12 meses, foi um fator protetor para a infecção por 

HPV mostrando um OR de 0,43 (IC 95%: 0,38 – 0,49). Mesmo nas mulheres ques 

raramente usam condom e tiveram dois ou mais parceiros, o condom, também mostrou 

significância estatística como fator protetor, com um OR 0,42 (IC 95%: 0,36 – 0,49). 

(BAHMANYAR et al., 2012). 

Condições sócio-demográficas, de relacionamentos pessoais e de 

comportamento sexual não apresentam resultados uniformes nos estudos. Um estudo 

realizado com universitárias londrinas, como parte do programa de prevenção de 

infecção pélvica, mostrou que não foram consideradas como condição de risco para 

infecção pelo HPV: a idade menor de 20 anos (OR: 0,97, IC 95%: 0,81 – 1,17), a cor da 

pele negra (OR: 1,20, IC 95%: 0,98 – 1,47), fumantes (OR: 1,07, IC 95%: 0,88 – 1,30), 

idade menor de 16 anos na primeira relação sexual (OR: 0,97, IC 95%: 0,79 – 1,18), uso 

de anticoncepcional oral (OR: 1,04, IC 95%: 0,87 – 1,24), uso de condom (OR: 1,11, 

IC: 0,93 -1,34), e infecção concomitante pela Neisseria gonorrhoeae (NG) ( OR: 1,11, 

IC 95%: 0,46 – 2,66) (OAKESHOT et al. 2012.)  

O hábito de fumar foi avaliado como fator de risco em um estudo do tipo ensaio 

clínico multicêntrico, e houve associação significativa com a infecção por HPV (OR 

1,63, IC 95%: 1,25 – 2,13) e com anormalidades cervicais (OR 1,69, IC 95%: 1,20 – 

2,38). Essas estimativas foram feitas tendo como participantes mulheres entre 15 e 25 

anos, que fumavam mais de um maço de cigarro por dia e há mais de 6 meses. 

(BAHMANYAR et al., 2012). 
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Em um estudo do tipo coorte com 898 mulheres jovens norueguesas, entre 16 e 

24 anos, o hábito de fumar também foi associado significativamente à infecção por 

HPV. Neste estudo foi estimada a chance para um grupo com infecções simples e outro 

grupo com infecções múltiplas. O uso habitual de fumar foi considerado fator de risco 

para a infecção por HPV, sendo que por HPV 6 mostrou um OR de 1,83 (IC 95%: 1,27 

– 2,63), por HPV16 um OR de 2,05 (IC 95%: 1,47 -2,87), por HPV18 um OR de 1,90 

(IC 95%: 1,24 – 2,91), por HPV6 ou 11 um OR de 1,74 (IC 95%: 1,22 – 2,49), por HPV 

16 ou 18 um OR de 2,45 (IC 95%: 1,79 – 3,37), por HPV6, 11, 16 ou 18 um OR de 2,18 

(IC 95%: 1,60 – 2,97) (KIM et al., 2011).  

Os estudos com estimativas de força de associação têm sido suficientes para 

afirmar que alguns tipos de HPV estão diretamente relacionados à causa de câncer 

cervical, como é mostrado a seguir na figura 3. A força da associação é diferente para os 

diferentes tipos de HPV como para os diferentes tipos celulares que dá origem ao 

câncer, o epitélio escamoso ou o glandular. A infecção por HPV de alto risco mostrou 

um OR de 158,2 (IC 95%: 113,2 – 220,6) para carcinoma de células escamosas e um 

OR de 81,3 (IC 95%: 42,0 – 157,1) para adenocarcinomas. A figura 4 mostra que a 

estimativa de risco para câncer cervical escamoso com destaque para os HPVs 16, 18, 

33 e 59, ressalvado que há sobreposição de intervalo de confianças entre estimativas do 

OR. Por outro lado o resultado mostrou que os HPV 6 e 11 não apresentam associação 

significativa de risco para câncer de colo uterino (BOSCH et al., 2007).  
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Figura 3: Representação gráfica da associação entre diversos tipos de HPV e o risco estimado para câncer 

cervical. O maior risco para câncer cervical o HPV 16 é mostrado no topo do gráfico, e os valores 

inferiores do intervalo de confiança do HPV 6 e 11 sobrepondo ao valor 1, é interpretado como resultado 

sem significância estatística para aumento de chance de causar a doença. Dados da pesquisa de Munoz et 

al., 2003 adaptado por BOSCH et al., 2007.  

 

Estudo multicêntrico, em 38 países, incluíram amostras de pacientes com 

diagnóstico de câncer cervical invasivo. A infecção pelo HPV e a idade das pacientes 

quando ocorreram os diagnósticos histológicos foram analisados como fatores causais. 

O material utilizado para estudo foi tecido incluído em parafina. Os tipos mais comuns 

de HPVs foram 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 e 58 presentes em 91% dos casos (IC 95%: 

90–92). Os HPV16 e 18 foram detectados em 71% (IC 95%: 70 – 72) dos casos de 

câncer cervical invasivo. Os HPV16, 18 e 45 foram detectados em 94% (IC 95%: 92 - 

96) dos casos de adenocarcinomas cervicais. As idades médias das mulheres foram as 

seguintes, de acordo com o tipo viral: para HPV16 a idade média foi de 50,0 anos (IC 

95%: 59,6 – 50,4), para HPV18 foi de 48,2 anos (IC 95%: 47,3 – 49,2), para HPV45 foi 

de 46,8 anos (IC 95%: 46,6 – 48,1), sendo que para outros tipos de HPV a média foi de 

55,5 anos (IC 95%: 54,9 – 56,1).  Esse estudo com amostras colhidas de 14.249 

mulheres é a maior avaliação dos genótipos de HPV até à data. A proteção cruzada das 
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vacinas está em avaliação, e deve-se dar prioridade pela elevada frequência, os estudos 

dos HPVs tipos 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 e 58, e é recomendável suas inclusões na 

formulação polivalente de vacinas de segunda geração contra HPVs. Os autores opinam 

ainda com base nos resultados que os testes e protocolos de rastreio tipo especifico alto 

risco por meio de DNA-HPV deve se concentrar em HPV dos tipos 16, 18 e 45. 

(SANJOSÉ et al., 2010). 

 Tipos específicos de HPV podem representar diferentes riscos para o câncer de 

colo uterino como mostrou um estudo com mulheres em Goiânia em que a prevalência 

de HPV foi de 76% em portadoras de NIC 3 e câncer cervical invasivo. O HPV 16 foi o 

tipo mais frequente, seguido pelo HPV 33, 18 e 31. O mais prevalente o HPV 16 

apresentou uma taxa de 73%, o HPV 33 uma taxa de 11%, em terceiro lugar HPV não 

tipificados mostrando uma taxa de 7%, seguido pelo HPV 18 com uma taxa de 5% e o 

HPV 31 com 4% de prevalência. Os valores de prevalência comparados com os 

divulgados em outras regiões do Brasil mostram semelhanças. Na Região Norte, para os 

mesmos tipos de lesões, a presença de HPV ocorreu em 70,3% das amostras; no 

Nordeste, em 89,8%; na Região Central, em 79%; na Região Sudeste em 84,4% e na 

Região Sul a ocorrência foi de 87%. O HPV tipo 16 é o vírus mais prevalente em todas 

as regiões brasileiras, mas há uma variação em relação a outros tipos. O tipo 18 é o 

segundo HPV mais prevalente nas regiões Norte, Sudeste e Sul, e os tipos 31 e 33 do 

Brasil são o segundo HPV mais prevalentes nas regiões Nordeste e Central do Brasil, 

respectivamente. Esta informação é relevante porque tipos específicos de HPV podem 

representar diferentes riscos para o câncer do colo do útero (RABELO-SANTOS et al., 

2003). 

A importância da carga viral do HPV 16 e 18 como fator de risco para a 

presença de NIC 2 ou de lesão intraepitelial de mais alto grau, foi objeto de estudo 

realizado em mulheres referenciadas para colposcopia. Foi procurado definir um ponto 

de corte da carga viral que determinasse a predição dessas lesões. Somente nas 

infecções por HPV 16 a carga viral mostrou associação significativa com a severidade 

da lesão. Nos colos uterinos normais ou com lesões grau 1 a carga viral de HPV 16 

mostrou uma média de 9,1 x 10
4
 cópias de genoma viral por milhão de células. Nas 

lesões NIC 2 ou lesões intraepiteliais mais graves a média foi de 4,0 x 10
6
 cópias por 

milhão de células, sendo significativo a associação do aumento da carga viral, quando 

comparado com a média encontrada nos tecidos normais, com p < 0,001. O ponto de 

corte, de maior valor preditivo de lesões NIC 2 ou mais grave, da carga viral do HPV 16 
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foi de 3,0 x 10
6
 cópias por milhão de células, com sensibilidade de 58,2% e 

especificidade de 91%. Com essa carga viral de 3,0 x 10
6
 cópias por milhão de células o 

diagnóstico de pacientes com citologia anormal, mostrou uma sensibilidade de 88% e 

especificidade de 96,4%. Por outro lado, a medida da carga viral da infecção por 

HPV18 mostrou fraco poder de predição para gravidade de lesões. Os autores opinam 

que deve ser dado atenção especial ao realizar exame colposcópico, em mulheres com 

uma carga viral do HPV 16 superiores a 3,0 x 10
6
 cópias por milhão de células, 

especialmente entre as que apresentam uma citologia anormal ou lesão de baixo grau. 

(CARCOPINO et al., 2012).  

A evolução da infecção do ponto de vista epidemiológico tem características 

importantes de serem conhecidas para a adequada abordagem de orientação e conduta. 

A duração da infecção, a cura natural, a persistência, a reincidência e a evolução para 

lesões epiteliais neoplásicas variam para os diferentes tipos de HPV. Segundo Insinga et 

al. 2010, a análise evolutiva da doença com observação para atender as perspectivas da 

história natural da infecção, da saúde pública e da prática clínica pode ser feita usando 

como modelo de exemplo o HPV16. A figura 1 mostra uma linha temporal, com 

eventos decisivos periódicos mensais, da infecção incidente por HPV, analisadas sob 

duas perspectivas previamente denominadas “health state” (estado saudável) e “natural 

history” (história natural). A linha temporal se inicia com DNA HPV negativo no tempo 

zero seguindo com pontos de cortes no tempo de evolução definidos por eventos de 

importância com acompanhamento até 48 meses. O segmento A mostra o momento de 

detecção da presença do DNA do HPV, (+), com 12 meses. O início do episódio da 

infecção incidente é considerado aproximadamente aos 9 meses. Considerando-se a 

infecção por HPV de alto risco, e que a evolução ocorra sem qualquer intervenção pode 

desenvolver lesão do tipo NIC 3 após um período de 18 meses. No exemplo, a evolução 

é interrompida por medida curativa com 24 meses, o fim do episódio da infecção (cura) 

ocorre em torno de 27 meses e a pesquisa de DNA é negativada com 30 meses. 

(INSINGA et al., 2010). 

Sob a perspectiva B, de infecção e doença, a infecção também termina com o 

período de ausência de detecção do DNA do HPV ou é encerrado com o tratamento da 

doença no 24º mês. Para a análise da reinfecção o fim do episódio inicial da infecção 

ocorre no 27º mês representando o ponto médio do tempo entre o último teste positivo 

no 24º mês e o primeiro swab negativo no 30º mês. O período de risco para reinfecção 

começa em seguida, o momento do segundo teste negativo no 36º mês. Nesse momento, 
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o período de risco finaliza na data estimada da reinfecção, (mês 39), sendo um tempo 

médio entre o último teste negativo e a primeira amostra positiva subsequente para o 

HPV16 (INSINGA et al., 2010). 

Um estudo sobre a incidência e duração da infecção pelos HPVs 6, 11, 16 e 18 

em jovens mulheres mostrou, respectivamente, uma duração média da infecção de 9,2 

meses (8,3 - 10,1), de 8,1 meses (5,5 - 10,7), de 17,1 meses (15,0 - 19,2) e 16,6 meses 

(13,4 – 19,7).  Por outro lado, a cura espontânea ou por tratamento, em 12 meses da 

infecção por HPV 6 foi de 68,2% (58,2 – 78,1), por HPV 11 foi de 87,5% (73,8 – 94,2), 

por HPV 16 foi de 41,3% (32,3 – 50,5) e por HPV 18 foi 40,0% (26,3 – 54,6). Após 24 

meses, o estudo mostrou que a persistência de infecção por HPV16 foi de 15,8% (7,9 – 

23,7) e por HPV18 foi de 16,3% (4,9 – 27,8) e nenhum caso de persistência de infecção 

por HPVs 6 e 11 foi observado (INSINGA et al., 2007). 

O conhecimento desse processo evolutivo pode ser inferido para outros tipos, 

observando-se que pode haver maior ou menor virulência em cada tipo de HPV 

(INSINGA et al., 2007 e 2010). As repercussões com reinfecções, persistências e 

alterações celulares podem moldar diferentes condutas, sendo útil por orientar pela 

abstenção de intervenções desnecessárias (BOISEN et al., 2014). O intervalo entre a 

aquisição da infecção cervical pelo HPV e o desenvolvimento de anormalidades 

citológicas varia de quatro meses a dois anos em média, podendo, no entanto, o limite 

máximo ser estendido por décadas. A prevalência das anormalidades citológicas de 

baixo grau, semelhante à prevalência da infecção pelo HPV, apresenta pico entre 20 e 

24 anos e declina com a idade, dado que subsidia a hipótese de que representam apenas 

a replicação do vírus. Ao contrário, a prevalência das lesões de alto grau e a persistência 

viral aumentam a partir de 18 anos, com pico dos 24 aos 35 anos de idade. O câncer 

invasor atinge o pico na faixa de 45 a 49 anos (BOSCH et al., 2007.). 

A evolução da infecção do ponto de vista epidemiológico tem características 

importantes de serem conhecidas para a adequada abordagem de orientação e conduta. 

A duração da infecção, a cura natural, a persistência, a reincidência e a evolução para 

lesões epiteliais neoplásicas variam para os diferentes tipos de HPV. Segundo Insinga et 

al. 2010, a análise evolutiva da doença com observação para atender as perspectivas da 

história natural da infecção, da saúde pública e da prática clínica pode ser feita usando 

como modelo de exemplo o HPV16. A figura 4 mostra uma linha temporal, com 

eventos decisivos periódicos mensais, da infecção incidente por HPV, analisadas sob 

duas perspectivas previamente denominadas “health state” (estado saudável) e “natural 
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history” (história natural). A linha temporal se inicia com DNA HPV negativo no 

tempo zero seguindo com pontos de cortes no tempo de evolução definidos por eventos 

de importância com acompanhamento até 48 meses. O segmento A mostra o momento 

de detecção da presença do DNA do HPV, (+), com 12 meses. O início do episódio da 

infecção incidente é considerado aproximadamente aos 9 meses. Considerando-se a 

infecção por HPV de alto risco, e que a evolução ocorra sem qualquer intervenção pode 

desenvolver lesão do tipo NIC 3 após um período de 18 meses. No exemplo, a evolução 

é interrompida por medida curativa com 24 meses, o fim do episódio da infecção (cura) 

ocorre em torno de 27 meses e a pesquisa de DNA é negativada com 30 meses. 

(INSINGA et al., 2010). 

Sob a perspectiva B, de infecção e doença, a infecção também termina com o 

período de ausência de detecção do DNA do HPV ou é encerrado com o tratamento da 

doença no 24º mês. Para a análise da reinfecção o fim do episódio inicial da infecção 

ocorre no 27º mês representando o ponto médio do tempo entre o último teste positivo 

no 24º mês e o primeiro swab negativo no 30º mês. O período de risco para re-infecção 

começa em seguida, o momento do segundo teste negativo no 36º mês. Nesse momento, 

o período de risco finaliza na data estimada da reinfecção, (mês 39), sendo um tempo 

médio entre o último teste negativo e a primeira amostra positiva subsequente para o 

HPV16 (INSINGA et al., 2010). 

 

Figura 4.-  A figura ilustra como a duração de uma hipotética infecção pelo HPV 16 categorizada com 

base na análise da perspectiva (A) de infecção ou (B) de infecção e doença. Na evolução temporal são 

mostrados a incidência, a duração e o reaparecimento da infecção pelo HPV. Para ambas as perspectivas, 

a infecção inicia-se no ponto médio entre o teste de DNA negativo e o primeiro resultado de teste positivo 

do HPV 16. Adaptado de INSINGA et al. 2010.  
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Um estudo sobre a incidência e duração da infecção pelos HPVs 6, 11, 16 e 18 

em jovens mulheres mostrou, respectivamente, uma duração média da infecção de 9,2 

meses (8,3 - 10,1), de 8,1 meses (5,5 - 10,7), de 17,1 meses (15,0 - 19,2) e 16,6 meses 

(13,4 – 19,7).  Por outro lado, a cura espontânea ou por tratamento, em 12 meses da 

infecção por HPV 6 foi de 68,2% (58,2 – 78,1), por HPV 11 foi de 87,5% (73,8 – 94,2), 

por HPV 16 foi de 41,3% (32,3 – 50,5) e por HPV 18 foi 40,0% (26,3 – 54,6). Após 24 

meses, o estudo mostrou que a persistência de infecção por HPV16 foi de 15,8% (7,9 – 

23,7) e por HPV18 foi de 16,3% (4,9 – 27,8) e nenhum caso de persistência de infecção 

por HPVs 6 e 11 foi observado (INSINGA et al., 2007). 

O conhecimento desse processo evolutivo pode ser inferido para outros tipos, 

observando-se que pode haver maior ou menor virulência em cada tipo de HPV (Insinga 

et al., 2007 e 2010). As repercussões com reinfecções, persistências e alterações 

celulares podem moldar diferentes condutas, sendo útil por orientar pela abstenção de 

intervenções desnecessárias (BOISEN et al., 2014). O intervalo entre a aquisição da 

infecção cervical pelo HPV e o desenvolvimento de anormalidades citológicas varia de 

quatro meses a dois anos em média, podendo, no entanto, o limite máximo ser estendido 

por décadas. A prevalência das anormalidades citológicas de baixo grau, semelhante à 

prevalência da infecção pelo HPV, apresenta pico entre 20 e 24 anos e declina com a 

idade, dado que subsidia a hipótese de que representam apenas a replicação do vírus. Ao 

contrário, a prevalência das lesões de alto grau e a persistência viral aumentam a partir 

de 18 anos, com pico dos 24 aos 35 anos de idade. O câncer invasor atinge o pico na 

faixa de 45 a 49 anos (BOSCH et al., 2007.). 

 

 1.3 HPV: ESTRUTURA VIRAL, PATOGENIA E CARCINOGÊNESE 

O HPV é um vírus não encapsulado que apresenta o capsídeo, um revestimento 

proteico icosaédrico e um genoma de fita dupla circular com 7904 pares de bases (pb) 

com duas estruturas funcionais a região de leitura aberta (open reading frames - ORF) e 

a região de longo controle (long control region – LCR).  Na ORF estão localizados os 

genes precoces (early – E) e tardios (late – L), e um grupo formado pelos sítios 

promotores, precoces (early promoter – PE) e tardios (late promoter – PL), e pelos 

sítios de poliadenilação, precoce (early poliadenilation – PAE) e tardio (late 

poliadenilation – PAL). Na LCR estão localizados os fatores de transcrição e uma 
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região TATA, sequencias repetidas de timinas e adeninas, importantes na expressão 

gênica e na replicação viral. (DOORBAR et al. 2012). 

O genoma ilustrado na figura 5 é típico de um Alfapapillomavirus, onde pode-se 

identificar na parte superior a LCR, com oito sítios de ligação de fator de transcrição, 

importantes em diferentes fases do ciclo da vida do vírus e uma região TATA box. Esta 

última, é uma sequência de nucleotídeos encontrada de 25 a 30 pares de bases anteriores 

ao sítio de iniciação da transcrição em alguns promotores de genes.  São visualizados os 

quatro pontos de ligação de E2, os pontos de ligação dos fatores de transcrição SP1 

(specificity protein 1) e E1, sendo conhecida a existência de mais dois sítios de fatores 

de transcrição, a proteína de ativação 1 (AP1), e um fator de transcrição específico que 

se liga ao octâmero ATTTGCAT no DNA (Oct) não mostrados. Na figura, 

externamente circundando o genoma, como uma faixa segmentada, são ilustrados os 

locais dos genes das proteínas E6, E7, E1, E2, E4, E5, L2 e L1, indicando seus pb. Na 

parte interna, em uma linha circular fechada são mostrados os números de pb e 

indicadas as posições dos dois promotores e dos dois sítios de poliadenilação. O HPV16 

tem dois elementos promotores bem definidos: o PE, também denominado como p97, e, 

o PL também denominado p670, que regulam as diferentes expressões de splicing do 

mRNAs na diferenciação do epitélio. Sendo que as posições 97 e 670 no genoma do 

HPV 16 indicam o local de iniciação 5’ de transcritos virais de ARN. Também são 

mostradas as localizações dos sítios de poliadenilação PAE e PAL no genoma 

(DOORBAR et al. 2012). 



37 

 

 

 

Figura 5. Representação da organização do genoma de HPV16, é típico dos Alphapapillomavirus de alto 

risco (incluindo HPV 18), onde se vê uma região LCR e oito genes, na região ORF, que são necessárias 

para as diferentes fases do ciclo de vida do vírus. Estes genes codificam um maior número de produtos de 

genes como resultado de splicing de ARNm. Adaptado de DOORBAR et al. 2012. 

Os genes precoces são expressos nas células da camada basal, parabasal e 

intermediária do colo do útero, enquanto que os genes tardios, responsáveis pelas 

proteínas da capsídeo, são ativados nas camadas superficiais. E1 prepara o genoma viral 

a ser replicado utilizando da maquinaria de replicação do hospedeiro. E2 mantém a 

forma epissomal do vírus em relação ao genoma humano e organiza a sua transcrição. A 

proteína E4 é expressa de forma evidente por todo o epitélio. E4 facilita a replicação 

viral e rompe o citoesqueleto, a fim de possibilitar o escape dos vírus para o exterior das 

células diferenciadas. A proteína E5, quando presente, modifica a função de receptores 

de fatores de crescimento. E6 e E7 são as principais ferramentas oncogênicas do 

genoma viral. Em HPV de baixo risco E6 e E7 aparecem inativos ou fracamente ativos. 

Pelo contrário, esses oncogenes, em tipos de alto risco são transcritos que integrados ou 

não ao DNA celular do hospedeiro tem atividade em diferentes fases do ciclo celular. O 

produto E6 se liga principalmente à proteína p53 e tem capacidade de interromper a 

célula na fase S do ciclo celular, impedindo a apoptose e aumentando a capacidade de 
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transformação. E7 se liga e inativa a proteína do retinoblastoma (pRB), supressora de 

tumor, resultando num ambiente propício à evolução de tumores (FARIDI et al., 2011). 

Atualmente os HPVs que infectam a raça humana são classificados em cinco 

gêneros, baseados em sequência de DNA e identificados pelas letras gregas: alfa, beta, 

gama, mu e nu. Cada gênero apresenta diferentes tipos virais cuja numeração foi sendo 

utilizada na sequência temporal de identificação do tipo viral, cerca de 118 foram 

classificados de acordo com seu nicho biológico, potencial oncogênico e posição 

filogenética, dos quais aproximadamente 40 infectam o trato genital inferior 

(BERNARD 2010; DOOBAR et al., 2012).  

O ciclo de vida do HPV na infecção do colo uterino pode ser considerado um 

modelo de sucesso pela boa adaptação ao hospedeiro. Por não passar pela corrente 

sanguínea deixa de estimular o sistema imunogênico, não produz inflamação, passando 

desapercebido pelas células de defesa tecidual. O vírus adicionalmente, possui a 

capacidade de inibir o sistema de defesa intracelular e não produz apoptose. Na etapa 

final, o queratinócito em sua evolução natural é descamado com ocorrência de lise 

celular, evento que propicia a liberação de vírus no meio ambiente e a possibilidade da 

transmissão da infecção para novo hospedeiro. Este é o modelo clássico da infecção 

produtiva (STANLEY MA. 2012; DELIGEOROGLOU et al., 2013). 

O vírus quando invade o tecido na infecção não se liga de início diretamente a 

células, requerendo contato com a membrana basal do epitélio. Esse contato é permitido 

pelas microabrasões epiteliais que expõem a superfície da membrana basal. O mais 

plausível receptor de ligação do vírus é a proteína maior do capsídeo (L1) que parece 

ser tecido específico para o sulfato de heparina proteoglicana (HSPG) que pertence à 

família das glicosaminoglicanas. O HSPG é encontrado na membrana basal e nas 

células basais. Alguns estudos sugerem que a laminina 5 possa atuar também como 

outro receptor na matriz extracelular. Em algumas situações, no entanto, sugerem que já 

nesse momento o HPV se liga diretamente às células basais (KINES et al., 2009; 

DELIGEOROGLOU et al., 2013). 

Além do sítio de ligação à proteína maior do capsídeo L1, a proteína menor do 

capsídeo L2 também é envolvida no processo de adesão do vírus à membrana basal 

tecidual e membrana celular. Hipóteses sugerem a interação entre L1 e um receptor 

primário celular, ou que o HSPG promova uma mudança na conformação do capsídeo 

viral. A mudança expõe a porção amino terminal de L2 por clivagem na região da 

furina, e supõe-se que haja exposição do sítio de ligação do receptor celular. A seguir o 
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vírus fica capacitado para se ligar ao receptor celular ao mesmo tempo em que reduz a 

afinidade e se libera do HSPG. A integrina alfa 6 parece ser o receptor celular, mas não 

parece ser indispensável para a infecção celular pelo HPV (KINES et al., 2009; 

DELIGEOROGLOU et al., 2013). 

O vírus que consegue ultrapassar a membra da célula basal, inicia o ciclo 

replicativo junto à evolução que naturalmente ocorre com a maturação do epitélio, com 

divisão e diferenciação celular até o queratinócio maduro que é descamado na 

superfície. Ainda na camada basal, há um ciclo de replicação viral que parece ser 

independente do ciclo celular com aumento do número de vírus para cerca de 50 a 100 

cópias por células. Como se observa na figura 6, nesta fase ocorre a ativação de genes 

precoces e produção de proteínas E1 e E2. Na camada intermediária, na fase inicial, as 

células basais se multiplicam e o vírus permanece quiescente embora haja produção de 

genes E eles são expressos em pequena quantidade e produz poucas proteínas. 

(STANLEY, MA. 2012). 

Após a fase de divisão, a célula epitelial inicia o processo de diferenciação e a 

partícula viral passa a ter intensa atividade de replicação com multiplicação do número 

de genomas atingindo cerca de 1000 por célula. Para esse fim são ativados os genes que 

produzem as proteínas E6, E2, E1 e E5. Terminada a diferenciação e maturação do 

queratinócito, o vírus ativa os genes L1 e L2 que codifica as proteínas do capsídeo viral, 

L1 e L2, encapsulando o genoma. As descamações das camadas superficiais do epitélio 

liberam vírus com capacidade para infectar novas células. Essa evolução ocorre em 6 a 

12 semanas, denominada de infecção produtiva (STANLEY MA. 2012). 
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Figura 6. Representação da evolução temporal e na camada tecidual da expressão de proteínas virais e o 

desenvolvimento até o queratinócito. Adaptada de STANLEY MA, 2012. 

Embora considere-se que o HPV tenha desenvolvido eficientes formas de 

adaptação e evasão, cerca de 80 a 90% das lesões têm cura natural após um ano da 

infecção, refletindo a real capacidade dos mecanismos de defesa. A resposta mediada 

por células imunitárias seguida de soroconversão parece ser orientada para a proteína L1 

do capsídeo. Como na infecção não ocorre viremia e raramente há disseminação 

vascular, linfática e em linfonodos, muitas mulheres não fazem soroconversão. Quando 

ocorre, ela se faz tardiamente, em média 9 meses nas infecções por HPV16. Os eventos 

de replicação viral ocorrem com a divisão e diferenciação celular, sem que ocorra 

apoptose, necrose ou estímulo a processo inflamatório. Com a ausência de produção de 

citocinas inflamatórias não há ativação e migração de células apresentadoras de 

antígenos. Nos queratinócitos, o HPV também compromete os mecanismos de defesa 

inata, em especial a ativação dos vários receptores denominados receptor like Toll 

(TLRs) importantes na produção do interferon I, que responde à citotoxidade, 

predominantemente, por meio das células tipo Th1. (STANLEY, M. A. 2012). 

Para a infecção pelo HPV de alto risco oncogênico induzir as células basais do 

epitélio cervical à transformação e evolução para neoplasia, são considerados como 

importantes a penetração do vírus na célula, a persistência da infecção, a quantidade da 

carga viral, a ruptura e integração do genoma viral ao genoma da célula infectada e a 

hiperexpressão de proteínas com potencial oncogênico (GANGULY, N. 2012). 
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A ruptura do genoma viral ocorre na extensão dos genes L2L1, sendo esta, a 

região 5’ do ponto de quebra, e, ao longo da extensão dos genes E1E2E5, considerada 

com região 3’. Desfeita a forma circular, o genoma linear é mais propício para inserção 

no genoma humano da célula infectada, e sugere-se que a integração se faça como um 

processo de reparo em locais considerados frágeis. Na figura 8, a leitura do genoma 

linear integrado apresenta a seguinte sequência: término do genoma humano, 5’-L2L1 - 

URRE6E7E1E2E5 - 3’ e nova ligação ao genoma humano. (XU et al., 2013). 

 

Figura 7. Representação da ruptura do genoma do HPV 16 e sua integração ao genoma da célula 

infectada. Adaptado de Xu et al., 2013. 

Com a ruptura do genoma viral e incorporação ao da célula infectada, ocorre 

inativação do gene da proteína E2, que consequentemente inibe o controle da 

codificação de genes das proteínas E6 e E7, que são oncogênicas. Considera-se que a 

inserção, nos diferentes cromossomos, em diferentes locais, se faz de forma randômica, 

embora pareça haver locais de preferência como os sítios frágeis, pontos de quebra de 

translocação e regiões ativas de transcrição. A integração genômica e a evolução para 

câncer cervical não é uma condição obrigatória, mas se encontra presente em até 80% 

das células cancerosas. Em menor proporção, o genoma é encontrado na forma 

epissomal. Embora a integração siga um modelo randômico, o resultado de um estudo 

sobre a distribuição da integração genômica é mostrado na figura 9, em que ocorreu 

uma maior frequência de integração no braço curto do cromossomo 1 (1p36) e no braço 

longo do cromossomo 3 (3q23-28) (DAS et al., 2012) 
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Figura 8. Representação da frequência de integração HPV em diferentes loci cromossômica. O sítio de 

integração foi determinado por ensaio de APOT em 48 casos positivos para HPV16, HPV18 ou ambos. O 

evento de integração foi mais comum em 1p e 3q. Cada barra representa diferente locus cromossômico. 

Adaptado de DAS et al., 2012. 

No epitélio não infectado do colo uterino o início do ciclo celular se dá pela 

liberação de E2F de sua ligação a PRb e é dependente de fatores de crescimento 

externos, que estimulam a atividade de ciclina/cdk para promover a fosforilação da pRb 

e a consequente liberação de E2F. Após essa etapa a regulação por ligantes ocorre a 

transativação de pelo menos seis genes  que sao hiperexpressos, o p16INK4A (inibidor 

da quinase 4A), o gene que codifica membros da família de proteinas da manutenção do 

complexo de mini-cromossomos (minichoromosome maintenance – MCM), do antígeno 

nuclear de proliferração celular (PCNA), o inibidor da quinase 67 (KI67), o produto 

proteico de 14 dalton referencia de leitura alternativa (p14ARF) e a Ciclina E. As 

proteinas desse grupo de genes, são necessarias para a progressão do ciclo celular para 

fase S, preservam a proliferação e diferenciação normais, atuando por meio de feedback 

negativo no complexo ciclina/CDK. Atuam também regulando os níveis de p53 na 

célula, mediando a sua ubiquitinação e degradação através da via do proteassoma, por 

meio da atividade normal de MDM.(DOORBAR et al., 2015) 

O potencial oncogênico do HPV está relacionado principalmente aos produtos 

dos genes E7 e E6, que interagem com uma variedade de proteínas reguladoras do ciclo 

celular, a proteína E7 com ação hiperproliferativa e E6 ação bloqueadora da apoptose. 

Ambas as proteínas são também estimuladas pela ação da proteína E5, concorrendo nas 

ações de proliferação celular, apoptose, imortalização e instabilidade genética. Esses 
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eventos possibilitam a emergência de clones de populações celulares com grande 

capacidade proliferativa e propensa a transformação e progressão para a malignidade 

(BRAVO et al., 2015).    

A proteína E6, do HPV de alto risco, com suas múltiplas ações na via 

carcinogenética é representada na figura 9. Ela inibe os fatores de crescimento 

dependentes da proteína de 53 kDa (p53) e da apoptose, em resposta à proliferação 

aberrantes por diversos mecanismos, resultando na indução de instabilidade genômica e 

acúmulo de mutações celulares. A formação do complexo trimérico de proteínas 

associadas E6-E6-p53 (E6AP) promove a degradação da p53, e a interação da E6 com a 

histona acetiltransferase p300, com a proteína ligada a CREB (cAMP response element-

binding) e ADA3 impede a acetilação da p53, inibindo assim a transcrição de genes que 

respondem a ação da p53. A proteína E6 também inibe a apoptose sinalizada em 

resposta a citocinas supressoras de crescimentos pela interação com o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) com o seu receptor 1 de membrana do TNF (TNFR1), à proteína 

fator apoptótico de superfície (FAS) com domínio de morte (FAS associated protein 

with death domain - FADD) e a caspase 8, e por meio da degradação das proteínas pró-

apoptóticas BAX e BAK. Estas últimas são membros da família de genes de proteínas 

identificadas nos linfócitos B (Bcl2). A interação da proteína E6 com SP1, com MYC, 

com o fator de transcrição nuclear ligado ao grupo da proteína 123 (NFX123) e com 

E6AP, ocorre a ativação da transcriptase reversa da telomerase (TERT) e 

consequentemente a produção de telomerase. A telomerase é preventivamente impedida 

da redução de tamanho em resposta à persistente proliferação e assim promovendo a 

imortalização celular (MOODY et al., 2010). 

 

Figura 9. Representação da ação da proteína E6 do HPV de alto risco que impede a inibição da 

proliferação celular dependente de p53 e a apoptose, resultando na indução da instabilidade genômica e 

no acúmulo de mutações celulares. A representação mostra ainda a ação multifatorial da proteína com 

diferentes vias possíveis de atuar na indução de lesão neoplásica. Adaptado de MOODY et al., 2010. 
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As proteínas E7 de HPV dos tipos de alto risco podem promover a degradação 

de proteínas desta família pRb constitutivas de ativação de genes responsivos do fator 

de transcrição E2F. A liberação fatores de transcrição E2F, permite que as células basais 

e parabasais entrem na fase S e após essa etapa, a regulação por ligantes ocorre a 

transativação de pelo menos seis genes que são hiperexpressos, o p16INK4A, o MCM, 

do PCNA, o KI67, o p14ARF e a Ciclina E, como se vê na figura 10. A p14ARF 

elevada conduz à inactivação da proteína MDM (murine doble minute) que está 

normalmente envolvida na degradação de p53. (DOORBAR et al., 2015). 

 

Figura 10.- Representação do ciclo células em infecções por HPV de baixo risco e alguns casos de alto 

risco que guarda semelhança com desenvolvimento epitelial normal (DOORBAR, et al., 2012). 

A proteína E7 ainda estimula a síntese anormal de centrossomo por meio do 

aumento da atividade de CDK2 pela interação com gama tubulina, aumentando o risco 

de instabilidade genômica. Induz também a lesão genômica pela ativação da via ATM-

ATR (ataxia telangiectasia-mutated - ATM and RAD3-related DNA damage response) 

que pode contribuir para o acúmulo de alterações cromossômicas (MOODY et al., 

2010). 

A proteína E5 também contribui com ações oncogênicas desenvolvidas pelas 

proteínas E6 e E7 modulando o trânsito de sinais por meio do retículo endoplasmático e 

pela interação com fatores com a proteína de 31 kDa associada a receptores das células 

B (BAP31) e o H
+
 - ATPase no endossomo. A proteína E5 aumenta a expressão de 

receptores de fator de crescimento epidérmico (EGFR), sinalizando e ativando a via 

MAP quinase (mitogen-activated protein kinase -MAPK) e o aumento de E6 e E7, 

levando a excessiva proliferação celular (MOODY et al., 2010). 

Um estudo sobre as diferenças nas proteínas E6 como fator de risco 

carcinogênico foi realizado levando em consideração que sua expressão assim como da 
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E7, é normalmente controlada de forma extra cromossomal durante a replicação do 

ciclo de vida do vírus e que sua hiper expressão desregulada pode induzir à 

transformação maligna das células. A proteína E6 do HPV de alto risco interage com 

proteínas das células infectadas contendo domínio PDZ (Postsynaptic Density of 95 kDa 

discs large and zonula occludens domain – PDZ), e essa interação forma complexos de 

proteínas associadas a E6 (E6AP), que são alvos de degradação pelos proteassomos. A 

proteína E6 do HPV de baixo risco não contém motivos de ligação PDZ e não são alvos 

dos proteassomos. A degradação da proteína com domínio PDZ promove alterações 

celulares, redução do contato intercelular e perda de polaridade celular (GANGULY et 

al., 2012). 

O motivo de ligação PDZ da proteína E6 do HPV de alto risco localiza-se na 

extremidade carboxi (C) terminal e consiste de quatro aminoácidos com extensão 

ETQV/L, enquanto na proteína E6 do HPV de baixo risco falta o motivo de ligação do 

PDZ. A sequência C terminal da proteína E6 do HPV de alto risco, 16, 18 e 31 é 

respectivamente: CCNRARQRSSRTRRETQL, CCNRARQERLQRRRETQV e 

CWNRARQRRSRPRTETQV. De forma diferente, a sequência C terminal de 

aminoácidos da proteína E6 do HPV de baixo risco, com ausência do motivo, é a 

seguinte, para o HPV 6, 1 e 11: CLHCWTTCMEDMLP, KAKCSLCKRLYHAI e 

CLHCWTTCMEDLLP. Citando THOMAS et al., 2002, e GARDIOL et al., 2002, o 

estudo observou que mutações nos resíduos com motivo de ligação no domínio PDZ 

promove a perda de habilidade de E6 para a transformação celular. Por outro lado, a 

introdução do motivo de ligação ao domínio PDZ de E6 de HPV de alto risco, na porção 

C terminal da proteína de E6 de baixo riscos fornece à proteína a habilidade de 

degradação do domínio de proteína PDZ e, consequente, aquisição da capacidade de 

transformação neoplásica de células epiteliais (GANGULY et al., 2009). 

1.4. EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO PELA CT 

A CT é a mais frequente infecção bacteriana transmitida sexualmente em todo o 

mundo. Estima-se que a cada ano ocorram 105,7 milhões de novos casos de infecção 

pela CT (WHO, 2008). Em seu estudo epidemiológico, devem ser considerados 

peculiaridades de sua evolução clínica, como o período de incubação e o período 

sintomático, sendo que as infecções assintomáticas ocorrem em até 80% dos casos. As 

reinfecções são possibilidades consideradas como infecções incidentes devem ser 

também consideradas nos estudos assim como os casos de falha de tratamento e os de 
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infecção persistente com cronicidade da doença (WHO, 2008; DETELS et al., 2011; 

WALKER et al., 2012.). 

O diagnóstico da CT em mulheres de alguns países desenvolvidos tem 

aumentado no período da década de 2000 a 2010, visto na figura 12. Essas informações 

são de registro nos EUA, Canadá, Dinamarca, Suíça e Inglaterra, Dinamarca e 

incorporação de dados provenientes da Austrália entre 1995 e 2000. Embora esse 

aumento possa ter ocorrido por melhoria nos testes diagnósticos, há evidências de 

aumento da incidência em alguns países (HOCKING et al., 2103). 

 

Figura 12. Representação do comportamento da incidência da CT na população feminina jovem, nos 

últimos 20 anos em países desenvolvidos (HOCKING et al., 2013).  

Um estudo sobre a incidência e reinfecção por CT entre mulheres jovens, 

considerando as características microbiológicas e comportamentais, mostrou que a 

incidência de infecção pela CT em jovens de 16 a 25 anos foi de 4,4 por 100 pessoas 

ano (IC 95%: 3,3 – 5,9) e a incidência da reinfecção foi de 22,3 por 100 pessoas ano (IC 

95%: 13,2 – 37,6). Na metodologia foi usado método diagnóstico molecular de material 

coletado por swab vaginal de 1116 participantes. A CT é comum entre mulheres jovens 

e grande proporção de mulheres são reinfectadas num curto período de tempo, o que 

ressalta a importância de tratamento do parceiro envolvido e a necessidade de repetição 

do teste diagnóstico. A diferença entre a frequência de ocorrência de infecções 

prevalentes e incidentes sugere que a infecções prevalentes podem ser mais importantes 

para a transmissão contínua da CT. Pois uma elevada prevalência pode ter como 

consequência maior risco de aumento da incidência da infecção (WALKER et al., 

2012). 
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Os fatores de risco significativamente associados à incidência da infecção por 

CT, no citado estudo da coorte de mulheres jovens de 16 a 25 anos atendidas em 

unidades de atendimentos primários na Austrália, foram a idade, número de parceiros 

sexuais e uso de antibióticos, os primeiros como fator de risco e o último como fator de 

proteção. A idade de 16 a 20 anos é um fator de risco para a incidência à infecção, 

mostrando um Hazzard Ratio adjusted (HRa) de 3,7 (IC 95%: 1,9 - 7,1), quando 

comparada com a idade de 21 a 25 anos. A prática sexual com apenas um parceiro em 

relação a nenhum parceiro, foi um fator de risco mostrando um HRa de 3,1 (IC 95%: 

1,5 – 6,7), e se comparado com 2 ou mais parceiros, mostrou um HRa de 5,5 (IC 95%: 

2,6 – 11,7). A análise dos fatores de risco para infecção e reinfecção não mostraram 

significância com o uso de condom, informação de infecção prévia por CT, tipo de 

clínica de recrutamento das participantes, nível educacional, área de residência e 

empregos (WALKER et al., 2012). 

Em uma coorte de jovens de 20 universidades londrinas, com idade média de 

21,5 anos e limites de 16 a 27 anos, mostrou uma incidência geral de infecção por CT 

de 3,4 por 100 pessoas ano, acompanhadas por 11 a 32 meses. A idade inferior a 20 

anos foi considerada um fator de risco com a incidência de 6,6 por 100 pessoas ano (IC 

95%: 4,5 – 9,3). De dez características analisadas, cinco foram consideradas de risco 

para maior incidência da infecção pela CT, sendo elas a idade inferior a 20 anos, o 

hábito de fumar, novo parceiro durante os últimos doze meses de seguimento, vaginose 

bacteriana, infecção pela Mycoplasma genitalium e coinfecção com HPV carcinogênico 

(AGHAIZU et al., 2014). 

A incidência e fator de risco de infecção genital por CT em uma coorte de 

mulheres de 16 a 23 anos, por 4 anos mostrou uma taxa de incidência cumulativa de 

7,75 (IC 95%: 6,7 – 8,7) nos 4 anos, e incidência anual variando de 1,2 a 2,9 por 100 

pessoas ano. A análise multivariada mostrou associação significativa com a idade e o 

número de parceiros sexuais. As mulheres com idade igual ou inferior a 24 anos com 1 

a 2 parceiros sexuais, mostraram um Odds Ratio ajustado (ORa) de 12,2 (IC 95%: 4,6 – 

32,5); mulheres com 3 a 9 parceiros sexuais mostraram um ORa de 32 (IC 95%: 11,9 – 

86,2). Mulheres com a idade igual ou superior, mostraram associação com 3 ou mais 

parceiros sexuais com um ORa de 11,4 (3,2 – 39,8). A incidência anual em mulheres 

jovens com idade inferior a 24 anos e a atividade sexual com 1 ou mais parceiros 

justifica teste anual para diagnóstico de CT, em mulheres norueguesas nessa faixa etária 

(SKJELDSTAD et al., 2009).  
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Um estudo sobre a reinfecção por CT em mulheres de 10 a 49 anos mostrou no 

primeiro ano uma taxa de 4,5 por 100 pessoas ano. O estudo foi realizado com uma 

coorte de 40.936 mulheres, consistindo de uma amostra de base populacional e dados de 

10 anos de notificação obrigatória na Austrália. No período houve um aumento no 

índice de notificação e redução da taxa de reinfecção geral. Entretanto a reinfecção 

mostrou taxas crescentes com a redução da idade, com a conclusão que a idade mais 

jovem é um fator preditivo de reinfecção. Os resultados sugerem que se estabeleça 

como alvo para ações preventivas de reinfecções em mulheres jovens (LIU et al., 2013). 

A infecção do colo uterino por CT em mulheres sexualmente ativas atendidas 

em um serviço privado de ginecologia e obstetrícia em uma cidade no Brasil mostrou 

uma prevalência de 6,08%. A população do estudo incluiu 214 mulheres na faixa etária 

entre 17 e 59 anos, com média de 29,9 anos e um desvio padrão de 8,9 anos.  Foi usado 

como método diagnóstico a Captura Híbrida (Qiagen®) para detecção do DNA da CT, 

sendo consideradas positivas as amostras com carga variando de 1,31 URL (relative 

light unit - URL)/CT a 1347,77 URL/CT com uma média de 481,20 e um desvio padrão 

de 605,7. Nos casos positivos, 61,63% não apresentavam queixas e foi observado que a 

frequência de cervicite por CT em mulheres jovens sexualmente ativas não teve relação 

com sintomas ou achados clínicos, ressaltando a necessidade de um rastreio a fim de se 

realizar o tratamento adequado, evitando possíveis complicações dispendiosas, tanto 

para as mulheres quanto para a sociedade (EULETÉRIO et al., 2007).  

Uma metanálise envolvendo 76 estudos australianos mostrou uma prevalência 

média de infecção por CT, na comunidade em geral, de 5,02% (IC 95%: 3,14 – 6,91). 

Nos estudos cujas publicações atenderam às especificações metodológicas, com 

heterogeneidade de 73,3% e análise estatística que usou o modelo de efeito randômico, 

a figura 14 mostra as prevalências das infecções em mulheres de qualquer idade e nas 

mulheres com idade inferior a 25 anos. A prevalência da infecção por CT sem limite de 

idade das participantes variou de 0,91 (IC 95%: 0,25 – 1,77) a 13,43 (IC 95%: 6,30 - 

24,00). A prevalência em mulheres com idade inferior a 25 anos variou de 3,01 (IC 

95%: 0,98 – 6,89) a 7,83 (IC 95%: 6,11 – 9,85) (LEWIS et al., 2012). 
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Figura 13. Figura com o resultado de efeito global da metanálise de estudos sobre a prevalência da CT 

(LEWIS et al., 2012). 

Um estudo da prevalência da CT, realizado pelo Center for Disease Control and 

Prevention (CDC), referente à população americana, com dados do National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) mostram uma taxa de prevalência 2,0 % (IC 

95%: 1,5 – 2,5) em mulheres com idade entre 14 e 39 anos. A infecção genital por CT 

foi associada a idade, etnia, situação conjugal, número de parceiros sexuais e grau de 

estudos, estimado por meio da razão de prevalência (RP). A razão de prevalência foi 

maior nas pessoas da raça negra não hispânica de 6,7 (IC 95%: 4,3 -10,6) e nas 

classificadas como mexicanas américas de 2,9 (IC 95%: 1,7 – 5,1). O grau de estudo 

igual ou menor ao High school/GED comparado com grau de estudo maior que o High 

school/GED mostrou RP de 2,4 (IC 95%: 1,6 - 3,6). As variáveis nunca ter casado e 

situação de divórcio ou separação apresentaram razão de prevalência (RP) de 2,8 (IC 

95%: 1,8 -4,6) e RP de 3,7 (IC 95%: 1,6 – 8,8) respectivamente (TORRONE et al., 

2014).  

Uma revisão sistemática sobre estudos de prevalência de CT mostrou que as 

variáveis que mais influenciaram as taxas foram a idade e o tipo de população estudada, 

no Reino Unido, sendo a distribuição por idade mostrada no gráfico da figura 14. A 

prevalência variou de 8,1% (IC95%: 6,5 – 9,9) com idade menor que 20 anos a 1,4% no 

grupo com idade superior a 30 anos. Considerando-se o tipo de população estudada, nas 

participantes provenientes de clínicas de atendimento a doenças geniturinárias a 
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prevalência foi de 12,6% (IC95%: 6,4 – 23,2); em pacientes de pré-natal a prevalência 

foi de 12,3% (IC95%: 9,8 – 15,3); no término da gestação foi de 10,7% (IC95%: 8,3 a 

13,8), em clínica de planejamento familiar foi de 8,1% (IC 95%: 6,5 – 9,9) e em clínica 

de atendimento geral foi de 5,0% (IC95%: 3,2 – 7,6), (Adams EJ. 2004). 

 

Figura 14. Representação da distribuição da prevalência da CT de acordo com a idade em mulheres, 

resultado de estudo de revisão sistemática.  Adaptado de ADAMS EJ, et al. 2004.               

Em grupo de mulheres da população geral do Qatar, mostrou prevalência de 

5,3% de infecção por CT, entre as mulheres nascidas e residentes no país e de 5,5% nas 

mulheres de outras nacionalidades residentes no país, não havendo, entretanto, diferença 

significativa nessa variável. O estudo englobou amostras de swab cervical de 377 

mulheres com idade entre 20 e igual ou superior a 50 anos. Foram considerados fatores 

de risco para a infecção a associação significativa com a situação conjugal, o nível 

educacional e a idade do início da primeira relação sexual (AL-THANI et al., 2013.) 

Na Região Centro Oeste do Brasil, estudo sobre IST em mulheres jovens não 

grávidas, com idade entre 15 e 24 anos, mostrou uma prevalência da infecção por CT de 

9,6% (IC 95%: 7,4 – 12,4). Houve associação significativa da infecção com a idade 

inferior a 20 anos e com a atividade sexual com mais de 3 parceiros. As estimativas de 

risco ajustadas mostraram os seguintes valores, com a idade inferior a 20 anos um OR 

ajustado de 2,16 (IC 95%: 1,18 – 3,97) com p = 0,0128 e a prática sexual com 3 ou mais 

parceiras um OR ajustado de 2,56 (IC 95%: 1,38 – 4,74) com p = 0,0028. Esse estudo 

transversal, de base populacional, com 1072 participantes, observou elevada prevalência 

da infecção por CT e comportamentos de riscos cujos conhecimentos podem ser 

importantes para orientar estratégias de rastreamento para a infecção em mulheres no 

Brasil (LIMA et al., 2014). 
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1.5. CT: ESTRUTURA BACTERIANA, PATOGENIA E CARCINOGÊNESE 

             A CT é uma bactéria gram-negativa, anaeróbia, de vida obrigatoriamente 

intracelular, cujo ciclo de vida alterna uma forma não replicante, infecciosa, o corpo 

elementar (EB), e, uma forma replicante não infecciosa, o corpo reticulado (RB). Ela é 

englobada no gênero composto por quatro espécies: CT, Chlamydia (C.) psittaci, C. 

pneumoniae e C. pecorum. As duas primeiras são importantes como causa de doenças 

humanas e as outras duas em animais em especial as aves e muito raramente em 

humanos (BASTIDAS et al., 2013, ABDESALMED et al., 2013). 

A CT é classificada de acordo com seu tropismo tecidual em uma forma 

oculogenital e outra a forma invasiva o linfogranuloma venéreo (LGV), como mostra a 

figura 16.  A forma oculogenital se divide em duas, a genital e a ocular. A genital, 

abriga as variantes D a K, Da, Ia e Ja e a ocular contém as variantes A, B, Ba e C. A 

invasiva LVG tem a capacidade de propagação sistêmica em macrófagos e outras 

células das vias linfáticas, causa o linfogranuloma venéro, e apresentam as variante L1-

2, L2B, e L2C (ABDELSAMED et al., 2013). 

 

Figura 15. Representação esquemática das variantes da CT de acordo com o tropismo tecidual. Adaptado 

de ABDELSAMED et al., 2013. 

Os genomas do gênero Chlamydia são parecidos, embora haja diversidade de 

tropismo tecidual e mesmo de diferentes espécies de animais. O genoma é formado por 

um cromossomo circular que apresenta 1.042.519 nucleotídios (nt) e cerca de 894 genes 

codificadores de proteínas. Tem também um genoma extracromossomal em seu 

plasmídio com 7.493 nt. O genoma da CT é altamente conservado, embora tenham sido 

descritas novas variantes, uma recentemente, com deleção de 377 pares de bases na 

região terminal, em uma extensão de cerca de 50 kilobases (kb) denominada PTZR 
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(region termed the plasticity zone - PTZR). Os estudos laboratoriais têm demonstrado 

que aí se localiza o operon da sintase do triptofano (trpRBA) relacionado com o 

tropismo ocular e genital (BASTIDAS et al., 2013). 

O plasmídio críptico, componente do genoma, é formado de moléculas de DNA 

distribuído no interior da célula. Ocorre geralmente em número de cerca de 10 cópias, é 

capaz de se replicar passando de uma CT para outra e raramente pode não existir. Com 

7.493 pb, tem 8 regiões de leitura aberta (ORF), sendo 5 consideradas como 

responsáveis pela manutenção epissomal de genes comuns para outros plasmídios. 

Apresentam para completar o conjunto 3 genes que codificam proteínas de funções 

desconhecidas, mas específicas para determinada CT. Alguns plasmídios envolvem 

interações que aumentam o grau de infecção e de manifestação da doença, resultado de 

fator de virulência encontrado no próprio plasmídio. As variações na estrutura do 

plasmídio podem estar associadas a diferentes graus de manifestações das doenças. 

Outro aspecto prático importante é que o plasmídio apresenta um segmento gênico que 

é um alvo comum utilizado no exame de DNA no teste de amplificação de ácido 

nucleico (NATT) (ROCKEY, D. 2011). 

O gênero Chlamydia é diferenciado por quatro grupos de antígenos, que 

parcialmente são ilustrados na figura 17, sendo eles o antígeno grupo específico, o 

espécie específica, o tipo específico e o subespécie específico. Adicionalmente são 

também ilustradas outras estruturas utilizadas no diagnóstico da presença de CT, como 

o cromossomo genômico (DNA), a estrutura gênica dos plasmídios, e os RNAs. O 

primeiro grupo, o antígeno grupo específico é compartilhado por todas espécies de 

Chlamydia e cuja estrutura é melhor conhecida. O principal componente é um 

polissacarídeo termoestável com duas estruturas, um lipopolissacarídio (LPS) e um 

glicolipídico (GLXA). O antígeno grupo específico tem estrutura química, peso 

molecular e função semelhante ao antígeno LPS de algumas bactérias gram negativas e 

levedura de fungos (HAFNER et al., 2008). 

O segundo grupo, o antígeno espécie específico varia de acordo com a espécie 

de Chlamydia, e é constituído por proteínas termolábeis. Consiste de um conjunto de 

proteínas com diferentes pesos moleculares, sendo a mais importante a MOMP (major 

outer membrane protein - MOMP) de 38 – 42 kDa que forma cerca de 60% da 

membrana proteica externa. Outras proteínas são encontradas em menor proporção com 

60, 62 e 150 kDa. Neste grupo também é identificada a proteína C-HSP (Chlamydia - 

sulfato de heparina proteoglicana) de 10 e 60 kDa. O terceiro grupo, o do antígeno tipo 
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específico, identifica os sorotipos dentro da espécie CT, um polipeptídio termolábil de 

30 kDa. O quarto e último antígeno é um polipeptídio caracterizado como antígeno 

subespécie específico. O estudo de sua presença tornou possível a classificação dos 

sorotipos da CT em duas grandes subespécies denominadas de grupo B e grupo C. 

(HAFNER et al., 2008). 

 

Figura 16. Representação de uma CT com os ácidos nucleicos, o cromossomo circular, dez plasmídios, 

ácidos ribonucleicos e os antígenos de superfície, importantes no estudo para identificação, classificação e 

diagnóstico. Adaptado de LAND et al., 2010. 

A CT apresenta quinze variantes sorológicas com análise dos antígenos de 

superfície e cada variante tem tropismo tecidual seletivo. As variantes A, B, Ba e C são 

causa de tracoma ocular e muito raramente encontrada no trato genital. As variantes D – 

K são causas de doenças do trato urogenital. Em situações específicas de contágio as 

variantes D – K podem ser causas de doença ocular quando em contatos diretos como, 

por exemplo, quando ocorrem em recém-natos quando da passagem pelo canal do parto 

contaminado (BASTIDAS et al., 2013). 

O ciclo de vida da CT é conversível em dois modelos morfológicos, EB e RB, o 

que ocorre em um período de 48 a 72 horas. A forma infecciosa, não metabólica, o EB, 

tem tropismo por células epiteliais. Com a adesão a membrana celular e posterior 

entrada na célula, o EB é envolvido por uma membrana endossomal, toma a forma de 

inclusão, criando um local propício para a replicação. Com a formação da inclusão 

intracitoplasmática após cerca de 4 a 8 horas, o EB evolui para a forma RB com elevado 

metabolismo e capacidade de divisão binária, o que ocorre após cerca de 20 horas da 

entrada na célula. Após 30 horas o RB começa a modificar-se e retorna a forma EB 

infectante com cerca de 40 horas. Após essa evolução com 48 a 72 horas, é em 
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sequência liberado dos vacúolos e infecta as células vizinhas. Na presença de fatores 

inibidores, como o interferon gama, a CT intracelular toma a forma não replicante, uma 

forma persistente, a menos que deixe de atuar o fator inibidor (BASTIDAS et al, 2013). 

A maioria das infecções pela CT cursa de forma assintomática, o que dificulta o 

diagnóstico e o tratamento, além de contribuir para a cronificação com a maior 

possibilidade de transmissão da infecção (STEPHENS et al., 2011). Mesmo quando 

assintomática, esta infecção comporta-se como importante causa de morbidade devido à 

possibilidade de sequelas como doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica, 

infertilidade tubária e complicações durante o ciclo grávido-puerperal (BRUNHAN et 

al., 2009; HARKINS et al., 2011). 

A infecção primária em muitos casos, no entanto, manifesta como uretrite e 

cervicite sintomáticas, acompanhadas de intensa resposta imune celular com 

polimorfonucleares degenerados e evidente secreção purulenta no óstio uretral e no 

orifício externo do colo uterino. A resposta imunitária é mediada predominantemente 

pelo linfócito tipo 1 CD4+ e pela produção de interferon gama (INF-γ). O INF-γ, atua 

por indução da enzima que degrada o triptofano a indolamina 2,3-dioxigenase (IDO). A 

CT em ambiente restrito de triptofano perde a capacidade de diferenciação para EB, 

resultando em baixa infectividade e transmissibilidade célula a célula (BASTIDAS et 

al., 2013.) 

O epitélio infectado também secreta citocinas inflamatórias como a interleucina 

(IL) -1, IL-6, IL-8, fator estimulador da colônia de granulócito e macrófago e o fator de 

necrose tumoral (TNF). Ao contrário das reações a microorganismos extracelulares, a 

produção de citocina à infecção pela CT persiste por até 24 horas, causando 

vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Há ativação e migração de 

neutrófilos, monócitos, elevada expressão de moléculas de adesão e estímulo a outras 

células que secretam citocinas. O pico da reação inflamatória ocorre por volta de 48 

horas com recrudescimento gradual após 4 dias, quando é possível que a bactéria atinja 

linfonodos pela via linfática (BASTIDAS et al., 2013) 

Um estudo de revisão analisou a variação genética da CT e das pessoas 

infectadas, com o tropismo tecidual e o impacto na severidade da doença. Foram 

considerados como importantes o sistema de secreção tipo III (T3SS), a fosfoproteína 

recrutadora de translocação de actina (TARP), as proteínas inclusora A na membrana 

(IncA) e a inclusora G (IncG), os genes de toxinas da CT e os genes da sintase 

triptofano (trpRBAS). A variação genética resultou em CT sorotipo específico, que 
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apresentou diferentes capacidades de invasão celular, de capacidade de evasão das 

defesas do hospedeiro e do tropismo tecidual específico. A TARP fornece actina para 

facilitar a entrada da CT por rearranjo do citoesqueleto e introdução de proteína efetora 

pelo T3SS. Foi observado que a variação genética da TARP altera o domínio de ligação 

a actina e a taxa de internalização da CT. As mutações genéticas na IncA também 

alteram a capacidade dessa proteína, que contribui para a inclusão da bactéria. A 

proteína IncG resultante da duplicação dentro da família Inc, interage com a proteína da 

célula infectada 14-3-3β prevenindo o início da apoptose. A mutação parcial do operon 

trp provoca ausência de função da triptofano sinatase isolada na CT ocular. Este fato 

indica que pode haver um receptor ou ligante auxiliar da Chlamydia na forma EB não 

completamente conhecido e que pode ser diferente entre as espécies de CT. 

(ABDELSAMED et al., 2013). 

A CT possui uma região genômica ligeiramente polimórfica de 20,3 kb com 

genes denominados toxin-like em uma localização conhecida como zona de plasticidade 

(PZ) entre ycfV (ct152) e dbsB (ct177). Essa região produz uma toxina que tem 

homologia com sitio ativo enzimático da toxina maior A e B da bactéria Clostridium 

difficile (ABDELSAMED et al., 2013).  

Estudos sobre o polimorfismo do locus da citotoxina na CT de infecções 

oculares e genitais, mostrou extenso polimorfismo do locus da região PZ, comparando 

DNA por meio da hibridização com microarray. O gene de citotoxicidade foi 

interrompida por mutações extensas e exclusões entre as diferentes variantes 

sorológicas. No entanto, três motivos básicos foram descobertos na região de leitura 

aberta correlacionada com tropismo ocular e urogenital e com a capacidade de invasão 

tecidual. A variante com tropismo genital e incapacidade invasiva possuía uma porção 

N-terminal intacta do gene da toxina putativa. Esta região contém o domínio de ligação 

UDP - glucose e do domínio glicosiltransferase necessário para atividade enzimática 

dos homólogos de toxina de clostrídio, sugerindo um papel na infecção urogenital. Os 

resultados sugerem que o polimorfismo de citotoxina evidencia a possibilidade de 

influir de forma crucial na classificação da variedade e também orientar um padrão de 

definição de severidade da doença (CARLSON et al., 2004). 

A pesquisa da CT como causa de câncer cervical tem sido objeto de estudo, uma 

vez que cerca de 18% dos casos de câncer no mundo são atribuídos a agentes 

infecciosos, sendo 7% nos países desenvolvidos e 22% nos países em desenvolvimento 

(VEDHAM et al., 2014). O efeito de potencial carcinogênico do anticorpo anti CT hot 
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shock protein 60 (anti - CT- Hsp60), que é formado durante a infecção persistente pela 

CT é ilustrado na figura 19. A Hsp60 é um grupo de proteína altamente conservada, 

localizada internamente nas mitocôndrias, essenciais nos processos celulares e teciduais. 

Em mamíferos essas proteínas têm estrutura bem definida e em humanos, são 

codificadas em genes do cromossomo 2. Nos casos de stress, infecções ou processos 

neoplásicos ocorre a produção de Hsp60, que podem atingir a corrente sanguínea e 

alguns sítios são considerados antigênicos (CAPPELLO et al., 2009). 

Nas infecções pela CT a proteína CT-Hsp60 é liberada das células infectadas e o 

anticorpo anti-CT-Hsp60 produzidos pelas células do sistema imune. Os anticorpos 

reconhecem a proteína Hsp60 nas células sob agressão infecciosa ou em células 

tumorais, e, em consequência de lise celular e destruição tecidual quando ocorrem, 

determinam a patogênese de diversas doenças. Na via carcinogênica, mostrado na parte 

inferior, a célula pré-neoplásica ou neoplásica após alterações promovidas pela Hsp60 

ultrapassa a barreira de defesa imunológica e sobrevive com descontrole tumoral 

(CAPPELLO et al., 2009). 

Adicionalmente durante a infecção persistente, a proteína HSP60 da CT pode 

interferir com a apoptose induzida pela resposta inflamatória do hospedeiro. Nesta 

situação de persistência corpos elementares aberrantes (EBs, luz verde) produzem 

grandes quantidades de CHSP60 (vermelho), que se localiza no citoplasma e na 

membrana externa da célula infectada. A apoptose induzida por linfócitos ativados é 

iniciada por estimulação dos receptores Fas, TNFR-1 ou TRAIL-R1 em azul na figura 

17. Seus ligantes estão na forma de trímeros, e quando reagem induzem a trimerização 

dos próprios receptores. Estes, por sua vez, interagem através de proteínas adaptadoras 

com caspase-8 (verde escuro) levando à ativação em cascata de caspases. Para não 

estimular o sistema imunitário, o CHSP60 citoplasmático (vermelho) pode interagir 

com a caspase-3 clivada (cinza) no citoplasma, bloqueando ativação em cascata da 

caspase. Além disso, o CHSP60 pode ligar-se a Bax ou Bak, inibindo a libertação do 

citocromo c (amarelo) das mitocôndrias, ambos os casos ocorrendo a inibição da 

apoptose (DI FELICE et al., 2005). 
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Figura 17 - mostrando reposta inflamatória a infecção persistente por Chlamydia, 

formação de EB anormal, vias alteradas inbição de caspases e da apoptose (DI FELICE 

et al., 2005). 

Pesquisa em culturas de células infectadas por CT têm demonstrado importantes 

alterações celulares. Dentre essas mudanças tem-se comprovado efeito citopático de 

amplificação do centrossoma, inibição da formação normal do centrossoma, espículas 

multipolares e multinucleação dependente da replicação celular sem dependência da 

coexpressão dos oncogenes E6 e E7. A amplificação do centrossoma e a instabilidade 

genômica promovem uma mudança permanente na célula, com aumento do número de 

nucléolos e multinucleação. Essas pesquisas foram comprovadas com uso de células 

HeLa que sabidamente expressam componentes de HPV18, mas também com cultura de 

células End1/E6E7, COS-7, e células 3T3 (KNOWLTON et al., 2013). 

Um estudo com células não neoplásicas, da zona de transformação do colo 

uterino, demonstrou a capacidade da CT modular a expressão do gene caveolina-1 

(supressor de tumor) e do oncogene C-myc. Foi usada na metodologia a extração de 

RNA de cultura de fibroblastos humanos infectados e não infectados pela CT e tratados 

com interferon gama. A amostra de 40 espécimes foi submetida a RT-PCR para detectar 

a expressão de genes anormais induzidos pela infecção pela CT. A cultura de fibroblasto 

infectada pela CT mostrou significante modulação da expressão gênica. A expressão do 

gene supressor de tumor, a caveolina, foi inibida, e, por outro lado, houve elevação da 

expressão do oncogene C-myc um promotor da carcinogênese cervical. Em tecidos da 

zona de transformação infectado pela CT, a RT-PCR real-time mostrou alta 

significância com redução média 4,7 vezes do mARN da caveolina 1 (P< ou = 0,0001) e 

aumento médio de 2,1 vezes na expressão de C-myc (P < 0,05). Essas alterações foram 
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independentes da presença de HPV de alto risco, e o estudo revela possível mecanismo 

pelo qual a infecção pela CT pode interferir na transformação neoplásica do colo uterino 

(SCHLOTT et al., 2005). 

 

1.6. COINFECÇÃO HPV E CT, EPIDEMIOLOGIA E IMPORTÂNCIA  

O papel da infecção persistente por tipos de alto risco do HPV no 

desenvolvimento das lesões pré-cancerosas e do câncer cervical foi estabelecido há mais 

de uma década. O risco é maior para os HPV 16, 18, 31 e 45 (Wheeler et al., 2006; 

Sanjosé et al., 2010). O desenvolvimento de lesões neoplásicas por infecção pela CT é 

controverso, contudo alguns estudos mostram associação com alterações celulares e 

câncer. (Smith et al., 2004; Zhu et al., 2016).  Com referência à coinfecção, HPV/CT, 

evidências sugerem que atuariam de forma sinérgica na modulação do risco de 

transmissão, no desenvolvimento de anormalidades citológicas, na etiologia da 

neoplasia intra-epitelial cervical (NIC) e subsequentemente no carcinoma cervical 

(LEHTINEN et al., 2011; DA SILVA BARROS et al. 2012, JENSEN et al., 2014).  

Um estudo da prevalência, fatores associados e relação com lesões cervicais da 

infecção genital pelo HPV e CTs foi realizado em 1.217 mulheres assintomáticas com 

exames por citologia e por testes de DNA para o HPV e a CT. A prevalência da 

coinfecção HPV/CT foi de 6,5%. A coinfecção apresentou associação com 

anormalidades citológicas no colo do útero com p < 0,001, com o número de parceiros 

sexuais (3 ou mais) com um OR ajustado de 2,02 (IC 95%: 1,12–3,65). A infecção 

simples por CT foi associada ao início da atividade sexual na idade de 20 anos ou 

inferior, e, a infecção simples por HPV foi associada a mulher com parceiros sexuais 

portadores de verrugas genitais. A alta prevalência da coinfecção, e das infecções 

simples por HPV e CT em população de mulheres não sintomáticas indicam a 

importância de medidas de prevenção e promoção da saúde (IGANSI et al., 2012).  

A coinfecção HPV/CT tem sido relacionada a diversas variáveis para explicar o 

aumento dos fatores de risco para a neoplasia cervical. A infecção por CT parece 

aumentar a suscetibilidade à infecção por HPV ao facilitar o acesso às células epiteliais 

basais, por meio de lesões do tipo microabrasões ou por alterar as características das 

células epiteliais, aumentando a carga viral da infecção e facilitando a persistência. 

Ainda deve ser considerado, que a infecção concorrente por CT pode impedir a 

resolução da infecção por HPV através da indução de um padrão da resposta imune do 

tipo humoral. Além disto, a infecção por CT tem sido associada à hiperplasia de células 
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de reserva e metaplasia, processos relacionados a carcinogênese cervical (SAMOFF et 

al., 2005; DA SILVA BARROS et al., 2007). 

A infecção persistente com o HPV oncogênico é associada a um aumento de 

risco para o câncer do colo uterino. A re-detecção tipo específico de HPV após um 

período de não-detecção pode ser causada pela reativação de uma infecção persistente 

com baixa carga viral. Shew et al (2013) demonstraram que a infecção pela CT foi 

associada com re-detecção de HPV em análises uni e multivariada. As mulheres 

positivas para CT foram 3 vezes mais propensos a terem re-detecção de HPV quando 

comparadas às negativas para CT. O estudo ainda mostrou a relação evolutiva temporal 

da associação por meio da curva de Kaplan-Meier, apresentada na figura 20, mostrando 

a maior probabilidade de re-detecção nas portadoras de infeção por CT (SHEW et al., 

2013). 

 

Figura 18. Representação da curva de Kaplan-Meier da associação da infecção por CT com HPV, 

mostrando ser significante a diferença entre o grupo com e sem infecção por CT, com p = 0,005. 

Adaptada de SHEW et al., 2013. 

A força da associação da coinfecção como fator de risco para o câncer cervical 

foi avaliada em um estudo de co-infecções genitais em um grupo de 857 mulheres de 

uma clínica de atendimento de rotina de cuidados ginecológicos. A prevalência da 
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associação entre HPV/CT foi de 5,4%. O estudo pode concluir como significante a 

associação da presença de HPV e a concorrente infecção genital com CT, mostrando um 

OR de 2,82 (IC 95%: 1,74 – 4,57) e valor de p < 0,001. Ambos os agentes infecciosos 

foram covariáveis observadas com hábitos relacionados ao comportamento sexual, com 

provável capacidade de sinergia de indução de alterações do epitélio do colo uterino.  

Para o teste da presença de HPV, foi feita amplificação de um fragmento de 450 pb da 

região L1, usando o primer de consenso MY09/11. Na detecção da CT foi usado o teste 

BD ProbeTec ET Assays (BDPT, Becton Dickinson and Company, Franklin Lakes, 

NJ®). Estes autores enfatizaram o valor do rastreio para infecções genitais em pacientes 

positivos para HPV, a fim de diminuir a presença de outros microrganismos e reduzir os 

efeitos sinérgicos prováveis de co-infecções. A prevenção é importante não só para 

evitar outras doenças sexualmente transmissíveis e suas sequelas, mas também para 

reduzir a influência de concomitantes microorganismos sobre a infecção pelo HPV 

(VERTERAMO et al., 2009). 

A prevalência da coinfecção HPV/CT foi de 27,4% em um estudo que avaliou o 

efeito desta associação na severidade da neoplasia cervical, por meio de teste PCR para 

HPV e sorológico para CT. Esse estudo fez amplificação de fragmento de 450 pb de L1, 

pela PCR usando primer específico PGMY 09/11, na pesquisa de HPV, e detecção de 

anticorpos IgG para CT, pelo teste ELISA em 131 pacientes. A coinfecção apresentou 

elevada associação com NIC2 ou lesão mais grave mostrando um OR de 8,0 (IC 95%: 

1,31 – 62,2 e p = 0,007). Uma associação limítrofe foi observada entre as infecções por 

CT e HPV 16 /HPV 18 e a gravidade da neoplasia cervical mostrando um OR de 2.97 

(IC 95%: 0.91–9.99) considerando como referência outros tipos de HPV de alto risco 

oncogênico. A prevalência da infecção por HPV foi de 86,3% e soropositividade por CT 

foi de 26%. O HPV 16, com 51,6%, foi mais prevalente em mulheres soropositivas para 

CT e esteve presente principalmente nos casos de neoplasia (DA SILVA BARROS et 

al., 2012). 

Em uma comunidade nativa do nordeste argentino o exame em 227 mulheres 

mostra uma prevalência da coinfecção HPV/CT de 16,3%. O estudo mostrou a 

ocorrência da infecção por CT foi mais elevada em mulheres positivas para DNA de 

HPV (34,2%) do que nas mulheres negativas para DNA de HPV (19%) o que resultou 

em um OR de 2,22 (IC 95%: 1,16 – 4,28) e, p = 0,009. É sugerido que a infecção pela 

CT exerce uma ação mais intensa no desenvolvimento da neoplasia epitelial do colo do 

útero do que somente a facilitação da penetração e a persistência do vírus HPV. E 
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sugerido ainda que devido ao processo inflamatório crônico, induzido pela bactéria, a 

infecção pela CT parece conferir resistência da célula a apoptose. Entretanto devido ao 

desenho do estudo transversal, não foi possível determinar qual foi a infecção primária 

na coinfecção (DELUCA et al. 2011). O diagnóstico por meio da detecção do DNA da 

CT e do HPV por ensaio baseado na PCR somente indica uma infecção aguda ou 

crônica no primeiro caso ou uma infecção transitória ou persistente por HPV.  No 

entanto, a associação entre estes dois agentes parece estar mais relacionada a uma 

potenciação mútua do que para o fato de partilharem um modo de transmissão comum 

(DELUCA et al., 2011). 

Um estudo de infecções do trato genital inferior em mulheres submetidas a 

rastreamento de câncer cervical, teve entre seus objetivos avaliar se a infecção por CT 

aumenta o risco de se contrair HPV e se a coinfecção HPV/CT está associado ao 

aumento de lesões cervicais. A prevalência da infecção pelo HPV foi de 28,9% em 

mulheres com teste negativo para o diagnóstico de CT e 25,8% naquelas com teste 

diagnóstico positivo para a CT, não mostrando diferença estatisticamente significativa 

entre os dois grupos, com um OR de 0,86 (IC 95%: 0,55 – 1,33). Com esse resultado 

pode-se inferir que a infecção por CT não aumenta significativamente o risco de se 

contrair infecção por HPV (MAGALHÃES et al., 2014). 

A prevalência da coinfecção HPV/CT foi de 2,8%, sendo 2,3% em mulheres 

com citologia normal, 5,0% com diagnóstico de ASCUS e 10,4% com LSIL. Os 

resultados mostraram nas pacientes co-infectadas alta prevalência de LSIL, com 

significância estatística (p = 0,01), mas não em mulheres com diagnóstico de ASCUS (p 

= 0,134), em relação a pacientes com citologia normal. Contudo, houve associação 

estatisticamente significativa entre a infecção por HPV isoladamente e a detecção de 

LSIL e os autores indicaram que não houve sinergia na ação entre a CT e o HPV no 

desenvolvimento de lesões cervicais de baixo grau (MAGALHÃES et al., 2014). 

Um estudo da soroprevalência de HPV e CT e o risco de câncer do colo do útero 

em uma amostra de base populacional, com 13.595 mulheres por um período de 9 anos, 

mostrou que a soropositividade para o HPV 16 foi fortemente associada com o câncer 

cervical OR: 6,33 (IC 95%: 3,45 – 11,62). A CT foi associada com o câncer cervical em 

análises restritas aos casos incidentes (OR 2.94; 95% CI 1,17-7,42), mas não entre os 

casos prevalentes (OR de 1,14 (IC 95%: 0,62 – 2,10). Em concordância com outros 

estudos soro epidemiológicos, o HPV16 mostrou significante associação com câncer do 

colo do útero. Entretanto, a CT não mostrou significativa associação com o câncer do 
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colo do útero e não mostrou aumento de risco nos casos prevalentes, embora, tenha 

mostrado aumento de risco nos casos incidentes. Uma explicação alternativa pode ser o 

fato dos anticorpos da CT declinar ao longo do tempo. Finalmente, os autores sugeriram 

que o efeito da CT ocorra muitos anos antes do câncer e que a CT e sua associação foi 

diluída nos casos prevalentes (NAUCLER et al., 2007). 

Em uma coorte pesquisando a relação entre a CT em mulheres com infecção 

pelo HPV persistente, e o risco de neoplasia intra-epitelial cervical grau 3 ou mais 

grave, foi realizado com uma amostra de base populacional constituída por 1390 

mulheres, sendo que 320 participantes tinham infecção persistente por HPV. As 

mulheres que relataram mais de uma infecção por CT tiveram um aumento significativo 

de apresentar NIC 3 ou lesão mais grave. As mulheres com exame positivo para DNA 

de HPV de alto risco mostraram um HR de 2,51 (IC 95%: 1,44 - 4,37), aquelas com 

infecção persistente por HPV mostraram um HR de 3,65 (IC 95%: 1,53 - 8,70). Os 

autores concluíram que as mulheres com infecções repetidas por CT, bem como 

infecção persistente por HPV de alto risco, apresentam risco de aumento da taxa de 

prevalência de NIC 3 ou lesão mais grave (JENSEN et al., 2013). 

O papel da CT como cofator de risco de neoplasia intraepitelial cervical grau 2 

associado ou não à infecção por HPV mostrou HR de 1,82 (IC 95%: 1,06 – 3,14) 

quando em coinfecção com HPV, e HR de 1,74 (IC 95%: 1,05 – 2,90) quando como 

infecção única. Esses dados foram observados em um estudo desenvolvido em uma 

coorte com 8441 mulheres, com idade média de 20,2 (+/- 2 anos) em que 31,1% 

apresentaram resultado positivo na pesquisa de HPV de alto risco e 4,2% foram 

positivos na pesquisa de DNA da CT. O estudo procurou estimar a associação entre 

aquelas com infecção por HPV16 / 18 ou sem infecção por HPV16 / 18 com as taxas de 

risco (HR) associado com desenvolvimento de CIN 2 ou de lesão de mais alto grau. Os 

resultados foram encontrados apenas quando os 12 mais comuns tipos de HPV de alto 

risco foram considerados, mas o risco não persistiu quando o resultado foi ampliado e 

incluiu CIN 3 ou lesão mais avançada. Os autores opinaram em sua conclusão que a CT 

em alguma fase da carcinogênese pode ser um fator a ser considerado para essa doença 

de causa multifatorial (LEHTINEN et al, 2012). 

Com o objetivo de investigar a prevalência do HPV e a distribuição de genótipos 

em mulheres em risco para a infecção por CT e negativo para lesão intra-epitelial ou 

malignidade, foram realizados testes com 1071 swabs cervicais. O diagnóstico foi feito 

com a genotipagem por sequenciamento do gene ompA, e avaliado a expressão do gene 



63 

 

 

codificador da Hsp60 (porção Ct604) da CT, associado a infecção persistente por HPV. 

Os resultados mostraram que a infecção por CT foi detectada em 53 de 1071 (4,5%) das 

amostras, das quais 53 % foram positivas para a expressão do gene Hsp60. A 

prevalência global da infecção pelo HPV nas amostras positivas para CT foi de 60,4%, 

as infecções por múltiplos genótipos foram encontradas em 62,5 % delas. Os níveis de 

expressão de CT-Hsp60 em mulheres co-infectadas por HPV foram significativamente 

mais baixos em comparação com as mulheres infectadas somente com CT. Os autores 

concluíram que foi alta a prevalência de infecções múltiplas por HPV em mulheres 

jovens afetados com infecção crônica por CT. Concluíram ainda que a elevada 

expressão de CHSP60-1 na coinfecção, por interferir na apoptose e nas vias de 

senescência celular, pode promover um microambiente favorável para a infecção pelo 

HPV (SERACENI et al., 2014). 

 

1.7. ALTERAÇÕES CITOLÓGICAS 

O diagnóstico das alterações nas células descamadas do colo uterino vem ao 

longo do tempo propiciando aos serviços de saúde interferir na redução da incidência e 

na mortalidade do câncer de colo uterino. Incorporadas como método diagnóstico com a 

classificação inicial proposta por Papanicolaou, as definições das alterações malignas e 

suspeitas de malignidade foram distribuídas em cinco grupos (PAPANICOLAOU, GN. 

1957; DENNY, L. 2012). 

Atualmente a via carcinogênica do câncer do colo do útero inclui a infecção por 

HPV, a persistência, o desenvolvimento de lesão de alto grau ou neoplasia intra-epitelial 

cervical 3 (NIC 3) e invasão tecidual adjacente ou à distância. Estas etapas são 

necessárias, e o câncer de colo do útero é virtualmente impossível na ausência de 

infecção pelo HPV transmitido sexualmente, e na ausência das lesões precursoras. Ao 

longo do tempo a nomenclatura para as lesões precursores do câncer tem variado e os 

termos, usados nas definições, têm sido lentamente adaptados para a compreensão 

evolutiva da infecção à lesão. A evolução de termos tem ocorrido de forma separada, 

em diferentes momentos, para alterações de células epiteliais escamosas e células 

glandulares. A histologia é que define o processo neoplásico e orienta o tratamento, 

enquanto que a citologia esfoliativa é usada em triagem (SCHIFFMAN et al., 2013). 

Com a terminologia definida em Bethesda também foram introduzidos termos 

para identificar lesões de células glandulares endocervicais visíveis nos exames de 

citologia. O termo inicialmente proposto de AGUS com o significado de atipia de 
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células glandulares de significado indeterminado foi posteriormente substituído por 

AGC significando atipia de células glandulares, e, AIS para adenocarcinoma in situ. As 

alterações atípicas de células escamosas (ASC), classificadas como atipia de células 

escamosas de significado indeterminado em 2001 foram modificadas e classificadas 

como ASC-US, de significado indeterminado, em que apresentam células escamosas 

atípicas com citoplasma maduro do tipo célula intermediária, metaplasia escamosa 

madura atípica e células escamosas paraceratóticas atípicas. Para completar essa 

subcategoria classificada como ASC-US requer que as células demonstrem as seguintes 

características essenciais: diferenciação escamosa, aumento da proporção da área do 

núcleo em relação ao citoplasma, hipercromasia nuclear mínima e irregularidade na 

distribuição da cromatina ou da forma nuclear, podendo ocorrer binucleação.  A 

subcategoria ASC-H, uma atipia onde não se pode excluir a possibilidade de presença 

de lesão de alto grau, foi assim considerada por apresentar células escamosas atípicas, 

metaplasia escamosa imatura atípica e células de reparo atípico (SOLOMON et al., 

2002; BUENO, K. S. 2008; VERMA et al., 2014). 

A lesão epitelial foi denominada lesão escamosa intra-epitelial (squamous 

intraepithelial lesion – SIL), e classificada de acordo com o grau de alteração. 

Classificada como lesão escamosa intra-epitelial de baixo grau (squamous 

intraepithelial lesion low grade – LSIL), incorporou as alterações encontradas nas 

lesões anteriormente classificadas de displasia leve ou NIC I. Com a ocorrência de 

alterações mais intensas foram classificadas de lesão escamosa intraepitelial escamosa 

de alto grau (high grade squamous intraepithelial lesion - HSIL) que substituiu as lesões 

antes classificadas como displasias moderada e intensa, ou NIC II e NIC III e o 

carcinoma in situ (SOLOMON et al., 2002; BUENO, K. S. 2008; VERMA et al., 2014).  

A metodologia para o exame citológico está sedimentada no meio científico e na 

prática clínica, mas, a prevalência dos resultados no rastreamento do câncer de colo 

uterino pode mostrar diferenças significantes sem uma justificativa plausível. Um 

estudo ecológico foi realizado em dois estados brasileiros, usando o banco de dados do 

Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero referente aos resultados dos exames 

citopatológicos realizados em 2011, com totais de 206.550 para Rio de Janeiro e 45.243 

para Maceió. A prevalência dos diagnósticos citológicos alterados foi de 6,8% no Rio 

de Janeiro e 1,17% em Maceió com RP=5,6 (IC 95%: 5,13–6,11) (DISCACIATTI et al., 

2014). 
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Com a segregação do tipo de alteração, as prevalências das diferentes lesões 

variaram segundo a sequência do primeiro e segundo estudo com os seguintes 

resultados: ASC-US (2,78% e 0,5%), ASC-H (0,42% e 0,1%), AGC (0,27% e 0,03%), 

LSIL (2,55% e 0,4%), HSIL (0,80% e 0,09%), carcinoma escamoso invasor (valores 

coincidentes de 0,02%), e adenocarcinoma (0,03% e 0,01%). As taxas de prevalências 

de resultados citopatológicos foram significativamente superiores no Rio de Janeiro do 

que em Maceió, e não há informações objetivas que possam justificar tais diferenças. 

Uma hipótese é que haveria diferença no desempenho diagnóstico do exame 

citopatológico, o que poderia estar relacionada à qualidade do exame. Assim, tais 

achados sugerem que seria necessário avaliar este cenário no âmbito nacional, com 

ênfase no desempenho do exame citopatológico, visando melhorar a efetividade do 

controle do câncer de colo do útero (DISCACIATTI et al., 2014). 

A metaplasia escamosa, uma alteração fisiológica do epitélio cervical uterino 

tem sido associada como fator de vulnerabilidade da mulher jovem para aquisição de 

IST (KLEPA et al., 2014). Um estudo da associação da metaplasia escamosa do epitélio 

cervical uterino e a vulnerabilidade da mulher jovem para adquirir infecção pelo HPV16 

mostraram que a razão da extensão da metaplasia entre dois intervalos de tempo foi 

significativamente associado à infecção incidente, mostraram HR de 1,17 (IC 95%: 1,02 

– 1,33; p = 0,02). Observou-se que a evolução da metaplasia tem significante aumento 

de risco da incidência de infecção do HPV16 mais do que a extensão do tecido 

metaplásico. Esse estudo foi realizado em uma coorte de 198 mulheres com 1734 visitas 

e a incidência do HPV16 foi de 18%. A medida da área de metaplasia foi feita com 

colpofotografia digitalizada e usou-se técnica planimétrica computorizada para os 

cálculos. A técnica de detecção de DNA usada foi a PCR com hibridização reversa para 

detecção de 37 tipos de HPV fabricado pela Roche® (HWANG et al., 2012). 

Um estudo do desempenho da citologia com material colhido em diferentes fases 

do ciclo menstrual foi relacionado com a presença de DNA do HPV. A detecção do 

HPV foi positiva e associada com infecção simples apenas nas amostras colhidas nos 

dias 11 – 21, mostrando um OR de 1,42 (IC 95%: 1,14 – 1,77). Nas amostras de lesões 

SIL a associação também foi significativa apenas nas amostras colhidas nos dias 11 – 

21 mostrando um OR de 1,38 (IC 95%: 1,03 – 1,83). No entanto, quando as amostras 

foram classificadas como ASCUS mostrou um OR de 1,16 (IC 95%: 0,78 – 1,74) e nas 

citologias negativas um OR de 1,01 (IC 95%: 0,74 – 1,38). Os exames foram realizados 

a partir do primeiro dia da última menstruação, colhido o material entre 0 – 10 dias, de 
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11 – 21 dias, e, de 22 – 28 dias. Os métodos utilizados foram de meio líquido para a 

citologia, e CH2 para detecção de DNA do HPV. A frequência nas diferentes categorias 

não mostrou diferença significativa entre as citologias anormais e aquelas com lesão 

CIN ou mais grave. A frequência do HPV no meio do ciclo foi maior nas citologias 

classificadas como SIL e apresentou maior carga viral nessa época. Entretanto a 

magnitude desse efeito foi pequena. Foi verificado que as propriedades biológicas do 

HPV mudam com a fase do ciclo menstrual, mas não o suficiente para orientar uma 

rotina que melhore a interpretação do resultado (SHERMAN et al., 2006) 

As alterações citomorfológicas e de detecção de HPV foi objetivo de estudo com 

amostras de material coletado da vagina de mulheres com idade entre 21 e 64 anos que 

mostrou citologia normal em 60,4% e destas, 81,4% tinham acima de 30 anos. Pacientes 

com alterações HSIL foram significativamente mais jovens que as com citologia 

normal, com as seguintes idades e desvio padrão: 35,1 +/- 7,7 e 38.1 +/- 9,3, e p = 

0.009. As alterações citológicas distribuídas por idade mostraram as seguintes 

prevalências: na LSIL a prevalência foi de 13,2% com menos de 30 anos, de 13,7% 

entre 30 e 55 anos e nenhum caso de LSIL ocorreu nas mulheres com idade superior a 

55 anos. A alteração HSIL mostrou uma prevalência de 31,6% em mulheres com idade 

inferior a 30 anos, uma prevalência de 21,6% entre 30 e 55 anos e nenhum caso ocorreu 

nas mulheres com idade superior a 55 anos. A alteração classificada como ASCUS 

mostrou uma prevalência de 2,6% em mulheres abaixo de 30 anos, uma prevalência de 

2,8% em mulheres entre 30 e 55 anos e 20% em mulheres acima de 55 anos. Neste 

estudo também foi realizada a pesquisa de DNA do HPV com PCR multiplex, que 

seletivamente amplifica 14 genótipos, dois de baixo risco o 6 e o 11, e 12 de alto risco, 

sendo o 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 48, 59 e 66. A prevalência da infecção por 

HPV foi de 43,4% em mulheres com idade inferior a 30 anos, 33,4% em mulheres entre 

30 e 55 anos e de 20% em mulheres com idade superior a 55 anos. Os autores 

concluíram que nem sempre há um paralelismo entre a infecção pelo HPV e a 

morfologia das células do colo do útero, mesmo com a presença de HPV de alto risco. 

Estes autores sugeriram que além do teste de Papanicolaou, em caso selecionado, deve 

ser realizado teste molecular para detecção do HPV para aumentar a acurácia do exame, 

oportunamente em casos de resultados conflitantes de diferentes métodos 

(ZAPPACOSTA et al., 2009). 

A presença de HPV como fator de risco para atipias celulares no exame de 

células colhidas de atendimento a mulheres na Coreia mostrou resultados significantes 
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na maioria das alterações estudadas. A lesões classificadas como ASCUS, mostraram 

um OR de 14,9 (IC 95%: 10,3 – 21,5); as lesões classificadas como células glandulares 

atípicas sem outras especificações (AGC- atypical glandular cells not otherwise 

specified (AGC-NOS), mostraram um OR de 6,1 (IC 95%: 1,2 -31,3); as classificadas 

como LSIL o OR foi de 43,2 (IC 95%: 27,4 – 67,9); nas lesões classificadas como HSIL 

o OR foi de 102,4 (IC 95%: 35,5 – 293,3); as lesões com o diagnóstico de câncer 

mostraram um OR de 60,7 (IC 95%: 6,8 -543,4). Nesse estudo pode-se observar que 

mulheres com citologia vaginal anormal apresentaram alta prevalência de infecção de 

HPV de alto risco, exceto nos casos das que apresentaram lesões classificadas de células 

glandulares atípicas provavelmente neoplásicas(atypical glandular cells favor 

neoplastic (AGC-N) mostrando um OR de 15,2 (IC 95%: 0,9 – 242,7). Na amostra 

examinada foram incluídas 13.386 mulheres, com idade média de 48 anos e o teste de 

detecção de infecção por HPV foi a Captura Híbrida 2 (CH2)  (KIM et al., 2012) 

Um estudo transversal de base populacional para determinar a soroprevalência 

da CT nas pacientes com e sem lesões precursoras do colo uterino, atendidas em um 

Ambulatório Especializado em Ginecologia, foi observado maior frequência de casos 

positivo de CT em mulheres com lesões intra-epiteliais em relação às sem lesões intrae-

epiteliais. A detecção da CT esteve presente em 80% das mulheres com citologias 

alteradas e 5% das mulheres com citologias normais, usando como metodologia de 

pesquisa a imunofluorescência direta para CT. A estimativa de risco apresentou uma 

relação de prevalência de 5,6 (IC 95%: 2,44 – 12,82). Os autores concluem que a 

presença da CT, detectada por esse método, está associada às alterações citológicas do 

colo do útero, e a história pregressa de DST deve ser valorizada no tratamento e 

seguimento clínico destas pacientes. (OLIVEIRA et al., 2008). 

A estimativa da prevalência de atipias celulares e infecção por CT de forma 

isolada ou em concomitância a infecção por HPV, foi realizado em mulheres 

assintomáticas atendidas em programa de rastreamento de câncer de colo do útero, no 

Nordeste do Brasil. A prevalência de ASC-US foi de 13,8%, e a prevalência de LSIL foi 

de 25,0%. A análise da associação da presença de infecção pela CT com anormalidade 

citológica não foi significativa para ASC-US (p = 0,390), mas foi significativa para 

lesões classificadas como LSIL com p = 0,002. Os resultados mostraram ainda que a 

infecção por CT não aumentou o risco de contrair a infecção pelo HPV. Os autores 

indicaram que a maior prevalência de LSIL em mulheres co-infectados por HPV e CT, 

possivelmente é devido a infecção por HPV. A amostra deste estudo contou com a 
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participação de 1134 mulheres, sexualmente ativas, com idade entre 25 e 60 anos. Para 

a técnica de pesquisa de DNA da CT foram utilizados primers para sequência específica 

de fragmentos de gene do plasmídio críptico, CP24/CP27, e, para o HPV foram usados 

primers GP5+/GP6+ para amplificação de fragmento do gene L1 (MAGALHÃES et al., 

2014). 

Um estudo de infecções múltiplas por HPV com alta carga viral procurou avaliar 

a associação com lesões cervicais e o grau de anormalidades celulares. As infecções 

múltiplas foram mais prevalentes em LSIL (75,9% dos casos de HPV positivos), 

seguidas por HSIL (65,5%), ASCUS (64,6%) e negativo para lesão intraepitelial ou 

malignidade (NILM) (36,8%).  Em média, 3,2 e 2,5 tipos de HPV foram detectados por 

amostras de LSIL e HSIL, respectivamente. As infecções por múltiplos tipos com alta 

carga viral foram mais prevalentes em LSIL (62,6% de alta carga viral positiva), 

seguida de HSIL (51,9%), ASCUS (40,7%) e NILM (19,3%). Mulheres com infecções 

múltiplas e alta carga viral mostraram 4 a 6 vezes, lesões citológicas pré neoplásicas de 

alto risco, mais que as mulheres com infecções simples e alta carga viral. Comparando 

com NILM, infecções múltiplas, especialmente com alta carga viral, foram 

significativamente associadas à lesão citológica pré neoplásica. Entretanto, a presença 

de infecções múltiplas não distingue lesões citológicas de baixo e alto grau (SCHIMITT 

et al., 2013).  

 

1.8. DIAGNÓSTICO DO HPV PELO ESTUDO DE DNA 

O diagnóstico do HPV pode ser feito por pesquisa indireta por meio de sinais 

clínicos, pela morfologia celular, pela sorologia, e diretamente pela detecção de 

fragmentos do genoma viral. O diagnóstico que se baseia em técnicas de biologia 

molecular permite a sua detecção com maior acurácia e nos casos desejáveis pode 

definir o tipo do vírus presente na infecção. Atualmente as técnicas podem, para um 

melhor entendimento, ser classificadas em ensaios por hibridização do ácido nucleico, 

ensaio por amplificação de sinal e os que amplificam o ácido nucleico (ABREU et al., 

2012). 

As técnicas de hibridização de ácidos nucleicos que não amplificam molécula de 

DNA rotineiramente incluem a hibridação de Southern blot, a hibridização in situ, e dot 

blot. Embora o Southern blot seja considerado padrão ouro para análise genômica do 

HPV, esta, e as outras técnicas citadas, normalmente exigem mais tempo para a 

realização, maior nível de habilidade, os equipamentos necessários são atualmente de 
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preços elevados e estão sendo ultrapassados por métodos mais sensíveis e confiáveis. 

(ARNEY et al., 2010). 

O ensaio de amplificação de sinais é uma das alternativas que aumentam ou 

amplificam o sinal gerado a partir da molécula de sonda hibridada com a sequência de 

ácido nucleico alvo. As tecnologias de amplificação de sinal mais comuns utilizam o 

DNA dito ramificado (bDNA) e ensaios de captura de híbridos. O método de bDNA foi 

inicialmente desenvolvido pela Chiron (Emeryville, CA, EUA) e comercializado pela 

Bayer Diagnostics (Emeryville, CA, USA), e o método de captura híbrida atualmente 

comercializada pela QIAGEN (YUN et al., 2006). As técnicas mais usadas na prática 

são as realizadas com Cervista® e com Hybrid Capture® 2 (HC2) (HWANG et al., 

2012) 

Os métodos de amplificação de alvo incluem a PCR juntamente com diversos 

métodos para a detecção dos produtos amplificados. A detecção e identificação dos 

produtos amplificados podem ser conseguidas utilizando ensaios de hibridização 

reversa, tais como uma matriz linear de genotipagem do HPV (Linear Array HPV 

Genotyping – Roche), o PapilloCheck (Greiner Bio- One), e SPF10 (short primer 

fragment) INNO-LiPA HPV Genotyping (Innogenetics). Algumas técnicas utilizam 

métodos enzimáticos de imunoensaios como o Amplicor HPV Test (Roche) e IP10 - 

INNO LiPA HPV Teste (Innogenetics).  A PCR em tempo real inclui formatos como a 

Abbott RealTime HPV Assay (Abbott) e a GenoID Real-Time HPV Assay. O Cobas 

4800 HPV Test (Roche Molecular Systems) é um ensaio de PCR em tempo real que 

detecta 12 tipos de HPV de alto risco em conjunto e de forma individual faz a detecção 

dos HPVs dos tipos 16 e 18 (NISHINO et al., 2011). 

Os ensaios de diversos fabricantes, usados para a detecção e genotipagem de 

HPV, utilizam duas modalidades, a amplificação de sinal ou a amplificação de alvo. Por 

meio da amplificação de sinal estão disponíveis duas técnicas, a captura híbrida e o 

“Invader chemistry”. A captura híbrida atualmente é possível com os ensaios de Captura 

Híbrida 2 (Digene) e o CareHPV (Qiagen). O “Invader chemistry” que é encontrado 

disponível nos ensaios Cervista HPV HR (Hologic) e o Cervista HPV 16/18 (Hologic). 

Por meio da amplificação de alvo são disponíveis a técnica da PCR convencional e a 

PCR em real time. Por meio da PCR convencional é possível o uso de cinco diferentes 

ensaios: o Linear Array HPV Genotyping (Roche), o Reverse Line Blot (Roche), o 

Amplicor HPV (Roche), o PapilloCheck (Greiner Bio-One) e o INNO-LiPA HPV 
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Genotyping Extra (Innogenetics).   E a PCR em real time com os ensaios Real time 

HPV (Abbott) e o GenoID Real time HPV. (NISHINO et al, 2011) 

A técnica da HC2 baseia-se na hibridação de fragmentos de RNA sintéticos 

complementares às sequências genômicas de 13 tipos de HPV de alto risco, os tipos 16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 68, e cinco de baixo risco, os tipos 6, 11, 42, 

43 e 44). Na prática, muitas vezes apenas os preparados de alto risco são utilizados. O 

DNA do HPV presente no material biológico de estudo, como de secreção cervical, é 

hibridizado em solução produzindo formas específicas de HPV DNA–RNA híbridos. 

Estes híbridos são então capturados por anticorpos ligados aos poços de placas de 

microtitulação que reconhecem híbridos RNA-DNA específicos (CHAN et al., 2012). 

Após a remoção do excesso de anticorpos e as sondas não hibridizadas 

imobilizadas, os híbridos são detectados por uma série de reações que dão origem para 

um produto luminescente que é detectado por um espectofotômetro. A intensidade da 

luz emitida, expressa em relação a unidades de luz (RUL), é proporcional à quantidade 

de DNA alvo presente na amostra e fornece um medida semi-quantitativa da carga viral. 

O valor de corte recomendado para resultados de testes positivos, 1.0, é a unidade de luz 

relativa que é equivalente a 1 pg de DNA de HPV por 1 mL de tampão de amostragem. 

A HC2 está atualmente disponível em um formato de microplacas de 96 poços com 

automação que é fácil de usar em ambientes clínicos. Uma plataforma automatizada que 

permite a manipulação de microplacas de 96 poços já foi desenvolvida para testes em 

grande escala (CHAN et al., 2012). 

O teste Cervista tem duas apresentações o HPV HR (Hologic, Bedford, 

Massachusetts, EUA) que detecta a presença de 14 tipos de HPV de alto risco, sendo 

eles o 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e o 68, e, o Cervista HPV 16/18 

(Hologic). É um método de amplificação de sinal para a detecção sequências específicas 

de ácidos nucleicos. Esse método utiliza uma reação principal que ocorre na sequência 

de DNA alvo e uma reação secundária que produz um sinal fluorescente. Ambos os 

tipos de reações dependem da hibridização de oligonucleotideos e clivagem pela enzima 

Cleavase (Hologic, Inc). Estas reações detectam o DNA do HPV, bem como o DNA da 

histona humana 2 (H2be - HIST2H2BE) que serve como um controle interno para a 

detecção de DNA humano. O resultado usa o sinal cujo valor é o da fluorescência da 

amostra dividido pelo sinal da fluorescência de um controle diferente do alvo. Esse 

resultado é então referido como “vezes sobre zero” (fold of zero - FOZ). Como exemplo 

o resultado positivo para HPV 16, HPV 18, ou HPV 16 e 18 ocorre quando o valor FOZ 
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é igual ou superior a um valor de corte, clinicamente definido, de 2,13. Se os valores de 

FOZ estão abaixo deste ponto de corte, as amostras são consideradas negativas. Para 

mostrar que o procedimento de teste foi corretamente conduzido e que o DNA 

genômica da amostra foi suficiente, o valor FOZ da HIST2H2BE deve ser igual ou 

superior a um valor de corte definido clinicamente de 1,5. As amostras que geram 

valores inferiores a 1,5 são consideradas indeterminadas na ausência de um sinal de 

HPV positivo (EINSTEIN et al., 2011). 

Em um estudo comparativo da CH2 com o Cervista®, este ensaio demostrou 

100% de sensibilidade na detecção de NIC 3 e 98% de sensibilidade na detecção de NIC 

2. Por outro lado, tem sido observado que o Cervista® mostra menor taxa de falso 

positivo e alta sensibilidade e especificidade para a genotipagem do HPV16 e 18 

(EINSTEIN et al., 2011; BARTHOLOMEW et al., 2011).  

Dentre os métodos de amplificação de alvos de ácido nucleico, a PCR 

convencional é uma técnica que utiliza mecanismos térmicos e químicos, em que a 

enzima polimerase reconhece e estende um par de oligonucleotídeo que flanqueia a 

região de interesse para ser identificada. No final de cerca de 30 ciclos com oscilações 

pré-determinadas da temperatura as substâncias químicas que compõem a mistura 

principal (master mix) produzirão grande número de cópias de fragmentos do DNA. Os 

protocolos de PCR para o diagnóstico de fragmentos do DNA do HPV utilizam primers 

de consenso que amplificam grande quantidade de genótipos de HPV em uma única 

reação (ABREU et al., 2012). 

Os sistemas de detecção de DNA de HPV são classificados como de consenso, 

por serem capazes de detectar HPV dos tipos de alto risco ou de baixo risco, e como 

grupo, classificados como grupo-específico, aqueles capazes de identificar os tipos de 

HPV individualmente referidos como tipo-específico. Dentre os primers usados na PCR 

existem quatro mais comumente usados: o MY09/11, o General Primer-Mediated 

Y09/11 (PMGY09/11), o General Primer 5+/6+ (GP5+/6+) e o Short Primer Fragment 

10 (SPF10). Os primers de consenso são orientados para regiões conservadas do 

genoma, tais como a do gene de L1 do capsídeo, com se vê na figura 23 (CHAN et al., 

2012; MOLIJN et al., 2005). 
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Figura 19.- Representação linear do genoma do DNA do HPV. É mostrado a posição dos genes early (E) 

e late (L) e a região não codificante (UTR), assim como a posição alvo dos quatro principais primers mais 

usados. O fragmento de 291 pb são usados para a classificação do genótipo do HPV (MOLIJN 2005). 

Os primers MY09/11 e PGMY09/11 do sistema Amplicor MWP amplificam 

fragmentos de DNA de 450 pb, da região L1 do genoma do HPV. O MY09/11 foi um 

dos primers da primeira geração mais utilizados, tendo como alvo um fragmento de 450 

pb, que é considerado muito longo para tecidos fixados em formalina, pois ocorre 

quebra de DNA na extração do genoma, o que limita sua indicação nessas situações. O 

produto amplificado permite a identificação usando a técnica de restrição de fragmentos 

longos polimórficos (RFLP), hibridação com sondas específicas para o tipo ou pelo 

sequenciamento. É apresentado no mercado com um par de primers, o da região inicial 

(forward) e o da região final (reverse). O primer mais comumente utilizado tem a 

seguinte sequência: forward (5’ – GCM CAG GGW CAT AAY AAT GG – 3’) e 

reverse (5’ – CGT CCM ARR GGA WAC TGA TC – 3’) (CHAN et al., 2012). 

O PGMY09/11 é uma versão melhorada do MY09/11 que amplifica o mesmo 

fragmento de 450 pb. Com o uso no Linear Array HPV teste de genotipagem (Roche, 

Branchburg), por meio de hibridização conseguem identificação tipo específica. Os 

fabricantes conseguiram oferecer mais opções de primers, o que ampliou a possibilidade 

de diagnóstico. Dentre os mais comumente usados estão disponíveis cerca de 17 

primers. (SODERLUND-STRAND et al., 2009; CHAN et al., 2012). 

Os primers GP5+/6+ amplificam fragmentos de DNA de 150 pb, adequados para 

diagnóstico de tecido conservado em formalina. São comumente empregados em 

estudos epidemiológicos quando se necessita de uso em larga escala. Parece ter 
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sensibilidade menor para uma variante de HPV 52 comumente encontrado na Ásia 

Oriental, devido à mutação no local de ligação do primer. Encontrado no mercado 

ofertado com um primer, o forward (5’- TTT GTT ACT GTG GTA GAT ACT AC – 

3’) e o reverse (5’ – GAA AAA TAA ACT GTA AAT CAT ATT C – 3’) (CHAN et al., 

2012). 

O SPF10 amplifica fragmentos menores com tamanho de cerca de 65 pb. É a 

melhor opção para estudos de amostras com fragmentos pequenos, como ocorre na 

extração de tecido fixado em parafina, em que há quebra do DNA. Há uma versão 

modificada com a denominação de SPF6. O primer SPF10 é usado no ensaio do INNO-

LiPa HPV Genotyping, mas sem conseguir determinar a sequência gênica.  Encontrado 

no mercado ofertado com um primer, o forward (5’-GCI CAG GGI CAT AAC AAT 

GG–3’) e dois primers reverse (5’–GTI GTA TCI ACA ACA GTA ACA AA–3’) e (5’–

GAA AAA TAA ACT GTA AAT CAT ATT C–3’) (CHAN et al., 2012). 

Após a amplificação pela PCR, pode ser necessária a identificação dos genótipos 

de HPV separadamente. Para essa identificação há diversas opções técnicas, como os 

ensaios com sondas lineares, o sequenciamento direto, ou os primers específicos para os 

diferentes genótipos, a RFLP (ABREU et al., 2012). 

Ainda entre os ensaios fornecidos comercialmente há o BIOTYPAP (Biotools, 

Nave, Espanha) que permite a detecção e identificação de 31 tipos de HPV, o 6, 11, 13, 

16, 18, 30-35, 39, 40, 42-44, 51-54, 56-59, 61, 62, 64 e 66-69, e um subtipo (sub HPV 

44 ou sub HPV 55). O conjunto é constituído por uma reação de amplificação 

multiplex, utilizando dois pares de primers. Um par de primer (Pair1- GEN1 e GEN2) 

hibridiza com as sequências comuns a todos genótipos de HPV testados, identificando 

os genes de L1 e L2, e, portanto, indica a presença do HPV. O segundo par de primers 

(Pair 2 - ONC1 e ONC2) hibridiza com sequências específicas para HPV oncogênico. 

O primeiro par de primers produz uma banda de aproximadamente 450 pb, enquanto 

Pair 2 produz um fragmento de aproximadamente 250 pb. Os produtos de amplificação 

são então submetidos a uma análise de fragmento de restrição, em que diferentes 

padrões de restrição indicam a presença de um dado genótipo de HPV (DUTRA et al., 

2012). 

O teste Linear Array do HPV (Linear Array® HPV Genotyping) consiste em um 

método qualitativo de genotipagem produzido pela Roche Molecular Diagnostics, 

Pleasanton, CA, EUA. É um ensaio baseado em uma PCR em conjunto com uma 

hibridização reversa que permite a discriminação de 37 tipos de HPV, sendo 15 de alto 
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risco. O teste usa primers biotinilados PGMY09/11 para amplificar um fragmento de 

450 pb dentro da região polimórfica de L1 do genoma de HPV. Em concomitância, 

usando primers GH20 e PC04 também biotinilidas, é realizado amplificação da globina 

humana β, um fragmento de 268 pb, considerado como um controle para assegurar a 

adequação da extração do DNA e eficiência da PCR. A identificação dos diferentes 

genótipos do HPV é feita por meio da leitura visual das linhas (arranjo em linhas) azuis 

que apareceram nas tiras, como se vê na figura 26, as quais são comparadas com o 

padrão das linhas de referência fornecidas pelo fabricante (SERRAVILLE et al., 2015). 

 

Figura 20. Representação de exemplo do resultado de um teste de Linear Array HPV Genotyping, com o 

resultado em uma tira que faz parte do kit do exame fornecido pela fabricante a Roche Diagnostics, 

Indianapolis, Indiana. O sinal hibridizado, para o HPV 16 e para o gene de controle interno a beta globina 

são apresentadas em azul. Adaptado de BLACK et al., 2010. 

A comparação de desempenho de duas técnicas de genotipagem de HPV, o 

Linear Array e o PapilloCheck, foi realizado em mulheres com lesão HSIL. Os testes 

apresentaram uma taxa de detecção de 83,4% e taxa de concordância de 97,2%. Os 

autores do estudo concluíram que os testes apresentaram um desempenho equivalente 

na detecção dos tipos de HPV oncogênicos em mulheres com lesão HSIL, tendo o 

PapilloCheck a vantagem de ser um método que evita a subjetividade da leitura dos 

genótipos de HPV (SERRAVALLE et al., 2015). 
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Um estudo de desempenho de diagnóstico mostrou semelhança entre dois testes, 

o Cobas 4800 HPV Test (Roche Molecular Sustems, Pleasanton) e o Teste de Captura 

Hibrida 2 (QIAGEM, Gaithersburg, MD) em testes de HPV de alto risco, em pacientes 

com NIC 2 e NIC 3. Nos exames com resultados NIC 2, a sensibilidade, especificidade, 

valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, com intervalo de confiança 95%, do 

Cobas 4800 HPV Test mostrou respectivamente sensibilidade 90,0% (IC 95%: 81,5 – 

94,8), especificidade 70,5% (IC 95%: 68,1 – 72,7), valor preditivo positivo 14,0% (IC 

95%: 12,8 – 15,3), e valor preditivo negativo 99,2% (IC 95%: 98,6 – 99,6); o teste de 

Captura Híbrida 2 mostrou sensibilidade 87,2% (IC 95%: 78,0 – 92,9), especificidade 

71,1% (IC 95%: 68,8 – 73,4), valor preditivo positivo 13,7% (IC 95%: 12,4 – 15,1) e 

valor preditivo negativo 99,1% (IC 95%: 98,3 – 99,5). Nos exames com resultados NIC 

3 os mesmos itens avaliados para o do Cobas 4800 HPV Test mostrou os seguintes 

valores: sensibilidade 93,5% (IC 95%: 82,5 – 97,8), especificidade 69,3% (IC 95%: 

66,9 – 71,5), valor preditivo positivo 8,4% (IC 95%: 7,6 – 9,2), e valor preditivo 

negativo 99,7% (IC 95%: 99,2 – 99,9); para o teste de Captura Híbrida 2 os resultados 

foram respectivamente, sensibilidade 91,3% (IC 95%: 79,7 – 96,6), especificidade 

70,0% (IC 95%: 67,7 – 72,3), valor preditivo positivo 8,5% (IC 95%: 7,6 – 9,4), e valor 

preditivo negativo 99,6% (IC 95%: 99,0 – 99,9) (STOLER et al., 2011). 

A comparação de desempenho de duas técnicas de genotipagem de HPV, o 

Linear Array e o PapilloCheck, foi realizado em mulheres com HSIL. Os testes 

apresentaram uma taxa de detecção de 83,4% e taxa de concordância de 97,2%. Os 

autores do estudo concluíram que os testes apresentaram um desempenho equivalente 

na detecção dos tipos de HPV oncogênicos em mulheres com HSIL, tendo o 

PapilloCheck a vantagem de ser um método que evita a subjetividade da leitura dos 

genótipos de HPV (SERRAVALLE et al., 2015). 

Um estudo comparou o desempenho de três técnicas diagnósticas de HPV, o 

Hibrid Capture II (CH2), o Linear Array (LA) HPV genotyping assay e o HPV type-

specific E7 PCR Bead-Based Multiplex Genotyping Assay (TS-MPG). O estudo foi 

realizado em mulheres com citologia negativa e com citologia com diagnóstico de ASC-

US, e o desempenho avaliado pela estimativa da prevalência geral. A maior prevalência 

foi a observada com o ensaio TS-MPG de  46,2%, a prevalência com o LA foi 36,3% e 

com CH2 a prevalência foi 29,7%. Os autores sugerem que o TS-MPG tem uma 

sensibilidade analítica mais elevada em relação aos outros ensaios na detecção do DNA 
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do HPV, o que reduz a possibilidade de diagnóstico incorreto em mulheres com 

infecção presente (COMAR et al., 2012). 

Um estudo do desempenho de seis testes diagnósticos de HPV em rastreamento 

populacional foi realizado com quatro ensaios baseados na detecção e genotipagem de 

DNA e dois na detecção de RNA. Os quatro primeiros referidos foram o Hybrid 

Capture 2 (Qiagen GmbH, Hildem, Germany), o Cobas 4800 HPV test (Roche 

Molecular Diagnostics, Pleasanton, CA, USA), o Abbott RealTime High Risk HPV 

assay (Abbott Molecular GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Germany) e o o BD HPV test 

(BD Diagnostics, Sparks, MD, USA) uma PCR em tempo real que detecta 14 tipos de 

HPV de alto risco, ainda não comercializado na época do estudo. Os dois ensaios com 

detecção baseada no RNA foram o PreTec HPV-Proofer (NorChip, Klokkarstua, 

Norway) e o APTIMA (Gen-Probe Inccorp, San Diego, CA, USA). Todos os testes de 

HPV exceto o NorChip mostraram alta sensibilidade nos casos em que a citologia 

apresentou lesões de alto grau sugerindo ser desenecessário a realização de co-teste 

quando se faz diagnóstico por pesquisa de ácido nucleico do HPV. (CUZIK et al., 

2013). 

A eficiência de um ensaio de PCR in house multiplex em real time, comparada 

com a Captura Hibrida (CH2) foi realizada examinando-se 173 mulheres, por meio do 

esfregaço colhido do colo uterino. A taxa de detecção e genotipagem do HPV foi de 

98,9% e a taxa de concordância entre os dois métodos foi de 91,9% (kappa = 0,84). 

Embora os autores reconheçam que o tamanho da amostra necessita ser ampliada para 

ter significância epidemiológica, eles concluiram que o multiplex PCR em tempo real, 

in house, apresentou bom desempenho clinico e no custo benefício na detecção e 

genotipagem do HPV (LEE et al., 2010). 

Em um outro estudo comparativo de teste de DNA de HPV foi realizado entre o 

In-House Multiplex Real Time PCR, o GenoFlow HPV Array, e INNO-LiPA HPV 

Genotyping Extra Assays com o LCD-Array Kit for HPV Genotyping. Em 108 

amostras de pacientes femininas a taxa de detecção foi de 30,5% e os genótipos 

predominantes foram o 6 e o 11. O resultado da comparação com o LCD Array, 

mostrou na sequência, apresentada anteriormente, os seguintes valores de sensibilidade 

e especificidade: 94,2% e 93%; 76,7 e 93%; 64% e 96,5%, respectivamente. Os 

resultados sugerem que os métodos são confiáveis e úteis na detecção e genotipagem do 

HPV, nos casos de lesão intraepitelial ou de NIC, associados à infecção viral por HPV 

(SOHRABI et al., 2016). 
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1.9- DIAGNOSTICO DAS INFECÇÕES PELA CT POR DNA 

A técnica de hibridização que emprega sequência oligonucleotídica para 

hibridizar com sequências complementares dentro do ácido nucleico alvo, sem efetuar 

amplificações, foi usada para produzir o PACE 2 (Gen-Probe, Incorporated, San Diego, 

Califórnia, EUA). Como uma técnica usada para a detecção da CT com alvo específico 

para o RNA 16S ribossomal, em um estudo apresentou uma taxa de 82,8% de 

sensibilidade em comparação com uma referência de cultura de células de CT. (Lebar et 

al., 1989.). Devido à baixa sensibilidade analítica, um problema inerente à hibridização 

do ácido nucleico, este método é geralmente reservado para condições clínicas com uma 

elevada quantidade de ácido nucleico no organismo pesquisado (HARKINS et al., 

2011.).  

A técnica de amplificação de sinal é um método de detecção da CT ou em 

conjunto com a NG, comercialmente disponível, que utiliza a tecnologia de captura 

híbrida, Captura Híbrida II (HC2), e existe na linha de produto da QIAGEN, 

Gaithersburg, MD, EUA. A captura híbrida de segunda geração da Qiagen® é um teste 

de alta sensibilidade e especificidade, com uso na detecção qualitativa e quantitativa de 

DNA do HPV, da CT e / ou NG. Neste ensaio, o alvo para a detecção da CT é uma 

sequência do plasmídeo críptico, que detecta híbridos de RNA-DNA com a tecnologia 

de amplificação de sinal, e não inclui um controle de amplificação de DNA (LEVI et al., 

2012).  

O teste de amplificação de ácido nucleico (NAAT) nas pesquisas de CT inclui a 

PCR, a reação em cadeia da ligase (LCR), retrotranscrição - PCR (RT-PCR) em tempo 

real e em PCR. Nessas técnicas sondas de DNA ou de RNA de diferentes regiões são 

utilizados como sequências alvo para a amplificação. As principais sequências alvo são 

as localizadas no plasmídeo críptico, no gene omp1 e nos RNA ribossomais (rRNAs). 

(HARKINS et al., 2011). 

Um método de amplificação de alvo para detecção da CT pela PCR disponível 

comercialmente é o método que tem como base o multiplex AMPLICOR CT/NG, que 

foi a primeira PCR aprovada pelo FDA nos Estados Unidos com esse fim. Faz parte da 

linha de produto que inclui a plataforma COBAS totalmente automatizada, até agora 

referida como AMP (Roche Molecular Systems, Incorporated, Branchburg, NJ). O alvo 

da CT para este ensaio é uma sequência de 207 nucleotídeos dentro de um plasmídeo 
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críptico que é altamente conservada entre todos os sorotipos do organismo. (HARKINS 

et al., 2011). 

Uma outra técnica de amplificação, a de substituição de fragmento da fita gênica 

(Strand Displacement Amplification Comercial - SDA), é um método de amplificação 

isotérmica multiplex do DNA alvo da CT, com o nome comercial de BD ProbeTec ET. 

No diagnóstico da CT a SDA tem como alvo o plasmídeo, que pode ser encontrado até 

dez cópias em cada célula (HARKINS et al., 2011). 

A amplificação mediada por transcrição (TMA), pode ser considerada um 

terceiro método comercial de amplificação de alvo de ácido nucleico, utilizado para a 

detecção da CT, que tem como princípio uma reação isotérmica. É o ensaio multiplex, 

Gen–Probe 2 APTIMA Combo, também conhecido como AC2, tem como alvos 

específicos da CT a porção de 23S do RNA ribossomal que está presente em elevado 

número de cópias (HARKINS et al., 2011). 

As características do desempenho de três plataformas, comercialmente 

disponíveis, e mais usadas, de triagem molecular de CT com dados fornecidos pelos 

fabricantes, são mostradas na figura 28. As diversidades das informações refletem as 

diferenças nas características de desempenho entre os espécimes coletados de 

indivíduos sintomáticos e assintomáticos (HARKINS et al., 2011). 

 

Figura 26. Um resumo das características de desempenho, dos principais testes diagnósticos da CT, 

publicado pelo fabricante de NATT comercial para amostra de material obtido na urina e de espécimes 

endocervicais e uretrais (AMPLICOR® CT/NG, 2003; APTIMA COMBO 2®, 2009). Adaptado de 

HARKINS et al., 2011. 

O teste COBAS – Amplicor Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae 

(CT/NG) test (Roche Diagnostic Systems) é um teste qualitativo para detecção de CT 

em urina de indivíduos de ambos os sexos e em amostras de secreção endocervical e 

uretral. Este teste consiste de um ensaio multiplex que permite a amplificação 
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simultânea de DNA alvo de CT e NG, além de um controle interno. O ensaio consiste 

de quatro fases principais: o preparo da solução, amplificação por PCR de um segmento 

alvo do DNA da CT por meio de um primer complementar específico, hibridização do 

DNA amplificado por oligonucleotideo alvo específico e detecção da amplificação do 

DNA de prova ligado por meio de determinação calorimétrica (POIARES et al., 2008). 

O preparo da solução com células epiteliais colhidas com swabs é tratada com 

solução detergente para expor o DNA da CT contido nos corpúsculos reticulares. Uma 

segunda solução detergente é adicionada para lise do material a ser amplificado.  Na 

amplificação por PCR são processadas a seleção do alvo, a amplificação do alvo 

definido, a amplificação do controle interno e amplificação seletiva do alvo do ácido 

nucleico. O teste Amplicor seleciona o alvo pelo uso de primers biotinilados CT-CP24 

5’-GGA TTC CTG TAA CAA CAA GTC AGG – 3’ e CT-CP27 5’ – CCT CTT CCC 

CAG AAC AAT AAG AAC AC -3’,  que define uma sequência de 207 pb do DNA do 

plasmídeo críptico da CT. Após a desnaturação e hibridização dos ácidos nucleicos com 

os primers CP24 e CP27, na presença da mistura principal, com Thermus aquaticus 

polymerase (Taq pol), de trifostato de desoxinucleosideo em excesso ocorre o 

anelamento do segmento gênico alvo formando templates e posterior amplicons. Esse 

processo é automaticamente repetido por 35 ciclos com multiplicação da quantidade de 

segmentos de DNA selecionado. O controle interno da reação é feito por um primer de 

DNA recombinante de plasmídeo não infectante, que se liga a região semelhante à 

sequência da CT, sequência interna randomizada com semelhante comprimento e 

composição de bases da sequência alvo, e uma única região de ligação de prova que 

diferencia o controle interno CT/NG do amplicom alvo (POIARES et al., 2008). 

A técnica que usa o BDProbeTec ET Chlamydia trchomatis e Neisseria 

gonorrhoeae Amplified DNA Assay (BDPT) utiliza um método de amplificação por 

deslocamento de cadeia (SDA) acoplado com uma medição de transferência de energia 

(ET) fluorescente como meio de detecção do produto amplificado. O BDPT é um meio 

de teste rápido para CT e NG simultaneamente, a partir de amostras de esfregaço 

cervical e urina. A região de amplificação da CT está localizada no plasmídeo críptico e 

até 10 cópias de plasmídeo podem estar presentes em cada CT. A região de 

amplificação de NG é encontrada no cromossomo homólogo da proteína de pilina 

inversora do gene, que existe em múltiplas cópias. O controle de amplificação no 

conjunto contém uma sequência alvo de ácido nucleico, e é disponível para confirmar a 

ausência de substâncias inibidoras nas amostras dos pacientes. O sistema é baseado em 
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SDA simultânea e detecção de DNA alvo através da utilização de primers juntamente 

com uma sonda detectora de ET marcada por fluorescência. O sistema é capaz de 

realizar um total de 96 amostras e as reações de controle simultaneamente. Os 

resultados são calculados por meio de computador apresentados como positivo, 

negativo ou indeterminado. Resultados indeterminados ocorrem quando a CT, a NG e o 

controle de amplificação (AC) foram todos negativos, indicando a inibição da 

amplificação (VAN DER POL et al., 2001; HARKINS et al., 2011). 

Um estudo comparando o desempenho do ensaio HC2 e o BD ProbeTec 

Chlamydia trachomatis Qx Amplified DNA Assay (CTQ assay) foi realizado para o 

diagnóstico da infecção pela CT em citologia de base líquida de 1.054 mulheres. O 

ensaio CTQ e o HC2 apresentaram sensibilidade de 100% e 66,7% respectivamente, 

com especificidades semelhantes de 99,9%. O valor preditivo positivo foi de 92,3% e 

88,9% com o ensaio CTQ e o ensaio HC2 respectivamente. O ensaio CQT mostrou 

maior sensibilidade e maior valor preditivo positivo comparado a ensaio HC2 (LEVI et 

al., 2012). 

O ensaio APTIMA Combo 2 utiliza a tecnologia de amplificação mediada por 

transcrição (TMA). O sistema Gen-Probe TMA tem como alvo o rRNA, que está 

presente em elevado número de cópias em todas as células infectadas e nas bactérias, o 

que aumenta a sensibilidade do ensaio. O ensaio inicial foi modificado para melhorar a 

especificidade, minimizar a inibição e permitir a detecção simultânea de CT e NG. 

(Gaydos et al., 2003). Com a melhoria as moléculas de rRNA alvo da CT e da NG são 

isoladas e regiões específicas são amplificadas usando um oligonucleotideo de captura 

separado e um conjunto exclusivo de primers para cada alvo. Não há reação cruzada 

com outras espécies de CT ou NG. O alvo da CT é o componente de 23S do rRNA e os 

números de acessos no GenBank são U68443 e M59178. Estes números são para ambas 

as sequências de 16S e de 23S do rRNA. O teste confirmatório da CT tem como alvo os 

16S rRNA. O alvo da NG para Combo 2 é o 16S rRNA, e no GenBank o número de 

acesso é X07714. O teste de confirmação tem como alvo uma região diferente da 

molécula de 16S do rRNA e não detecta o amplicom primário do Combo (GAYDOS et 

al., 2003). 

Um estudo observou o aumento da utilização da TMA comercial para a detecção 

da CT, que pode ser em razão da eficácia e de resultados relacionados à detecção de 

outras doenças sexualmente transmissíveis (MUNSON et al., 2008). Esses dados de 

análise foram obtidos de laboratórios clínicos dos EUA, realizados pelo Colégio 
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Americano de Patologistas em um programa de acreditação de laboratórios que 

demonstrou um aumento de aproximadamente 30 % na utilização de AC2 para CT a 

partir de triagem 2003-2010. A participação geral de laboratórios nessa pesquisa variou 

de 525 laboratórios no início de 2003, e 925 em 2010.  Adicionalmente, em 2004 uma 

pesquisa com os laboratórios de saúde pública dos Estados Unidos observou que 87 % 

deles realizavam NATT para a detecção de CT, enquanto menos de 40 % utilizavam 

técnica de hibridização de ácido nucleico. Dos laboratórios que utilizavam NATT, 50% 

realizavam o teste ProbeTec, enquanto 48 % utilizavam AC2 (DICKER et al., 2007. 

HARKINS et al., 2011). 

Uma alternativa aos elevados custos dos materiais utilizados no diagnóstico por 

meio da detecção de ácido nucleico é a utilização de ensaios padronizados em 

laboratório (in house) cuja maioria utiliza a amplificação através da reação em cadeia da 

polimerase (PCR) como estratégia. Um estudo comparativo mostrou que usando como 

método a real time PCR in house e como alvo o plasmidio críptico da CT apresentou 

alta sensibilidade e especificidade na detecção da CT semelhante ao COBAS Taqman 

CT Test, v2.0, em mulheres em clínica de infertilidade (DHAWAN et al., 2014). 

Primers muito específicos e eficientes no uso de PCR multiplex in house foram 

produzidos e utilizados na detecção da CT, da NG, do Micoplasma hominis e da 

Ureaplasma urealyticum. O método baseando-se em sequencias genéticas especificas e 

conservadas, em um estudo usando o programa Genosensor Probe Designer (GPD) 

versão 1.0a, mostrou capacidade de detecção de 5,12x105, 3,9x103, 61,19x106 e 

6,37x105 cópias de template de DNA desses agentes infecciosos mencionados na 

sequência. A metodologia descrita e padronizada pode ser aplicada satisfatoriamente no 

diagnóstico individual ou simultâneo dessas infecções, com a mesma eficiência de 

outros métodos considerados excelentes e com baixo custo, conclui os autores 

(AGUILERA-ARREOLA et al., 2014). 

Outro aspecto importante na eficiência diagnóstica é a desejável rapidez no 

resultado do exame. Em dezembro de 2012 o FDA aprovou o uso do método 

denominado Cepheid GeneXpert®(Xpert) CT/NG, um ensaio rápido de amplificação de 

ácido nucleico por PCR em real time. O Xpert é uma plataforma modular que testa a 

amostra retirada diretamente da paciente. O resultado é fornecido em 90 minutos. O 

exame para CT apresenta uma sensibilidade de 97,4, 98,7 e 97,6% nas amostras 

proveniente respectivamente da endocervice, vagina e urina de mulheres. A 
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especificidade dessas amostras foram respectivamente 99,6 – 99,4 e 99,8% das amostras 

obtidas dos locais mencionados anteriormente (GAYDOS, CA. 2014). 

1.10 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO HPV 

Os conhecimentos atuais sobre o HPV estão interferindo na reformulação dos 

paradigmas da prevenção do câncer incluindo estratégias combinadas. Os principais 

componentes são a introdução recente da vacina para mulheres jovens em alguns os 

países, a extensão e simplificação dos testes de rastreamentos baseado na detecção do 

HPV. São também levados em consideração o risco do HPV como causa de câncer e de 

outras doenças possíveis de serem prevenidas pela vacina em mulheres inicialmente e 

posteriormente nos homens (BOSCH et al., 2013). 

Apesar dos enormes avanços já alcançados deve haver esforço internacional para 

otimizar uma implementação universal das estratégias de prevenção do HPV, 

considerando os países classificados como desenvolvidos e em desenvolvimento. São 

fundamentais o conhecimento da história natural de infecções por HPV relacionados à 

idade, o que possibilita entender as combinações estratégicas que melhor podem ser 

usadas na prevenção do câncer cervical. A primeira estratégia mostra cenários em que o 

rastreio convencional é utilizado e está firmemente estabelecido. Estas são aplicáveis 

em países industrializados e principalmente aqueles em que seus programas se 

encontram em estágios de transição para a vacinação generalizada contra o HPV. A 

triagem pode permanecer tendo como base o exame de Papanicolaou, pode empregar 

novas formas de leitura automatizada de citologia ou pode usar a tecnologia de detecção 

de ácido nucleico para o HPV por meio de testes de DNA e RNA, com ou sem novos 

biomarcadores. As alternativas de rastreio de segunda geração, baseado no HPV, 

mostraram um aumento significativo na sensibilidade em relação à citologia com uma 

perda moderada de especificidade. Isso permite o aumento nos intervalos de rastreio, 

uma redução do número total de eventos de rastreio sem comprometer a segurança, 

conseguindo-se redução do total do número de cânceres cervicais invasivos detectados 

(BOSCH et al., 2013). 

Uma segunda estratégia, é mais provavelmente indicada em muitos países em 

desenvolvimento e os de economias emergentes em que a triagem de rotina tem sido 

demonstrada ser insustentável no passado e onde a vacinação de rotina aparece como o 

principal componente da estratégia preventiva. A triagem, nestas circunstâncias, pode 

desenvolver-se lentamente e alguns eventos de triagem durante a vida (2 a 4) podem ser 

oferecidos no âmbito de programas populacionais. Novas tecnologias de HPV de baixo 
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custo tem sido comparável com protocolos de triagem e tratamento e pode ser o modelo 

a ser escolhido para grandes populações do mundo. A terceira estratégia é susceptível de 

ser adotada pela maioria dos países industrializados e alguns países de baixa e média 

renda em combinações com imunização generalizada de adolescentes e triagem de HPV 

de mulheres adultas coexistirão até que as vacinas de largo espectro tenham se 

estabelecido (BOSCH et al., 2013). 

O rastreamento de lesões pré-neoplásicas pelas técnicas de exame de esfregaço 

colhido de material vaginal denominado teste de Papanicolaou, continua como método 

padrão no rastreamento do câncer de colo uterino. Diversos estudos de base 

populacional têm demostrado uma diminuição significativa na incidência do câncer com 

a adoção do teste de Papanicolaou. Há dois métodos deste teste, o teste convencional 

com a secreção cervical e o teste de citologia em meio líquido. No método convencional 

as células são obtidas a partir do colo do útero e, em seguida, são espalhadas numa 

lâmina de vidro. Na citologia em meio líquido as células são obtidas a partir do útero, 

mas em vez de ser espalhada sobre uma lâmina de vidro, elas são colocadas num frasco 

de vidro com um líquido de preservação. Tem havido muito debate em relação à qual 

forma é superior. A evidência atual indica que não há diferença clinicamente 

significativa na sensibilidade ou especificidade entre ambas. O Preventive Services 

Task Force Estados Unidos (USPSTF) considera ambos os métodos como de benefícios 

semelhantes quando são indicados nos grupos etários adequados no intervalo 

recomendado. (McGRAW et al., 2014). 

A última atualização do guidelines para rastreamento do câncer de colo uterino, 

por meio da colpocitologia e dos testes de detecções de DNA, foi realizado pela 

American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP), com a American 

Cancer Society (ACS) e a American Society for Clinical Pathology (ASCP), concluída 

em 2012. As recomendações são semelhantes às da American Congress of Obstetricians 

and Gynecologists (ACOG) e da United States Preventive Services Task Force 

(USPSTF) (BOISEN et al., 2014). 

As diretrizes do manual recomendam que mulheres com menos de 21 anos não 

precisam serem submetidas a método de rastreamento. O embasamento científico da 

recomendação se fundamento no fato do câncer de colo do útero ser muito raro em 

adolescentes e apesar do rastreio, a incidência não mudou nesta população. Trata-se de 

uma maneira de preservar esta população de situações com potencial para serem 

submetidas a intervenções desnecessárias com dano reprodutivo sem benefício 
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significativo para a paciente. Para mulheres entre 21 e 29, recomenda-se o rastreamento 

com citologia a cada 3 anos. Em comparação com o rastreio semestral ou anual, o 

rastreio a cada 3 anos está associado com resultados semelhantes no tempo de vida e 

risco de morte por câncer do colo do útero com base em estudos com modelagem de 

dados disponíveis. Rastreamentos anuais ou exames semestrais estão associados com 

maiores taxas de colposcopia sem benefício potencial em termos de sobrevivência do 

câncer. O teste concomitante de DNA HPV não é recomendado nesta população, devido 

as altas taxas basais de infecção pelo HPV (BOISEN et al., 2014). 

Mulheres entre 30 e 65 anos devem se submeter a rastreamento com citologia 

apenas a cada 3 anos ou com citologia mais teste de DNA HPV a cada 5 anos. O 

intervalo de rastreio de 3 anos é indicado com o teste de Papanicolaou sendo negativo, 

ao passo que o seguimento alonga o período para 5 anos quando as mulheres que têm 

um teste citológico normal, e tem o teste de DNA para HPV negativo. Estudos que 

avaliaram o papel da citologia sozinho em intervalos maior do que a cada 3 anos têm 

demonstrado o potencial de aumento o risco de câncer nestes intervalos maiores. A 

concomitância com o teste DNA HPV nesta população aumenta a detecção de lesão 

intraepitelial de alto grau e lesões possivelmente neoplásicas na primeira fase de exames 

de triagem. O aumento na detecção precoce conduz a um menor risco de lesões de alto 

grau e permite um intervalo mais longo no rastreamento. Pacientes com citologia 

negativa, mas com o teste de HPV positivo neste grupo pode ser acrescentado estudo 

por genotipagem para HPV 16 e HPV 18 (BOISEN et al., 2014). 

Mulheres com idade superior a 65 anos ou sem história de lesão NIC2 ou mais 

acentuadas nos últimos 20 anos podem se abster de submeter ao rastreamento. Mulheres 

com antecedentes de uma lesão NIC 2 ou superior deve continuar a serem rastreadas por 

20 anos após o diagnóstico, mesmo que o rastreio se estenda além de 65 anos de 

estudos. Mesmo que um modelo sugira que a idade de rastreio seja feito além de 65 

anos é improvável que previna o câncer cervical invasivo em um paciente de vida dada 

a história natural da a doença. Para as mulheres que tiveram uma NIC 2 ou lesão maior 

nos últimos 20 anos, o risco de câncer cervical em desenvolvimento é 

significativamente mais elevado do que a população em geral, por isso, o apoio à 

recomendação de 20 anos de rastreio continuou. Depois da paciente ser submetida a 

histerectomia total, o rastreio deve ser interrompido e só deve ser continuado no grupo 

de mulheres que têm uma história anterior de NIC 2 ou superior. Estas mulheres devem 
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ser rastreadas durante 20 anos após o diagnóstico da lesão histológica referida. 

(BOISEN et al., 2014). 

Há dois principais tipos histológicos de câncer de colo uterino: o de células 

escamosas e o adenocarcinoma. O mais frequente é o de células escamosas. Mesmo 

com a eficácia do rastreamento citológico a proporção de adenocarcinoma tem 

aumentado. Análises econômicas e sociais foram realizadas para induzir a criação de 

profilaxia por meio de vacinas. Modelos específicos de estratégias de vacinação do 

HPV mostraram consistentemente que a duração da proteção de uma vacina é um dos 

mais fortes preditores da redução de câncer, sendo que, uma vacinação eficaz deve 

manter a proteção por um período de no mínimo 15 anos (HARPER et al., 2014). 

Há duas vacinas usadas na profilaxia do HPV, com registro nacional, a 

Cervarix® (Glaxo SmithKline Biologicals) e a Gardasil® (Merck and Co., Inc.). A 

Cervarix®, apresenta em sua composição o HPV VLP, para proteção ao HPV 16 e HPV 

18, com 20 µg cada, sendo o total de L1 VLP de 40 µg, e usa como adjuvante o 3-O-

descyl-4-mono-phosphoryl lipid A na dose de 50 µg e o aluminum hydroxyde salt na 

dose de 500 µg. A Gardasil® é composta por HPV VLP, para o HPV 16 com a dose de 

40 µg, para o HPV 18 com a dose de 20 µg, para o HPV 6 com a dose de 20 µg, para o 

HPV 11 com a dose de 40 µg. Ao total de L1 VLP de 120 µg é adicionado o aluminum 

hydrosyphosphate sulfate com a dose de 225 µg (HARPER et al., 2014). 

A rotina de vacinação por HPV para jovens do sexo feminino é recomendada 

pelo CDC e pela ACIP na idade de 11 a 12 anos de idade com vacinação mais tardia de 

13 a 26 anos de idade. No entanto, a American Cancer Society não encontrou evidências 

de pesquisa suficiente para qualquer sugestão favorável ou não de vacinação de rotina 

de mulheres na idade de 19 a 26 anos. As mulheres jovens são o grupo alvo, porque a 

resposta imunológica é maior em meninas com idade entre 10-15 anos, e a vacina tem 

maior eficácia em meninas que não iniciaram a atividade sexual. Há estimativa 

mostrando que apenas 7 % dos estudantes nas escolas de egressos de famílias de 

elevado nível social nos EUA relatam ter iniciado relações sexuais antes dos 13 anos de 

idade. No mundo em desenvolvimento há muita variação na idade do início da atividade 

sexual e o comportamento relacionado ao número de parceiros sexuais. Portanto, o 

programa de vacinação internacional pode ter de se adaptar de acordo com as condições 

e tradições de cada país (McGRAW et al., 2014). 

O nível de eficácia na redução de anormalidades citológicas e de procedimentos 

de terapia excisional de lesão intraepitelial de alto grau, por HPV, é semelhante em 
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ambos os tipos de vacina disponível. Em população HPV-naive, a Cervarix® 

apresentou maior taxa de proteção contra anormalidades citológicas que a Gardasil®, 

sendo as eficácias de 27% (IC95%: 21 – 33) e 17% (IC 95%: 10 -24) respectivamente, e 

também, maior redução nas ocorrências de terapia excisional por lesões NIC 2/3, com 

as respectivas eficácias de 70% (IC 95%: 58 – 79) e 42% (IC 95%: 28 -54). A maior 

redução nas terapias de excisão para lesões NIC 2/3 mostrado pela Cervarix® é mais 

provável que ocorreu por causa da proteção cruzada que ela oferece contra outros tipos 

de HPV não contidos na vacina (HARPER et al., 2014). 

A eficácia também é medida pela prevenção da doença independentemente do 

tipo de HPV. Um ensaio clínico, duplo cego, foi realizado com pacientes com lesões 

NIC 3 causado por qualquer tipo de HPV.  A Cervarix® mostrou uma eficácia de 93%, 

superior a Gardasil® para lesões NIC 2/3.  O adenocarcinoma in situ, nesse ensaio 

clínico, foi de baixa frequência, não ocorreu no grupo do Cervarix® e nem no do 

Gardasil® que mostraram uma eficácia de 100%, mas quando causado por HPV 16/18 

no grupo do Gardasil® a eficácia foi de 60%, inferior à eficácia do Cervarix®. 

(LEHNTINEN et al., 2012; HARPER et al., 2014). 

A proteção cruzada contra os tipos de HPV não cobertos por VLP da vacina 

Cervarix®, citado por Harper et al., 2014, foi estabelecida de duas maneiras: a primeira, 

medida pela eficácia que a vacina forneceu a mulheres naive por qualquer tipo de HPV, 

e a segunda maneira, pela magnitude de proteção contra a doença histológica 

independente da associação com o tipo de HPV. A Cervarix® mostrou os seguintes 

resultados de eficácia para os HPVs: para o HPV 31, de 77% (IC 95%:67 - 84); para o 

HPV 33, de 43% (IC 95%: 19 – 60); para o HPV 45, de 79% (IC 95%: 61 - 89); para o 

HPV 51, de 26% (IC 95%: 12 – 37); e para o HPV 52 de 19% (IC 95%: 3 – 32). A 

Gardasil® mostrou para os HPVs 31, 33, 45, e 52 as seguintes eficácias, 

respectivamente, 46% (IC 95%: 15 – 66), 29% (IC 95%: -45 – 66), 8% (IC 95%: -67 – 

49) e 6% (IC 95%: -54% - 42) (LUXEMBOURG, A. 2013).  

A eficácia da imunidade induzida, na prevenção da infecção por HPV, por não 

possuir uma métrica padrão cria dificuldades e incompreensões quando se deseja saber 

o desempenho da vacinação a longo prazo ou em populações jovens onde não existem 

dados de eficácia. Há duas definições usadas, o naturally induced titer (título 

naturalmente induzido – NIT) e o geometric mean titer (título médio geométrico - 

GMT). Quando o GMT induzido pela vacina é igual ou menor que o NIT a 

interpretação é que não há expectativa de eficácia da vacina. Este conceito surgiu a 
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partir da informação elementar de testes de vacinas contra o HPV, que indicam que 

GMTs da infecção natural não geram resposta imunológica suficiente para prevenir o 

mesmo tipo de infecção por HPV no futuro. Em um estudo da soropositividade do HPV 

16 e 18 e o subsequente risco de infecção por esses dois tipos, mostrou que títulos de 

anticorpos, com resultados acima do tercil, induzidos pela infecção natural foram 

associados com uma redução do risco para o mesmo tipo de infecção no futuro. Até que 

haja uma definição de consenso, os títulos de anticorpos GMT abaixo do induzido pela 

infecção natural são considerados como não protetores, e não existe um nível aceitável 

de título de anticorpos considerado como protetor de forma fiável (SAFAEIAN et al., 

2010; HARPER et al., 2014). 

Em paciente do sexo feminino a Cervarix mostrou uma correlação de anticorpos 

sérico com anticorpo da mucosa cervicovaginal para os tipos de HPV 16 e 18 (Petaja, et 

al., 2011). A figura 31 mostra que a Cervarix® induz a formação de título de anticorpos 

séricos neutralizantes com níveis elevados e por tempo mais prolongado que o 

Gardasil®. A Cervarix induz proporcionalmente maiores respostas aos níveis de células 

B de memória e de células T CD4+, quando comparado ao Gardasil, o que sugere uma 

maior proteção de longo prazo pelos anticorpos induzidos pela vacina. (HARPER, et al., 

2014). 

1.11 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA CT 

A CT é a bactéria mais comumente diagnosticada entre as IST nos EUA e a 

causa mais comum de uretrite em homens e cervicite em mulheres. A maioria das 

infecções são assintomáticas, especialmente em mulheres em que ocorre em cerca de 

90%, constituindo assim um grande reservatório de pessoas não tratadas o que 

proporciona uma fonte contínua para a transmissão eficiente da doença (MATARAZZO 

et al., 2014). Os programas de rastreio destinadas a prevenir a infecção, a propagação e 

suas consequências como a doença inflamatória pélvica (DIP) em mulheres começou no 

final dos anos 1980 e foram assumidas pela US Preventive Task Screening Force 

(USPSTF) e o CDC em os meados da década de década de 1990. (Gottlieb et al., 2010). 

Em 2012, 1.422.976 infecções por CT foram notificados pelo CDC em 50 estados e 

Washington, mostrando uma taxa de 456,7 casos por 100.000 habitantes, notavelmente, 

o maior o número de casos de qualquer doença já relatado para o CDC durante o tempo 

de um ano (CDC; 2012). 

Como as infecções por CT sintomáticas são de menor frequência comparadas às 

assintomáticas, o rastreio de pessoas assintomáticas desempenha um papel crítico na 
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detecção da maioria das infecções. A premissa de abordagem de rastreio seletivo exige a 

identificação de riscos que são específicos e sensíveis para a detecção de infecção 

assintomática. O CDC e a USPSTF recomendam que as mulheres sexualmente ativas de 

menos com 25 anos de idade devem ser rastreadas anualmente para a infecção por CT 

genital. Apesar das recomendações para exames de rotina, da ampla disponibilidade de 

informações, e da possibilidade de se realizar exames de teste de amplificação de ácido 

nucleico (NAAT) que pode ser realizada em urina e secreção vaginal auto-coletadas 

sem a necessidade de exame pélvico, a cobertura do rastreio em muitos contextos de 

cuidados primários continua a ser baixa (MATARAZZO, et al., 2014). 

Vários testes têm sido utilizados para o diagnóstico de infecções urogenitais por 

CT, incluindo testes NAATs, imunofluorescência direta, imunoensaios enzimáticos e os 

ensaios de hibridação de ácidos nucleicos. A disponibilidade de NAATs tem permitido 

a expansão em métodos de rastreio. Um estudo de BLAKE et al., 2008, comparando 

diferentes estratégias de triagem, com sondas de DNA endocervical, com esfregaço 

vaginal auto-coletado, urina da primeira micção do dia, o swab vaginal auto-coletado foi 

o de maior sensibilidade (97,2%) e impediu 17 casos adicionais por 10.000 mulheres em 

comparação com a primeira urina. Pelo método de esfregaço vaginal seria necessário 

um adicional de 88 casos por 10.000 mulheres rastreadas para conseguir a mesma 

identificação em comparação com a triagem auto-coletada com o mesmo uso de sonda 

de DNA com amostra endocervical. Com esse modelo ocorreu economia de custo de 

mais de US $ 40.000 por 10.000 mulheres rastreadas, resultado da diminuição 

tratamento para DIP, diminuição tratamentos de infertilidade, e redução do tratamento 

de casos de dor pélvica crônica (BLAKE et al., 2008). 

A fim de reduzir os efeitos da infecção por CT, programas de rastreio foram 

introduzidas numa série de países no mundo todo. O principal objetivo do rastreio é 

reduzir a morbidade por detecção e tratamento precoce de simples infecção do trato 

genital inferior. Um segundo objetivo da triagem é reduzir a prevalência da infecção na 

população (REGAN et al., 2008). Diferentes métodos de rastreio são adaptados para 

diferentes serviços de saúde e as diferentes abordagens de rastreio são geralmente 

selecionadas para se adequar à configuração específica da estrutura de saúde da região 

que será atendida. Na atualidade destacam-se como diretrizes para controle da infecção 

por CT a do CDC, a da United States Preventive Services Task Force (USPSTF), a da 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) e a US National Guideline 
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Clearinghouse (NGC), com muitas semelhanças e alguns diferenciais. (SHAW et al., 

2011) 

O CDC e a USPSTF recomendam a triagem de rotina de todas mulheres não 

grávidas sexualmente ativas com idade até 25 anos ou mais jovem, bem como mulheres 

com idade mais elevada não grávidas com risco aumentado, por exemplo, aquelas que 

têm sexo com novo parceiro ou múltiplos parceiros sexuais. Com relação à frequência 

de triagem, o CDC recomenda o rastreamento anual nestas populações. A USPSTF cita 

a recomendação do CDC, mas afirma que o intervalo ideal para a seleção para as 

mulheres não grávidas não está estabelecido. Em contraste com o CDC, as diretrizes da 

USPSTF, e, o SIGN recomendam que o teste deve ser orientado para as pessoas 

identificadas como pertencentes aos grupos com a prevalência mais elevada de infecção, 

parceiros sexuais de indivíduos CT positivo, parceiros sexuais daqueles com suspeita da 

infecção por CT, aqueles que têm sido diagnosticados com clamídia nos 12 meses 

anteriores. Indicam também a todos os homens que fazem sexo com homens, homens, 

que frequentam clínicas especializadas em medicina gênito-urinário, e mulheres que 

tiveram abortamento. O SIGN não recomenda a triagem de rotina em mulheres 

sexualmente ativas com idades de 24 anos ou mais jovens, eles recomendam que os 

recursos para testes de CT em mulheres devem ter como alvo aquelas em que a 

prevalência é conhecida por ser mais elevada, isto é, primeiro naquelas com idade de 15 

a 19 e depois para aquelas com idade entre 20 a 24 (SHAW et al., 2011). 

No rastreio das mulheres grávidas, a USPSTF recomenda que seja realizada em 

todas as mulheres grávidas com idades até 24 anos, e para as mulheres grávidas com 

idade superior a 24 anos que apresentam fatores de risco para a infecção. O CDC 

considera que a triagem pré-natal de mulheres grávidas pode prevenir a infecção por 

clamídia entre recém-nascidos, e que as mulheres grávidas com idade, 25 anos abaixo 

são de alto risco de infecção. Há indicações de que estudo local ou regional de 

prevalência de infecção por CT pode ser conduzido para confirmar a utilidade dessas 

recomendações em contextos específicos. De acordo com SIGN, não há nenhuma 

evidência para sugerir que a gravidez por si só deveria ser uma indicação para testes de 

rotina para a CT (SHAW et al., 2011). 

Nenhuma das diretrizes recomenda rastreio de rotina de homens sexualmente 

ativos. A USPSTF concluiu que atuais evidências são insuficientes para avaliar o 

equilíbrio de benefícios e os efeitos nocivos de triagem para infecção por CT em 

homens. O CDC sugere que as evidências são insuficientes para recomendar exames de 
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rotina em homens jovens sexualmente ativos. No entanto, o CDC acrescenta que a 

triagem dos homens jovens sexualmente ativos devem ser considerados em situações 

clínicas com uma alta prevalência de CT, como exemplo, em clínicas de adolescentes, 

instituições correcionais, e clínicas de DST (SHAW et al., 2011). 

Diretrizes australianas não incluídos no National Clearinghouse Review 

recomendam rastreamento para infecção por CT em todas as mulheres sexualmente 

ativas com menos de 25 anos e repetidos a cada 12 meses. O rastreio dos homens 

sexualmente ativos não tem suporte epidemiológico para a indicação, com exceção de 

homens que têm relações sexuais com homens, que devem ser rastreados a cada 12 

meses. Como os objetivos de um programa de rastreio não tem alvo apenas resultados 

individuais (redução de complicações por diagnóstico precoce e tratamento), mas 

também o resultado na saúde pública (reduzindo transmissão dentro da população) uma 

suficiente adesão ao programa é essencial para o rastreio ser eficaz (SHAW et al., 2011) 

Embora a triagem da infecção por CT seja acompanhada e medida há mais de 

uma década pela Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS), no 

entanto, as taxas de rastreio persistem baixas. Em um programa de atendimento de 

consultas e cuidados preventivos que envolviam um exame de Papanicolau ou exame 

pélvico em mulheres de 15 a 25 anos, o rastreio da CT foi realizado em apenas 18% das 

consultas. Este estudo pode superestimar a percentagem dos não rastreados, pois os 

pesquisadores não tiveram controle na obtenção de dados dos pacientes "sexualmente 

ativos"; entretanto, as baixas taxas de rastreio globais implicam que existem 

oportunidades significativas para o aumento nessas faixas não alcançadas. De acordo 

com dados HEDIS, as taxas de rastreio anual, nos planos de saúde, para mulheres 

sexualmente ativas de idade de 16 a 24 anos foi de 42% nos pacientes do Preferred 

Provider Organization (PPO) e 58% dos participantes Medicaid. Embora essas taxas 

sejam superiores aos anos anteriores, uma grande parte das mulheres ainda não estão 

sendo rastreados (KEEGAN et al., 2014). 

A falta de rastreamento por barreira à participação tem sido atribuída aos 

pacientes e aos provedores dos serviços de saúde. Em uma pesquisa de médicos de 

atenção primária, apenas 31% dos entrevistados disseram que eles deveriam monitorar 

as mulheres assintomáticas sexualmente ativas, com idade entre 15 a 25 anos em uma 

visita de rotina. Os menos propensos à prática de rastreamento foram os profissionais do 

sexo masculino, aqueles com percepção de que a incidência de infecção por CT é baixa, 

profissionais em ambientes rurais e profissionais com pacientes de minorias étnicas e 
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raciais. Os pacientes são menos propensos a rastreio quando há falta de conhecimento 

da natureza assintomática e a possível morbidade de longo prazo da infecção. Outros 

evitam triagem devido ao estigma de triagem ou pelo receio de receber um diagnóstico 

positivo. Barreiras adicionais incluem incapacidade de pagar o teste e o tempo 

associado com a triagem (KEEGAN et al., 2014). 

Em dois estudos de participantes na Contraceptive CHOICE Project, que 

forneceu gratuitamente contraceptivos para 9.256 mulheres na região de St. Louis, 

foram oferecidas rastreio para IST no momento do seu seguimento anual. No primeiro 

estudo, foram oferecidas swabs vaginais para auto-coletas em residências ou em 

clínicas. As mulheres que escolheram testes nas residências foram mais propensas a 

completar o teste em comparação com aquelas que escolheram o teste em clinicas 

(64,6% vs. 31,6%) (GRASECK et al., 2010). Raça e etnia consideradas como minorias, 

baixo nível sócio-econômico, e falta de seguro saúde foram associadas com a 

diminuição da conclusão do rastreamento, mesmo com o fato de que não havia nenhum 

custo para o teste. Num segundo estudo, as mulheres que consentiram o rastreio de IST 

foram randomizados para swabs vaginal auto-coletado em casa ou coletado na clínica. 

As mulheres no grupo de auto-coleta na residência também foram mais propensas a 

concluir a análise em comparação com aquelas no grupo coletado em clínica sendo 

56,3% vs. 32,9%, mostrando RR de 1,7 (IC 95%: 1,4 - 2,0). Entre os que não 

completaram o rastreio, os motivos mais citados foram "esqueceu" e "não há tempo 

suficiente" (GRASECK et al., 2010). 

Em um estudo que se utilizou da prática educacional e de incentivo financeiro 

para aumentar a adesão às práticas gerais para o rastreio da CT em dois bairros da 

cidade de South-East London com alta prevalência de infecções sexualmente 

transmissíveis levaram a um aumento significativo no número de testes realizados 

(KALWIJ et al., 2012). Na Noruega, Klovstad e colaboradores conduziram um ECR 

que estudaram se triagem com a informação e colheita de amostras na residência 

resultaria em mais homens e mulheres com idade entre 18-25 anos testados, 

diagnosticados e tratados por infecção por CT nos 3 meses após a intervenção inicial. 

Os adultos jovens receberam um convite por e-mail com informações sobre CT e um kit 

de amostra pelo correio. O grupo controle consistiu de 31 mil homens e mulheres que 

não receberam intervenção e continuaram com o tratamento usual. No grupo de 

intervenção, 16,5% foram testados para infecção por CT versus 3.4% no grupo controle. 

O grupo de intervenção teve 2-3 vezes mais probabilidades de ser diagnosticado e 
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tratado para a infecção por CT do que aqueles que não recebem a intervenção 

(KLØVSTAD et al., 2013). 

Múltiplos fatores de risco para a infecção por CT foram identificados. A maioria 

das infecções ocorrem em indivíduos sexualmente ativos com menos de 26 anos de 

idade, e, especialmente, entre os 16 e 19 anos de idade. Minorias são afetados 

desproporcionalmente, assim como os de baixo nível socioeconômico. Outros fatores de 

risco incluem ectopia cervical, os parceiros novos ou múltiplos do sexo, sexo 

desprotegido, uso inconsistente de um método de barreira, e coitarca precoce. Homens 

nas forças armadas menores de 30 anos de idade, os homens no sistema penitenciário, 

bem como jovens de ambos os sexos em detenção juvenil são todos em maior risco. 

Além disso, o risco é significativamente aumentado em homens e mulheres com 

infecções por NG ou CT nos últimos 12 meses. O rastreamento é recomendado para 

esses diversos subgrupos populacionais (KEEGAN et al., 2014). 

A natureza assintomática da CT faz o diagnóstico, tratamento e prevenção das 

sequelas um desafio e ao mesmo tempo uma área de estudo para a fabricação de uma 

vacina. A imunidade induzida por infecção por CT não é duradoura, e pode levar vários 

meses ou anos para desenvolver. Uma única infecção por CT não protege 

adequadamente contra reinfecção, além disso, há hipótese que o tratamento excessivo 

com antibióticos, podem mascarar imunidades naturais. Portanto, o controle da CT pode 

depender de uma vacina segura e eficaz, que pode induzir uma melhor resposta imune 

do que o que ocorre naturalmente. No entanto, a patogênese da CT não foi 

completamente elucidada, e o papel da imunologia do hospedeiro não é clara. 

Juntamente com a falta de um modelo animal adequado e incapacidade para manipular 

geneticamente a CT, os pesquisadores ainda não conseguiram desenvolver uma vacina 

eficaz (TAYLOR et al., 2011). 

Outros antígenos, além dos derivados da MOMP atualmente são considerados 

como possíveis substratos para produção de vacinas como a recém-descoberta proteína 

polimórfica da membrana, a proteína D. Ela tem atuação como uma molécula de adesão 

e pode estimular através de citocinas pró-inflamatórias o fator nuclear-kB. Em 2006, 

Crane et al., descobriram que a proteína D pode recrutar anticorpos para o local da 

infecção, tornando esta proteína uma candidata promissora a vacina. A resposta dos 

anticorpos foi também neutralizante para diferentes variantes sorológicos. No entanto, a 

CT tem grande variedade antigênica, o que tem mostrado que um antígeno único pode 

não ser ideal como candidato a vacina. Considera-se que o aumento do conhecimento da 
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patogenia da CT trará aos pesquisadores maior possibilidade de desenvolver uma vacina 

eficaz (TAYLOR et al., 2011). 

O rastreio é uma estratégia adicional para a detecção precoce e tratamento de 

casos de infectados. Evidências sobre o impacto de rastreio na prevalência de infecções 

por CT em um nível populacional é ainda limitada, como também é o impacto sobre a 

prevalência de complicações em mulheres rastreadas. Apesar destas evidentes 

limitações, é provável que uma variedade de abordagens de técnicas de saúde pública no 

controle de infecção genital seja necessária. O uso simultâneo pode vir a ser eficaz na 

redução das complicações associadas com a infecção e na redução da prevalência na 

população (SHAW et al., 2011). 

Os quatro níveis de intervenção de saúde pública que devem ser incorporados 

em programas de controle da CT e incluem: 1. A prevenção primária: incluindo a 

promoção à saúde, educação e acesso a preservativos; 2. Os serviços de diagnóstico e 

seu gerenciamento: garantindo eficácia dos serviços clínicos para o diagnóstico e 

conduta de pessoas com a infecção, incluindo aqueles em grupos populacionais de 

difícil alcance em risco de infecção, e fornecimento de notificação do parceiro de forma 

eficaz e gestão dos serviços com base na evidência de diretrizes; 3. A oferta de testes 

oportunista para grupos populacionais em risco de infecção: os testes podem ser 

fornecidos através de clínicas ou através de mecanismos que incentivem o auto-teste; e 

4. A oferta de teste oportunistas a grupos populacionais e serviço sistemático de 

triagem: embora seja uma estrutura mista o fornecimento de testes regulares para CT de 

forma regular pode conseguir uma cobertura ideal na proporção de grupos de risco da 

população e é provável que consiga reduzir a prevalência CT dentro a população 

(SHAW et al., 2011) 
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2. JUSTIFICATIVA 

A disponibilidade atual de técnicas de biologia molecular com acurácia elevada para 

detecção da CT e para detecção e genotipagem do HPV permite avanços no estudo da 

epidemiologia destas infecções. As informações sobre a prevalência da coinfecção pelo HPV 

e CT em diferentes faixas etárias, especialmente em adolescentes e jovens assintomáticas, 

provenientes de seu domicílio, são limitadas.  

A infecção pelo HPV é reconhecida com a maior causa de infecção relacionada a 

câncer no mundo e também como fator de risco para outras doenças. Pelos fortes evidencias, 

o HPV de alto risco tem sido considerado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer 

(International Agency for Research on Cancer – IARC), como agente etiológico do câncer 

do colo uterino. (BOSCH et al., 2013). 

O desenvolvimento de lesões neoplásicas por infecção pela CT é controverso, 

contudo alguns estudos mostram associação com alterações celulares e câncer. (Smith et 

al., 2004; Zhu et al., 2016).  Com referência à coinfecção, HPV/CT, evidências sugerem 

que atuariam de forma sinérgica na modulação do risco de transmissão, no 

desenvolvimento de anormalidades citológicas, na etiologia da neoplasia intra-epitelial 

cervical (NIC) e subsequentemente no carcinoma cervical (LEHTINEN et al., 2011; DA 

SILVA BARROS et al. 2012, JENSEN et al., 2014).  

Como a prevalência destas infecções varia em diferentes países e, dentro do mesmo 

país, nas diferentes regiões, os fatores de risco para a coinfecção e para indução de 

anormalidades citológicas necessitam ser avaliados em cada região. A disponibilidade destas 

informações pode viabilizar estratégias com o objetivo de prevenção e controle destas 

infecções.   

A alta prevalência da coinfecção, e das infecções simples por HPV e CT em 

população de mulheres não sintomáticas indicam a importância de medidas de 

prevenção e promoção da saúde (IGANSI et al., 2012).  

Embora existam recomendações internacionais para o rastreamento de infecção por 

CT em mulheres sexualmente ativas abaixo de 25 anos de idade, esta conduta ainda não é 

adotada no Brasil. Por outro lado, a disponibilidade da vacina contra os tipos de HPV 16, 18, 

6 e 11 aponta a necessidade premente de se conhecer a epidemiologia da infecção em 

adolescentes e em mulheres jovens, na região Centro-Oeste.  
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Por apresentarem a mesma via de transmissão das infecções, semelhantes fatores de 

risco, maior incidência e prevalência em adolescentes e mulheres jovens é importante a 

analise de possíveis interações que podem ocorrer devido a coinfecção HPV/CT, por meio de 

dados epidemiológicos, estimativas das prevalências e associações entre esses dois agentes 

infecciosos. 
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3 OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Estimar a prevalência da coinfecção pelo HPV/CT em adolescentes e jovens 

sexualmente ativas, bem como avaliar sua associação a anormalidades citológicas e 

histológicas com fatores relacionados ao comportamento sexual, história ginecológica e 

obstétrica.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estimar a prevalência da coinfecção pela CT e pelo HPV em adolescentes e 

jovens sexualmente ativas, do sexo feminino, do Estado de Goiás. 

 Estimar a prevalência da coinfecção pela CT e pelo HPV em adolescentes e 

jovens sexualmente ativas, do sexo feminino, do Estado de Goiás. 

 Investigar a associação entre a coinfecção pela CT e pelo HPV e anormalidades 

citológicas em adolescentes e jovens sexualmente ativas, do sexo feminino, do 

Estado de Goiás. 

 Investigarr a associação entre a coinfecção pela CT e HPV com as variáveis 

sócio-demográficas, história ginecológica e obstétrica. 

 Redação de artigo original abordando a prevalência da coinfeccção HPV/CT e 

anormalidades citológicas em adolescente e mulheres jovens.  

 Redação de artigo com a estrutura de Revisão Sistemática abdordando o tema 

Coinfecção HPV/CT e anormalidades citohistológicas do colo uterino. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. NATUREZA, LOCAL DO ESTUDO E POPULAÇÃO 

O presente estudo faz parte da linha de pesquisa “Rede Goiana de Pesquisa em 

Saúde Reprodutiva, Infecções Genitais e Neoplasias” (RGPSRIGN) e está inserido no 

projeto denominado “Estudo de Prevalência de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(EPDST) em adolescentes e jovens do sexo feminino do Estado de Goiás”, realizado em 

três cidades de médio porte do interior do Estado. Uma das cidades participantes do 

projeto foi Inhumas, localizada a 48 Km da capital, Goiânia, que apresenta 44.983 

habitantes, de onde a população participante do estudo foi recrutada.   

 

4.2. DESENHO DO ESTUDO E TAMANHO AMOSTRAL 

 

A população alvo foi constituída por adolescentes e adultas jovens do sexo 

feminino com idade entre 15 e 24 anos residentes no município de Inhumas. A cidade 

apresenta uma população de 4.171 habitantes do sexo feminino nesta faixa etária (IBGE 

2007). A população foi recrutada entre os meses de setembro de 2008 a junho de 2009 e 

foi composta por adolescentes e adultas jovens cadastradas no Programa de Saúde da 

Família do município e pelas estudantes do Centro Federal de Educação e Tecnologia 

(CEFET) de Inhumas, hoje denominado Instituto Federal de Goiás (IFG). 

Neste estudo foram utilizadas amostras de adolescente s e adultas jovens que 

participaram do projeto EPDST, com o objetivo de avaliar a coinfecção HPV/CT, 

estimando sua prevalência e associação a fatores de riscos pela infecção. O tamanho da 

amostra foi estabelecido para detectar prevalência de 23% da infecção por HPV (5% de 

precisão e 95% o nível de confiabilidade) e de 10% de infecção por CT (5% de precisão 

e 95% o nível de confiabilidade) em mulheres de 15 a 24 anos de idade. Estes valores 

foram definidos com base em estudos de prevalências das infecções já publicados na 

literatura. A prevalência de HPV nesta faixa etária varia entre 18 a 31,4% (Clifford et 

al., 2005. Richardson et al., 2003), o que torna este mesmo cálculo do tamanho da 
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amostra ser suficiente para indicar diferenças estatisticamente significantes para o 

estudo. O estimativa da amostra priorizou a infecção de menor prevalência, foi 

recrutado amostra de 276 participantes já acrescido de 10% para possíveis perdas. 

 

4.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 Adolescentes e jovens de 15 a 24 anos, do sexo feminino, sexualmente ativas 

e não grávidas residentes no município de Inhumas.   

 

4.4. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 Mulheres que não atenderem aos critérios de inclusão. 

 Adolescentes ou adultas jovens com idade entre 15 e 24 anos que não 

iniciaram a atividade sexual. 

 Adolescentes ou adultas jovens com idade entre 15 e 24 anos que 

estavam menstruadas. 

 Adolescentes ou adultas jovens com idade entre 15 e 24 anos que usaram 

antimicrobianos orais ou tópicos nos últimos 15 dias. 

 

4.5. RECRUTAMENTO E ENTREVISTA 

 

O projeto foi denominado “Adolescer com Saúde” para evitar a identificação 

pública das adolescentes e jovens sexualmente ativas. O estudo foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Protocolo Nº 086/06) (anexo 1).  

As adolescentes com menos de 18 anos casadas ou que vivem em união 

consensual puderam assinar o consentimento informado sem autorização dos pais. No 

caso de adolescentes com menos de 18 anos, solicitou-se autorização da autoridade 

judicial (Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude) para que essas 

adolescentes participassem da pesquisa, inclusive assinando o consentimento 

informado. A necessidade da autorização da família quebraria a confidencialidade, 

afastando as adolescentes da pesquisa. Neste caso, ficariam impedidas de receber os 

benefícios que seriam o diagnóstico correto das DST mais frequentes e o tratamento 

etiológico. 
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As adolescentes e jovens foram convocadas em seu domicílio por um agente 

comunitário de saúde (ACS). Ao chegarem à unidade do Programa de Saúde da Família 

(PSF), foram recebidas por um membro da equipe de pesquisa que lhes explicou seu 

objetivo. Em seguida assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento 

(anexo 2) e foram encaminhadas para entrevista com enfermeira, em recinto fechado, 

para permitir a confidencialidade. Neste local, responderam à primeira parte do 

questionário 1 (anexo D) contendo questões sócio-demográficas, de saúde, bem como 

sobre o início ou não da experiência sexual e questões familiares.  

As adolescentes sexualmente ativas foram então convidadas para participar da 

pesquisa sobre DST. Após as explicações que foram necessárias e complementares, 

foram entrevistadas e preenchido a 2ª parte do questionário, contendo questões sobre a 

prática sexual e vida reprodutiva. Em seguida, foram encaminhadas para coleta das 

amostras biológicas. As adolescentes que não tinham vida sexual respondiam apenas à 

primeira parte do questionário e recebiam informações sobre DST/AIDS.  

 

4.6. COLETA DAS AMOSTRAS  

 

 4.6.1. Coleta de material  

 

 O exame ginecológico foi constituído da análise citológica e análise molecular. 

Para confecção do esfregaço citológico convencional foram coletadas secreções da 

ectocérvice e endocérvice com espátula de Ayre e escovas de cerdas plásticas. O 

material foi imediatamente fixado em solução de álcool a 90. 

 Para o estudo molecular de HPV e CT, a coleta foi realizada com escova 

apropriada tipo cytobrush, que logo em seguida, era acondicionada em solução tampão 

UCM (Universal Collection Medium QIAGEN Sample & Ensaio Technologies® - 

UCM) e as secreções encaminhadas para o Laboratório de Imunologia e Biologia 

Molecular Aplicadas às Doenças Infecciosas do IPTSP/UFG, onde foram congeladas a -

80ºC até a realização das análises.  

 

4.6.2. Realização de exame citológico e histológico 

O material para realização de exame citopatológico pelo método convencional 

foi encaminhado ao Centro de Análises Clínicas Rômulo Rocha da Faculdade de 
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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 et al., 2004). 

Nos exames histológicos os espécimes de biópsia foram corados com 

hematoxilina e eosina, revisados de acordo com os critérios da Organização Mundial de 

Saúde e classificados como: carcinoma de células escamosas invasivo ou 

adenocarcinoma cervical invasivo (KURMAN, et al., 2014). 

Os resultados foram enviados às enfermeiras das respectivas unidades do 

Programa de Saúde da Família, responsáveis pela entrega dos resultados e 

encaminhamento das pacientes. 

 

4.6.3. Extração do DNA de HPV  

Após ressuspensão por agitação em vórtex, um volume de 200 µL da solução 

UCM contendo o material coletado foi transferido 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 à 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 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, 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. Em 

seguida o DNA extraído foi armazenado em freezer a -20°C. 

Em seguida as amostras de DNA foram submetidas a uma reação de PCR, 

utilizando-se os primers específicos para a amplificação do gene constitutivo humano, 

do Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase (GAPDH). Os primers utilizados o 

forward 5'CGC TCT CTG CTC CTC CTG TT3' e o reverse 5'CCA TGG TGT CTG 

AGC GAT GT3, amplificam um fragmento de aproximadamente 90 pb, seguindo um 

protocolo já testado pelo Laboratório de Biodiversidade da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (GRAVITT, 2000). 
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Para cada reação preparou-se um MIX em Eppendorf em câmera de fluxo 

laminar, pipetando os reagentes na seguinte ordem: 15,5ul de H2OMill-Q, 2,5 ul da 

solução Tampão10X, 1,0ul de MgCl
2
, 2,5 ul de dNTP’s, 0,5 ul de primer 1 e 0,5 ul de 

primes 2 e 0,5 ul de Taq polimerase. Acrescentou-se 2,0 ul de DNA fora da câmara 

laminar para evitar contaminação. Em seguida os Eppendorf contendo as amostras 

foram colocados em um termociclador com as seguintes configurações de ciclagem: 

95°C por 5 minutos, seguida por 40 ciclos de desnaturação a 95°C por 5 minutos, 

anelamento a uma temperatura de 59°C por 1 minuto e extensão a 72°C por 7 minutos. 

O produto amplificado permaneceu a -4°C por 24 horas e foi armazenado em freezer a -

20°C.  Os produtos obtidos pelas reações de PCR foram analisados em gel de 

poliacrilamida a 8% e corados com nitrato de prata. A amplificação do GAPDH foi 

necessária para assegurar a qualidade do DNA extraído e a ausência de inibidores 

inespecíficos da reação de PCR.  

 

4.6.4 Teste molecular para a detecção de HPV 

A detecção de DNA-HPV foi realizada no Laboratório de Biodiversidade 

Genética da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Para detecção e 

genotipagem do DNA-HPV foi utilizado o protocolo do teste de genotipagem LINEAR 

ARRAY (Roche Molecular Systems Inc. Pleasanton, CA) que se baseia em três 

processos principais: amplificação por PCR do DNA alvo usando primers para o HPV, 

hibridização dos produtos amplificados com sondas oligonucleotídicas e detecção dos 

produtos amplificados e ligados à sonda, através da coloração nas tiras de genotipagem. 

O teste de genotipagem do HPV utilizou primers biotinilados para definir uma 

sequência de nucleotídeos da região L1 do genoma do HPV por meio do primer 

específico PGMY09/11, que amplifica um fragmento de 450 pb. Um grupo de primers 

para HPV na Mistura Principal é indicado para amplificar 37 tipos de HPV (6,11, 16, 

18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56,58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM5), IS39 e CP6108. A 

adição de um par de indicadores adicional do gene ß globina teve como objetivo 

proporcionar um controle positivo da reação. 

Os reagentes utilizados na PCR foram: 100 uL da mistura de amplificação com 4 

mM de MgCl2, 50 mM de KCl , 7.5U de ADN AmpliTaq Gold polimerase (Perkin - 

Elmer, Foster City, CA ), 200 mM cada de trifosfato de desoxiadenosina, desoxicitosina 
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trifosfato, deoxiguanosina trifosfato, 600 mM trifosfato de desoxiuridina , 100 pmol de 

primers genéricos PGMY09/PGMY11, e 2,5 pmol de cada um dos 50 do par de primers 

para o gene da β-globina GH20 e PC04 marcados com biotina. O par de primer para o 

gene β globina GH20 apresentava as sequências: forward 5’GAA GAG CCA AGG 

ACA GGT AC3’ e o reverse 5’GGA AAA TAG ACC AAT AGG CAG3’. O par de 

primer para PCO4 apresentava as seguintes sequências: forward 5’ACA CAA CTG 

TGT TCA CTA GC3’ e o reverse 5’CAA CTT CAT CCA CGT TCA CC3’. 

 O seguinte perfil de amplificação foi utilizado: ativação de AmpliTaq Gold por 

9 minutos a 95°C, desnaturação durante 1 minuto a 95°C , anelamento durante 1 minuto 

a 55°C , a extensão 72°C durante 1 minuto para um total de 40 ciclos, seguidos por 5 

minutos etapa de extensão terminal de 72°C . Após a realização da PCR o produto 

amplificado foi colocado em gel de poliacrilamida 8% usando marcadores de peso 

molecular de 100 pb e corados com nitrato de prata para certificação da positividade da 

reação. 

Após a amplificação por PCR, o amplicon do HPV e ß globina foram 

desnaturados quimicamente para formar um DNA de cadeia simples, através da adição 

de solução de desnaturação. As alíquotas do amplicon desnaturados foram transferidas 

para a bandeja de tipagem, que continha tampão de hibridização e uma tira de 

genotipagem LINEAR ARRAY HPV, que é revestida com bandas da sonda para o HPV 

e ß globina. O amplicon marcado com biotina hibridiza-se com as sondas 

oligonucleotídicas se o amplicon tiver a sequência correspondente da sonda 

complementar.  

Após a conclusão da reação de hibridização, a tira de genotipagem foi 

rigorosamente lavada, para remover qualquer material não ligado. Foi adicionado o 

conjugado Estreptavidina Peroxidase à tira que se liga ao amplicon marcado com 

biotina hibridizada com as sondas oligonucleotídicas, que se encontram presentes na 

tira. A tira foi lavada para retirar o substrato e adicionada uma solução de substrato 

contendo peróxido de hidrogênio e tetrametilbenzidina (TMB). Na presença de peróxido 

de hidrogênio, a estreptavidina-peroxidase que se encontra ligada, cataliza a oxidação 

de TMB para formar um complexo de coloração azul, que precipita nas posições das 

sondas onde ocorre hibridização. A tira foi lida visualmente, comparando o padrão de 

bandas azuis com Guia de Referência do teste de Genotipagem LINEAR ARRAY HPV 

(Roche Molecular Systems, Inc), seguindo instruções do fabricante.  
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4.7. Diagnóstico molecular de CT 

 

4.7.1. Coleta de amostra 

 

O material cervical para estudo molecular da CT foi o mesmo material coletado 

para a investigação do HPV, descrito anteriormente, com o emprego de escova 

apropriada tipo cytobrush e colocado em uma solução tampão UCM.  

4.7.2. Extração de DNA 

 

As amostras foram submetidas à extração do DNA genômico com a utilização 

do kit comercial Ultra Clean (Mobio Laboratories Incorporation) de acordo com as 

especificações do fabricante. Este consiste num kit de isolamento de DNA genômico de 

amostras a partir de purificação em coluna de resina de sílica. O volume de amostra 

utilizado foi de 500 μL do material desnaturado da técnica de captura híbrida. O volume 

final de eluição foi de 50 μL. 

 

4.7.3. Amplificação do DNA alvo da CT 

 

 
Para a amplificação do DNA de CT foi usado o teste AMPLICOR CT/NG, um 

ensaio multiplex, qualitativo, que permite a amplificação do DNA de CT, de NG e do 

controle interno (CI) da reação, simultaneamente. O CI é uma sequência de DNA, com 

regiões de ligação de primers idênticos a da sequência alvo da CT e com tamanho e 

composição de bases similar a essa sequência. Foi feita a adição à reação para monitorar 

o processo de amplificação.  Uma alíquota de 25 μL do DNA amplificado desnaturado 

foi adicionada a 100 μL de tampão de hibridização em duas microplacas plásticas, 

revestidas com sondas de oligonucleotídeos complementares à sequência de DNA alvo 

da CT e à sequência do CI, respectivamente. As placas foram incubadas por 1 hora a 37 

ºC e em seguida, lavadas por sete vezes com tampão de lavagem. Foram então 

adicionados 100 μL de conjugado avidina-peroxidase e as placas foram novamente 

incubadas a 37ºC por 15 minutos e lavadas sete vezes. O substrato contendo peróxido 

de hidrogênio e 3,3’,5,5’ -Tetrametilbenzidina (TMB) foi preparado no momento do 

ensaio e 100 μL foram acrescentados às placas. Após 10 minutos no escuro e à 

temperatura ambiente a reação foi interrompida com 100 μL de ácido sulfúrico. A 

determinação da absorbância foi realizada a 450 nm em leitora de microplacas Boehring 
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EL 311.  As amostras foram analisada por meio do resultado da leitura da densidade 

ótica (DO). 

 

4.8. VARIÁVEIS 

4.8.1. Variáveis dependentes 

 Coinfecção por HPV e CT 

4.8.2. Variáveis independentes 

 Idade (anos) 

15 a 19 

20 a 24   

 Estado civil 

Sem união estável 

Casada/União estável 

 Renda familiar (salário mínimo) 

Ate 4  

Acima de 4 

 Idade na primeira relação sexual (anos) 

Até 16 

Acima de 16 

 Número de parceiros sexuais 

Quatro 

Mais de quatro 

 Uso do preservativo 

Nunca/ocasionalmente 

Sempre 

 Antecedente de gravidez  

Sim           
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Não  

 Infecção pelo HPV  

Presente 

Ausente 

 Infecção por um único tipo de HPV 

Presente 

Ausente 

 Infecção por mais de um tipo de HPV 

Presente 

Ausente  

 Anormalidades citológicas  

Presente  

Ausente 

 

4.9. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O anonimato da paciente foi mantido bem como a sua participação no estudo, e 

inclui o direito de aceitar ou não. A não aceitação não implicou em prejuízo a paciente. 

A participação foi realizada após a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido. Os princípios enunciados na Resolução 466/2012 do CONEP foram 

obedecidos durante a realização do trabalho, mantendo-se em sigilo a identidade dos 

participantes, cujos dados serão identificados apenas pelo número de registro no projeto. 

As análises realizadas neste estudo não implicarão em quaisquer modificações no 

tratamento da doença e em momento algum serão introduzidas condutas adicionais. 

 

4.10. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As fichas foram submetidas a uma revisão manual e ao programa de consistência 

lógica com relação à qualidade e legitimidade das informações. Foram então codificadas 
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e duplamente digitadas, utilizando-se o banco de dados em programa Excel, para obter-

se o arquivo final que será utilizado para a análise dos dados. A análise foi realizada 

com emprego do software Epi-Info. A análise dos resultados foi realizada pela relação 

entre a tamanho da amostra e os números de ocorrência para a estimativa da 

prevalência. Foi realizada análise descritiva das características sócio demográficas, 

comportamentais, de história ginecológica e obstétrica e dos resultados dos testes 

diagnósticos da amostra estudada. As variáveis de distribuição normal foram 

apresentadas com média e desvio padrão e estratificadas de acordo com os valores 

médios. As variáveis categóricas foram submetidas a estimativas de frequência e 

respectivos intervalos de confiança. 

Os potenciais fatores de risco para a infecção pelo HPV, pela CT e pela 

coinfecção HPV/CT foram avaliados empregando a análise univariada e análise de 

regressão logística multivariada. Os três resultados foram comparados com as 

participantes não infectadas para o cálculo dos odds ratios não ajustados e ajustados, 

com IC 95%. As variáveis com valores de p<0,20 na análise univariada foram incluídas 

no modelo multivariado. Valores de p < 0,05 foram considerados como significantes. 
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5. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuscrito 1- Prevalência e fatores associados à coinfecção pelo Papilomavírus 

humano e Chlamydia trachomatis em adolescentes e mulheres jovens 

 

Submetido e publicado na American Journal Obstetric and Ginecology. 
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Prevalence and factors associated with coinfection of human papillomavirus and 

Chlamydia trachomatis in adolescents and young women 

BACKGROUND: Human papillomavirus and Chlamydia trachomatis share the same 

route of sexual transmission and possess similar risk factors, indicating that coinfection 

may act synergistically in the induction of epithelial cell abnormalities. 

OBJECTIVE: This study aimed to determine the prevalence of human papillomavirus 

and Chlamydia trachomatis in adolescents and young women and identify factors 

associated with coinfection. 

STUDY DESIGN: This cross-sectional study included 276 female participants, aged 

15e24 years, who were sexually active. Interviews were conducted and cervical 

specimens were collected for cervical smears and molecular tests. All cervical 

specimens were tested for 27 human papillomavirus genotypes by polymerase chain 

reaction amplification and hybridization to a human papillomavirus linear array. 

Detection of Chlamydia trachomatis was performed by polymerase chain reaction using 

primers directed to the region encoding the cryptic plasmid. Bivariate and multivariate 

analyses were performed to evaluate the factors associated with coinfection with human 

papillomavirus and Chlamydia trachomatis. The odds ratio, the adjusted odds ratio, and 

the 95% confidence interval were calculated. 

RESULTS: The prevalence of infection by Chlamydia trachomatis and human 

papillomavirus was 9.1% (95% confidence interval, 5.61e12.4) and 47.1% (95% 

confidence interval, 41.0e53.2), respectively. The prevalence of coinfection with human 

papillomavirus and Chlamydia trachomatis was 5.8% (95% confidence interval, 

3.3e9.2); coinfection with 1 human papillomavirus type was 3.3% (95% confidence 

interval, 1.5e6.1) and with multiple types was 2.5% (95% confidence interval, 1.0e5.2). 

The prevalence of cytological abnormalities was 12.3% (95% confidence interval, 

8.6e16.79). Human papillomavirus infections of high oncogenic risk were more 

prevalent (85.4%). Factors independently associated with coinfection of human 

papillomavirus/Chlamydia trachomatis obtained by multivariate analysis were the 

initiation of sexual activity under 16 years of age with an an odds ratio of 4.9 (95% 

confidence interval, 1.0e23.63; P ¼ .05) and cytological abnormalities with an odds 

ratio of 10.7 (95% confidence interval, 1.9e59.5; P ¼ .01), which indicates there is risk 

for the detection of cytological abnormalities in adolescents and young women 

coinfected with human papillomavirus/ Chlamydia trachomatis. 

CONCLUSION: The prevalence of coinfection among our study population was of a 

magnitude that warrants attention by public health services. Adolescents and young 

women should be monitored for Chlamydia trachomatis infection and vaccinated 

against human papillo- mavirus. The association between cytological abnormalities and 

coinfec- tion with human papillomavirus and Chlamydia trachomatis indicates the 

potential synergistic role of these infections in carcinogenesis of the cervix. 

 

Key words: adolescent girls, cervical smear, Chlamydia trachomatis, human 

papillomavirus, polymerase chain reaction, young female adults 
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Coinfection by human papillomavirus and Chlamydia trachomatis is an 

important public health problem owing to the high prevalence in young women.
1,2

  

Human papillomavirus is considered a critical factor in the devel- opment of cervical 

cancer,
3
 and there is evidence that infection by Chlamydia trachomatis acts in a 

synergistic manner facilitating infection and reinfection by human papillomavirus and 

contributing to the viral persistence that is necessary for the process of carcinogenesis.
4,5

 

However, Zhu et al
6
 in a meta-analysis study have demonstrated that individuals 

infected with Chlamydia trachomatis have a higher risk of cervical cancer. 

Nevertheless, some studies have shown conflicting results.
7,8

 In fact, in a systematic 

review, Ghosh et al
9
 showed that there is heterogenecity of data regarding a causal 

association of Chla- mydia with cervical cancer; reports differ according to the 

population studied. 

There are indications that women infected with Chlamydia trachomatis are at 

increased risk of persistent human papillomavirus infection compared with uninfected 

women.
5
 In addition, young women with chronic Chlamydia trachomatis infection with 

multiple human papillomavirus types.
10

 

The prevalence of human papilloma- virus and Chlamydia trachomatis in- 

fections is higher in young women,
5,10

 and factors that are associated with their 

acquisition, such as age and a greater number of sexual partners, are also shared.
11

 

Coinfection with Chlamydia trachomatis and human papillo- mavirus may increase a 

woman’s risk of developing cervical neoplasia.
1,8,12-15

 

Adolescents and young women are a vulnerable group of the population with 

regard to sexually transmitted diseases. This is thought to be because of the relative 

immaturity of the genital tract, making it prone to both trauma and infection, 

particularly in the developing matis infection have a high prevalence of transformation 

zone of the cervix.
11

 The cells that are the primary target for infection may be those 

close to the squamocolumnar junction, such as the epithelial reserve cells that lie 

immediately underneath the columnar epithelium of the endocervix and that eventually 

form the stratified epithelial layers of the transformation zone as the cervix matures. For 

some time now, the general hypothesis has been that lesion formation begins with the 

infection of a stem cell and that the longevity of the stem cells is a key factor in the 

formation of a persistent lesion.
12

 

Information on the prevalence of coinfection with human papillomavirus and 

Chlamydia trachomatis in different age groups, especially in adolescents and sexually 
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active asymptomatic young women, is limited.  This study aimed to determine the 

prevalence of coinfec- tion with human papillomavirus and Chlamydia trachomatis in 

these 2 groups of the population and to investigate the potential predisposing factors 

such as sexual behavior, gynecological and obstetric background, and cytological 

abnormalities. 

 

Materials and Methods 

Study design 

This study was part of a bigger project conducted in the cities of the central- 

west region of Brazil from 2007 to 2009. The design and study population have been 

described previously.16 The population of these cities at the time of the study was 

141,046 inhabitants, with an estimated 4500 women under the age of 25 years 

monitored by the Family Health Program. These cities were selected randomly to 

represent the urban population outside the capital, in central-west Brazil. 

 

Study population and sampling 

All women aged between 15 and 24 years, monitored by the Family Health 

Program, were potentially eligible. Census information was provided by the local health 

department. The sample size was calculated using the Open Source Epidemiologic 

Statistics in the Public Health software (OpenEpi version 2.3.1). The number of 

participants was found to be 646 nonpregnant    sexually active women, aged between 

15 and 24 years, based on a minimum predicted prevalence of sexually transmitted 

infections of 2.0%, with an estimated accuracy of 1.0% and a 95% confidence interval. 

For these calculations, syphilis was considered the sexually transmitted 

infection with the lowest prevalence. Considering that approximately 20% of young 

women could not be located at the registered address, 40% had not initiated sexual 

activity (not eligible), 10% were pregnant or had used antibiotics in the last 15 days (not 

eligible), and there was a refusal rate of 25%, the final sample was estimated as 1250 

women. 

The local health department provided a list of households with potential par- 

ticipants (women aged 15e24 years registered at a family health care unit). A number 

was assigned to each potential participant, and simple sampling was carried out using 

random numbers generated by a computer (Epi Info version 3.4). From a population of 

approximately 4500 young women, 1250 were invited by letter to attend the closest 
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family health care unit. In the second phase, all of the women who accepted the 

invitation and met the inclusion criteria were included in the study. 

Our study was conducted in one of the cities with a population of 46,786 

inhabitants monitored by the Family Health Program, which had 13 service units. In 

total, 651 adolescents and young women were recruited. More than 65% of these (4n ¼ 

28) reported being sexually active and were invited to participate (Figure). 

The study protocol was approved by the institute’s internal review board 

(CAAE0042.0.168.000-08), and all  pa-tients signed an informed consent form. The 

collection of cytological and cervical samples was conducted in 331 adoles- cents and 

young women, DNA was successfully extracted from 276 of these samples, and these 

samples were there- fore included in the study (Figure). 
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Data collection 

Data were obtained using a structured questionnaire  including demographics; 

age; education level; maternal education; household income (measured in units relating 

to the Brazilian minimum wage: 213 USD at the time of the study); sexual behavior; 

and gynecological and repro- ductive background, including age at first intercourse, 

number of partners, condom use, and number of pregnan- cies. Participants who 

reported the use of antibiotics in the last 15 days and those who were pregnant were 

excluded. 
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Sample processing 

A cervical sample was taken for a second conventional smear test using a 

cervical brush, and the residual material was rinsed with and then stored in 1.0 mL 

universal collection medium (QIAGEN Sample and Assay Technologies, São Paulo, 

Brazil) for human papillomavirus and Chlamydia trachomatis DNA testing. 

 

Cervical cytology assessment Conventional cervical smears were screened at 

the Cytology Laboratory, Federal University of Goiás, Goiânia, Brazil, which performs 

rapid rescreening of all negative cytology smears as a quality-control measure. The 

suitability of the samples and the degree of abnor- malities were classified in accordance 

with the 2001 Bethesda System.17 

 

DNA extraction 

DNA extraction was performed using purification reagents and a method based 

on the selective binding of DNA to a silica membrane in the presence of chaotropic salts 

(PureLink; Invitrogen, Carlsbad, CA). First, 200 mL of the uni- versal collection 

medium solution con- taining the cervical sample was added to 20 mL of proteinase K 

and 20 mL of ribonuclease. After this lysis step, 200 mL of a 96% ethanol solution was 

added and the mixture was applied to the column, and the purification procedure was 

performed according to the 3 steps described on the manufacturer’s instructions. The 

DNA bound to the column was then extracted and stored  at —20○C.  

Human papillomavirus-DNA testing  

For detection and genotyping of human papillomavirus  DNA,  a   genotyping 

protocol using a linear array (Roche Molecular Systems Inc, Pleasanton, CA) was used. 

Human papillomavirus geno- typing used biotinylated indicators to define a region of 

the L1 nucleotide sequence of the human papillomavirus genome via the specific primer 

set PGMY09/PGMY11, which amplifies a fragment of 450 bp. This set of primers is 

able to amplify 37 human papilloma- virus types: 6,11, 16, 18, 26, 31, 33,    35, 39, 40, 

42, 45, 51, 52, 53, 54, 55,   56,58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,  72, 73 (MM9), 

81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM5) IS39, and CP6108. Primers to amplify  the b-

globin gene,  GH20, and PC04 were also included as a positive control. 

The reagents used for polymerase chain reaction were as follows: 100 mL of 

amplification mixture with 4 mM MgCl2; 50 mM KCl; 7.5 U AmpliTaq Gold DNA 
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polymerase (Perkin-Elmer, Foster City, CA); 200 mM of each deoxyadenosine 

triphosphate, deoxycytosine  triphos- phate, and deoxyguanosine triphosphate; 600  mM  

deoxyuridine   triphosphate; 100 pmol of primers PGMY09/PGMY11; and 2.5 pmol of 

primers GH20/PC04 labeled with biotin. 

The amplification profile was as follows: AmpliTaq  Gold  activation for  9 

minutes  at  95○C,  denaturation  for  1 minute at 95○C, annealing for 1 minute at 55○C, 

and extension for 1 minute at 72○C for a total of 40 cycles, followed by a terminal 

extension step for 5 minutes at 72 oC. The amplified products were separated on an 8% 

polyacrylamide gel, using 100-bp molecular weight markers, and visualized by staining 

with silver nitrate.  

After polymerase chain reaction amplification, the b-globin and human 

papillomavirus amplicons were chemi- cally denatured with a denaturation solution to 

form single-stranded DNA. Aliquots of denatured amplicon were transferred to the 

typing tray containing hybridization buffer and the genotyping strip, the linear array 

human papillo- mavirus, which was coated with the human papillomavirus DNA and b-

globin. 

After the  hybridization  reaction,  the genotyping strip was rigorously washed 

to remove any unbound mate- rial. Streptavidin-peroxidase conjugate was added to  the  

strip,  which  binds to the amplicons hybridized to the biotin-labeled oligonucleotide 

probes. The  strip  was  washed  to   remove  the substrate, and then a substrate solu- 

tion containing  hydrogen  peroxide  and 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine was added. The 

strip was visually interpreted by comparing the pattern  of  blue bands shown on the 

manufacturer’s in- structions (genotyping reference guide human   papillomavirus   

linear    array; Roche Molecular Systems Inc). 

Chlamydia trachomatis-DNA detection 

Genomic DNA extraction from Chlamydia trachomatis was performed using 

the commercial Ultra Clean kit (Mobio Laboratories Inc, Carlsbad, CA) according to the 

manufacturer’s specifi- cations. The hybrid capture technique was employed using 500 

mL of the de- natured DNA sample. The final elution volume was 50 mL. 

The AMPLICOR Chlamydia tracho- matis/Neisseria gonorrhoeae test was used 

for the amplification of Chlamydia tra- chomatis DNA, a multiplex qualitative assay 

that allows for the amplification of Chlamydia trachomatis DNA, Neisseria 

gonorrhoeae, and the internal control reaction, simultaneously. A 25 mL aliquot of the 

denatured amplified DNA was added to 100 mL of hybridization buffer in 2 microplates 
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coated with oligonucleotide probes complementary to the Chlamydia trachomatis target 

DNA sequence and the internal control sequence, respectively.  

The plates were incubated for 1 hour at 37○C and then washed 7 times with 

wash buffer. After this, 100 mL of the avidin- peroxidase conjugate was added, and the 

plates were incubated again at 37○C and washed 7 times for 15 minutes. The substrate 

containing hydrogen peroxide and 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine was prepared fresh, 

and then 100 mL was immediately added to the plates. After 10 minutes in the dark at 

room temperature, the reaction was stopped by the addition of 100 mL of sulfuric acid. 

The absor- bance was determined at 450 nm on a microplate reader (Behring EL 311, 

Hoechst, Akasaka, Japan). 

Samples were considered negative if the optical density was < 0.2, with the 

internal control optical density was >= 0.2. Samples were considered positive if the 

observed optical density was >= 0.8, regardless of the internal control optical density. If 

a sample presented an optical density of >= 0.2 but < 0.8, the result was considered 

inconclusive and the test was repeated. In the case of reaction inhibi- tion (ie, when the 

sample and internal control gave an optical density < 0.2), the polymerase chain 

reaction was repeated, diluting the sample to 1:10.  

Data analysis 

A descriptive analysis was performed of the sociodemographic and behavioral 

characteristics of subjects and their gy- necological and obstetrical backgrounds. The 

results of the diagnostic sample tests were also analyzed. The normal distri- bution of 

variables was expressed by the average and SD and categorized accord- ing to the 

average values. 

The prevalence of human papilloma- virus/Chlamydia trachomatis coinfection 

was calculated along with their respec- tive 95% confidence intervals. The potential   

risk   factors   for   coinfection were evaluated using a bivariate and multivariate logistic 

regression analysis. The results were compared with unin- fected participants for the 

calculation of odds ratios, both unadjusted and adjusted to 95%. Variables with values 

of P  < .20 in the bivariate analysis  were included   in   the   multivariate  model. Values 

of P < .05 were considered sig- nificant. Analysis was conducted with SPSS software 

(version 16; SPSS Inc, Chicago, IL).  

Results 

The study included 276 participants aged between 15 and 24 years; the average 

age was 19.5 years and the SD was 2.6 years. Of these participants, 148 (53.6%) were 
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adolescents and 128 (46.4%) were young women, according to the World Health 

Organization classification. The absence of a stable marital union was reported by 172 

participants (37.5%), and a family income of less than 4 minimum wages was reported 

by 235 participants (86.5%). 

The onset of sexual  activity  after  16 years was reported by 97 participants 

(35.1%), and 39 subjects (14.8%) re- ported more than 4 sexual partners prior to the 

study. Condom  

 

use during inter- course in all cases was reported by 46 participants  (16.7%)  and  93   

subjects (34.1%) reported  at least  1  pregnancy (Table 1). 

The prevalence of infection by Chlamydia trachomatis and human 

papillomavirus was  9.1%  and  47.1%, respectively. The prevalence of Chla- mydia 

trachomatis infection was greater in adolescents and young women posi- tive for human 

papillomavirus infection, although, this difference was not statis- tically significant; 

however, the value of P ¼ .076 may indicate a tendency for higher Chlamydia 



117 

 

 

trachomatis preva- lence in adolescents and young women positive for human 

papillomavirus (Table 2). 

 

 

 

 

The total prevalence of human papillomavirus was 49.0% (103 of 209) in 

women with negative cytological results and 82.3% (28 of 34) in women diag- nosed 

with positive cytological results. The prevalence of human papilloma- virus infection in 

women with atypical squamous cells of undetermined signif- icance was 76.5% (13 of 

17), 82.0% (9 of 11) in women with low-grade squamous intraepithelial lesions, 100% 

(1 of 1) in women with atypical squamous cells- cannot exclude high-grade squamous 

intraepithelial lesions, 100% (4 of 4) in cases of high-grade squamous intra- epithelial 

lesions, and 100% (1 of 1) with atypical glandular cells.  

With respect to Chlamydia trachoma- tis, the overall prevalence was  7.4% (18 

of 243) in women with negative cytology results, 23.5% (4 of 17) in women with 

atypical squamous cells of undetermined significance, 18.2% (2 of 11) in women with 

low-grade squamous intraepithelial lesions, and 100% (1 of 1) in women with atypical 

squamous cells- cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesions (data not 

shown).  
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Table 3 shows the prevalence of infection by Chlamydia trachomatis, human 

papillomavirus, and human papillomavirus/Chlamydia trachomatis coinfection and the 

prevalence of cyto- logical abnormalities in this population. The prevalence of 

Chlamydia trachoma- tis infection was 9.1% (95% confidence interval, 5.61 - 12.4). 

Among the 276 study participants, 36 types of human papillomavirus were 

detected, with a prevalence of 47.1% (95% confidence interval, 41.0 - 53.2). In 26.1% 

of participants (95% confi- dence interval, 21.3 - 32.1), the infection was from 1 human 

papillomavirus type, whereas in 20.2% of   participants (95% confidence interval, 15.8 -

25.6), more than 1 type of human papillomavirus was detected. 

Of the human papillomavirus types present in the currently available vaccines, 

human papillomavirus-16 was the most frequently detected (27.7%), followed by 

human papillomavirus-18 (2.6%) and human papillomavirus-6 (1.9%); by contrast, 

human papillomavirus-11 was not detected in this study.  

The prevalence of simultaneous infection by Chlamydia trachomatis and 

human papillomavirus was 5.8% (95% confidence interval, 3.3 - 9.2). When analyzed 
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further, the prevalence of simultaneous infection by Chlamydia trachomatis and a single 

human papil- lomavirus type was 3.3% (95% confidence interval, 1.5 - 6.1), compared 

with a prevalence rate of 2.5% (95% confidence interval, 1.03 - 5.16) for coinfection by 

Chlamydia trachomatis and more than 1 human papillomavirus type. 

The prevalence of cytological abnormalities among the study population was 

12.3% (95% confidence interval, 8.6 - 16.79); 6.2% were represented by a diagnosis of 

atypical squamous cells of undetermined significance, 4.0% by low-grade squamous 

intraepithelial lesions, 1.4% by high-grade squamous intraepithelial lesions, and 0.4% 

by atypical squamous cells-cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesions 

and atypical glandular cells. 

The results of bivariate analysis revealed that the participants who became 

sexually active at 16 years of age were 5.0 times more likely (95% confidence interval, 

1.1 - 22.8; P = .04) to become coinfected with Chlamydia tra- chomatis and human 

papillomavirus compared with those who became sexually active after 16 years of age. 

This breakpoint was chosen according to a study that evaluated  the  risk 

factors associated with human papillomavirus positivity and with a diagnosis of cervical 

neoplasia.
18

 These authors showed that first sexual intercourse before 16 years of age 

was significantly associated with a positive human papillomavirus test. 

Participants possessing cytological abnormalities were 14.9 times more likely 

(95% confidence interval, 3.0 - 74.4; P = .01) to become infected. There were no 

significant associations between infection and participants who were 19 years of age, 

had no stable marital union, or had a family income of less than 4 minimum wages, 

which showed odds ratios of 1.8 (95% confidence interval, 0.6 - 5.2; P = .28), 1.8 (95% 

confidence   interval, 0.6 - 5.5;  P = .29), and 0.40 (95% confidence interval, 0.1 - 1.4; P 

= .15), respectively. 

There were also no significant associ-ations with condom use and pregnancy 

history, which showed  odds  ratios of 0.9 (95% confidence interval, 0.2 = 3.6; P = 0.91) 

and 0.6 (95% confidence interval, 0.2 = 1.9; P = .36), respectively. The variables 

associated with coinfection of human papillomavirus and Chlamydia trachomatis were 

then included in a hierarchical logistic regression model. After controlling for 

confounding factors, these combinations of variables remained associated with 

cytological abnormalities (odds ratio, 10.7;   95% confidence interval, 1.9 - 59.5; P = 

.01) (Table 4). 
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Comment 

This study revealed a rate of prevalence of coinfection with human papilloma- 

virus and Chlamydia trachomatis of 5.8% (95% confidence interval, 3.3 - 9.2) and 

showed that the factors associated with coinfection in adolescents and young women 

were the initiation of sexual activity at 16 years of age and the presence of cytological 

abnormalities. However, adolescents and young women with human papillomavirus 

infection showed no increased risk of Chlamydia tracho- matis infection whether or not 

cytological abnormalities were detected. The relatively few women with human 

papillomavirus/Chlamydia trachomatis coinfection and with abnormal cytolog- ical 

findings may be considered with other limitations associated with this type of analysis 

and may have contrib- uted toward these results. 

The 5.8% prevalence rate of coinfec tion demonstrated in this study was higher 

than the 2.8% prevalence rate demonstrated in a study of asymptom- atic women in a 

cervical cancer screening program in which the participants were aged between 14 and 

64 years with an average age of 34.4 years.
19

 This was higher than the age of our study 
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partic- ipants that ranged from 15 to 24 years, with an average age of 19.5 years, but 

was more similar to that of another previous study involving women undergoing routine 

gynecological care from 17 to 57 years of age, with an average of 32.7 years, whose 

coinfection prevalence rate was 5.4%.
1
 

A coinfection prevalence rate of 16.3% was reported in a study of 227 women 

belonging to an Argentine aboriginal community, ranging in age from 13 to 68 years, 

with a mean age of 30 years.
20

 A study of young students showed a prev- alence rate of 

coinfection of 14%, which was significantly higher in women with a mean age of 20.6 

years. All young students diagnosed with coinfection, however, reported a history of 

sexually transmitted infections.
21

 A study of 1217 asymptomatic women, aged between  

24 and 65 years, showed a   coinfection prevalence rate of 6.5%.
22

 A higher prevalence 

rate of 11.5% was observed in the group aged younger than 35 years, although there 

was no significant dif- ference between this group and those aged over 35 years.
22

 

The risk of contracting a sexually transmitted infection is higher among 

adolescents and young women because of behavioral, biological, and social fac- tors, 

including the nonconstant use of prevention methods.
23-25

 Among the biological factors 

involved is the imma- turity of the cervix, which, being composed of a single layer of 

cells, leads to greater exposure of the columnar epithelium, a frequent site of micro- 

trauma that operates as a gateway for infections, thereby contributing to an increased 

risk.
25

 

Our findings indicated that initiation of sexual activity before  the  age  of  16 

years increased the chance of adoles- cent girls and young women becoming coinfected 

with human papillomavirus and Chlamydia trachomatis by 4.9 times. Hwang et al26 

showed that the ratio between the length of metaplasia be- tween 2 time intervals was 

significantly associated with human papillomavirus infection. 

Another association study of cervical ectopy with sexually transmitted in- 

fections in young students with an average age of 19.1 years showed that the frequency 

of ectopy was 27.2%. In a multivariate analysis, young girls with ectopy were found to 

be more likely to be infected with Chlamydia trachomatis with an odds ratio adjustment 

of 1.78 (P = .033).
25

 

Ectopy   and   squamous  metaplasia, physiological changes in the uterine 

cervical epithelium, have been found to be associated with the vulnerability of young 

women to acquiring sexually transmitted infections. New findings have helped to 
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understand these events, and a new population of embryonic cells located at the 

squamocolumnar junction of the cervix was recently described. 

These cells of unique cuboid morphology express specific biomarkers such as 

keratin  7,  previous  gradient  2, cluster differentiation 63, matrix metalloproteinase    7,    

and     guanine deaminase.
27

 Some authors suggest that these cells, although they are not 

conducive to the development of all stages of the human papillomavirus life cycle, may 

harbor the virus for long periods of time and are the source of most, if not all, cervical 

intraepithelial neoplasia 2, cervical intraepithelial neoplasia 3, and cervical carcinomas. 

These authors also suggest that they do not regenerate after ablation of the 

squamocolumnar junction and the transformation zone.
27-29

 

In relation to other factors associated with young  age,  one population-based 

study among women with carcinogenic human papillomavirus infection re- vealed that 

the incidence was higher among women who had initiated sexual intercourse under the 

age of 20 years, those of black ethnicity, or those infected with Chlamydia 

trachomatis.
30

 

Another study of young women, in  a double-blind, randomized clinical trial in 

phase III of the antiehuman papillo- mavirus vaccine, addressed human papillomavirus 

infection as a risk factor in young women and found this to be associated with the 

initiation of sexual activity under 15 years of age with    an odds ratio of 2.04 (95% 

confidence interval, 1.01e4.14).
31

 

Chlamydia trachomatis infection also showed a similar epidemiological profile 

with regard to age as a risk factor. A study of women treated in Australian primary care 

units showed that the initiation of sexual activity between the ages of 16 and 20 years 

was a risk factor for infection showing   a   high-risk   adjustment   of 3.7 (95% 

confidence interval, 1.9 - 7.1) compared with the age range between 21 and 25 years. 

A study in  the  central-west  region of Brazil, researching the prevalence of 

sexually transmitted infections (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, and 

syphilis) in nonpregnant young women aged between 15 and 24 years, showed a 2.16 

adjusted odds ratio (95% confidence interval, 1.18 - 3.97) for the initiation of sexual 

activity under the age of 20 years.
16

 

Magalhães  et  al,
19

  in  a  study  that aimed to estimate the prevalence of 

Chlamydia trachomatis infection alone and in combination with human papil- 

lomavirus, indicated that the infection by Chlamydia trachomatis did not increase the 

risk of acquiring human papillomavirus infection. According to these authors,  the  
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higher  prevalence  of low-grade squamous intraepithelial lesions in women coinfected 

with human papillomavirus and Chlamydia trachomatis possibly is due to human 

papillomavirus. 

On the other hand, in our study, the prevalence of cytological abnormalities 

was 12.3%. In patients with human papillomavirus/Chlamydia trachomatis coinfection, 

however, the prevalence was 57.1% (4 of 7). There was a significant association 

between coinfection and the detection of cytological abnormalities showing an adjusted 

odds ratio of 10.7 (95% confidence interval, 1.92e59.51). In a study to define the 

behavior in adolescents with abnormal cytology and histology in North America, the 

highest rate of human papillomavirus infection was noted among adolescents. This may 

be owing to a combination of risky sexual behavior and biological vulnerability because 

this age group has a high frequency of cytological abnormalities. However, the majority 

of those with human papillomavirus infection associated with abnormal cytology 

displayed a transient disease with frequent remission of the infection and cytological 

abnor- malities.
32

 A meta-analysis, which dis- regarded geographical restrictions, 

revealed a common pattern, with the number of infections peaking in women younger 

than 25 years of age and steadily declining thereafter.
33

 

The association between infection and cytological changes and age, revealed in this 

study and previous studies, reinforces a strategy of early prevention of cervical cancer. 

Current guidelines, however, do not recommend the screening of women younger than 

21 years of age based on the fact that cervical cancer is rare in adolescents, and 

screening of this population did not affect the rate of incidence. In fact, screening of this 

population may result in unnecessary interventions with the potential to cause 

reproductive harm without significant benefit to the patient.
34-36

 

Furthermore, coinfection with Chla- mydia trachomatis that frequently occurs 

in an asymptomatic but chronic form can lead to an inability to become pregnant or an 

ectopic pregnancy; it can also be the cause of perinatal morbidity and mortality.
37,38

 The 

high prevalence of Chlamydia trachomatis shown in the present coinfection study in 

young patients and the 90 million expected new cases worldwide reported by 

Kucinskiene et al
39

 indicate the imperative need to implement effective strate- gies to 

safeguard public health, such as population screening and the develop- ment and 

production of vaccines.  

Conclusion 
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The prevalence of coinfection among our study population was of a magnitude 

that warrants attention by public health services. Adolescents and young women should 

be monitored for Chlamydia trachomatis infection and vaccinated against human 

papillomavirus. The association between cytological abnor- malities and coinfection 

with human papillomavirus and Chlamydia tracho- matis indicates the potential 

synergistic role of these infections in carcinogenesis of the cervix. 
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Prevalência da coinfecção HPV e Chlamydia trachomatis em mulheres com e sem 

anormalidade cito-histológica do colo uterino: revisão sistemática. 

 

RESUMO 

 

Introdução: A prevalência da coinfecção pelo Papilomavírus humano (HPV) e 

Chlamydia trachomatis (CT) varia entre mulheres sem evidências de anormalidades 

citohistológicas do colo do útero e naquelas portadoras de anormalidades. Objetivos: 

Realizar pesquisa em publicações com estimativa da prevalência da coinfecção HPV/CT 

em mulheres e da prevalência de anormalidades citohistológica do colo uterino. 

Metodologia: Busca no banco de dados PubMed e LILACS. Considerou-se como 

critério de inclusão artigos com diagnóstico de coinfecção que utilizaram método 

diagnóstico por reação em cadeia de polimerase (PCR) e a presença ou ausência de 

anormalidades do colo uterino pela classificação de Bethesda. A qualidade dos estudos 

foi avaliada pelos critérios adaptados para estudos observacionais.   Resultados: Foram 

identificados 317 artigos e 13 foram elegíveis para a revisão que contou com 6.954 

sujeitos de pesquisa. A prevalência da coinfeção variou entre 0,7% e 24,6%, enquanto a 
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de anormalidades citohistológicas nas mulheres coinfectadas variou de 0 a 100%.  

Conclusões: A relação entre a prevalência da coinfecção HPV/CT e as anormalidades 

citohistológicas do colo uterino é variável, em parte devido as diferentes técnicas de 

amostragem. Em alguns estudos de rastreamento populacional, com baixa frequência de 

anormalidades citohistológica no colo uterino, apresentaram prevalência de coinfecção 

baixa. No entanto, estudos com pacientes previamente selecionadas com elevada 

frequência de anormalidades cito-histológicas do colo uterino mostrou maiores 

prevalências de coinfecção. 

Palavras chaves: Prevalência, HPV, Chlamydia trachomatis, anormalidades citológicas, 

coinfecção HPV Chlamydia trachomatis. 

 

HPV and Chlamydia trachomatis coinfection prevalence in women with and 

without cytological and histological abnormalities of the cervix uterine cervix: a 

systematic review 

ABSTRACT 

Introduction: The human papillomavirus (HPV) and Chlamydia trachomatis (CT) 

coinfection prevalence varies among women with no evidence of cervical cytological 

abnormalities and those with. Objectives: Research publications that estimates the 

prevalence of HPV/CT coinfection in women and the prevalence of cytopathological 

abnormalities of the uterine cervix. Methodology: Search in PubMed and LILACS 

database. Articles working with a diagnosis of coinfection using a polymerase chain 

reaction (PCR and the presence or absence of cervical abnormalities by the Bethesda 

Classification were considered as inclusion criteria. The quality of the studies was 

evaluated by the criteria adapted for observational study. Results: 317 articles were 

identified and only 13 were eligible for the review resulting in 6,954 subjects. The 

prevalence of coinfection varied between 0.7% and 24.6%, while cytohistological 

abnormalities in coinfected women ranged from 0 to 100%. Conclusions: The 

relationship between the prevalence of HPV/CT coinfection and the uterine cervix  

cytohistological abnormalities, is, in part, due to the different sampling techniques. In 

some population-based studies, with a low frequency of cytopathological abnormalities 

in the cervix, the prevalence of low coinfection was low. However, studies with 

previously selected patients with a high frequency of cytological histological 

abnormalities of the uterine cervix showed a higher prevalence of coinfection. 
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Palavras chaves: Prevalence, HPV, Chlamydia trachomatis, cytological abnormalities, 

coinfection HPV Chlamydia trachomatis.  

 

1. INTRODUÇÃO 

O Papilomavírus humano (HPV) é o vírus mais comum transmitido 

sexualmente e reconhecido como principal causa do câncer do colo do útero (CC). A 

Chlamydia trachomatis (CT) é a bactéria mais frequentemente encontrada como agente 

etiológico de infecções sexualmente transmissíveis, causando cervicites e doença 

inflamatória pélvica. (BÉBÉAR & BARBEYRAC 2009). A infecção por clamídia 

aumenta o risco de infecção por tipos de HPV carcinogênicos e pode aumentar a 

persistência de infecção de alguns tipos de HPV (VRIENDL et al., 2015.). 

A CT como causa de lesões epiteliais do colo uterino ainda não está 

completamente estabelecida. No entanto, metanálise de estudos prospectivos mostrou 

associação da infecção por CT com aumento significativo do risco de câncer do colo 

uterino. Essa associação também foi descrita em um estudo retrospectivo (Zhu et al., 

2016) 

A prevalência da coinfecção HPV e CT varia de 2,3% a 10% e sua associação 

com lesões precursoras é variável e depende da localidade e das características sócio 

demograficas população de estudo. (MAGAN-CONTRERAS et al., 2015; COLIN-

FERREYRA et al., 2015; PANATTO et al., 2015).  

Existe evidência epidemiológica que a coinfecção HPV/CT desempenha um 

papel na etiologia da neoplasia intraepitelial cervical (NIC) e subsequentemente na 

evolução para carcinoma colo do útero (BULKMANS et al., 2005; BELLAMINUTTI et 

al., 2014). A forma de transmissão similar e fatores de risco comuns como idade, idade 

do início da atividade sexual, e múltiplos parceiros (ROSA et al., 2009; 

CASTELLSAGUÉ et al., 2014), estimulou o desenvolvimento de estudos com o 

objetivo de avaliar o efeito da infecção passada por HPV/CT e o desenvolvimento de 

NIC (TAMIM et al, 2002). Existem evidências de que a CT facilita a infecção pelo 

HPV, promove a persistência viral e está associada à gravidade da neoplasia 

intraepitelial cervical (MATSUMOTO et al., 2003; ANTTILA et al., 2001; KOSKELA 

et al., 2000; VRIEDL et al., 2015; PANATTO et al., 2015). 

Há evidências de que a coinfecção HPV/CT está associada à alta expressão de 

Ki 67, um marcador de proliferação celular presente no núcleo de células em fase de 

multiplicação no epitélio. A infecção por CT também aumenta a expressão de HPV-16 
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nas NIC 1, o que indicaria sua ação em modificar a atividade do HPV. Além disto, a 

infecção por CT aumenta a expressão de receptor de fator de crescimento epidérmico 

(EGFR) e fator de crescimento transformante α (TGF-α) o que pode potencializar os 

mecanismos envolvidos na carcinogênese cervical (DA SILVA BARROS et al., 2012). 

Vários estudos demonstraram que a prevalência da infecção por CT é maior em 

mulheres portadoras do HPV e essa coinfecção está relacionada com maior risco de 

lesões cervicais (DA SILVA BARROS et al., 2012; PANATTO et al., 2015). TAMIN et 

al., (2002) e ANTTILA et al., (2001) de forma semelhante, observaram que a infecção 

pela CT em mulheres HPV positivas mostrou-se fortemente associada com 

anormalidades citológicas no colo do útero. 

O presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento dos artigos 

publicados com o tema prevalência da coinfecção entre HPV/CT em mulheres com e 

sem lesão citológica e histológica do colo uterino através da metodologia de revisão 

sistemática. Considerou-se também importante a pesquisa e avaliação de uma possível 

associação entre as prevalências da coinfecção e de anormalidades citohistológicas do 

colo uterino. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

1.1 Estratégia de busca 

 

Foi definido o tema da pesquisa a partir do qual, foi conduzido a elaboração do 

protocolo onde registrou-se os itens fundamentais e definiu-se as palavras chaves que 

orientaram a busca. Foi realizado uma pesquisa de artigos publicados e arquivados em 

banco de dados eletrônicos, sendo eles o Pubmed e LILACS, sem restrição de idioma e 

de data de publicação. A pesquisa que incluiu estudos com mulheres ativas sexualmente 

usou as palavras chaves HPV e Chlamydia trachomatis. 

 

1.2  Métodos diagnósticos 

O diagnóstico do desfecho de infecção pelo HPV e CT foram considerados nos 

estudos as pesquisas que utilizaram diagnósticos por meio da detecção do DNA. Para 

detecção e genotipagem do DNA-HPV os que utilizaram o protocolo do teste de 

genotipagem LINEAR ARRAY (Roche Molecular Systems Inc. Pleasanton, CA). O 

teste de genotipagem do HPV que utilizaram primers biotinilados para definir uma 



131 

 

 

sequência de nucleotídeos da região L1 do genoma do HPV por meio do primer 

específico PGMY09/11. Foram selecionados ainda os estudos em que os pares de 

primers utilizados para a detecção do HPV foram os de consenso PGMY09/11, 

GP5+/6+, SPF para o HPV. 

Foram incluídos estudos que na amplificação do DNA genômico da CT usaram 

o teste AMPLICOR CT/NG, ensaio multiplex, qualitativo, que permite a amplificação 

do DNA de CT, de NG e do controle interno (CI) da reação, simultaneamente. Os pares 

de primers utilizados para a detecção de CT e do controle foram:  Kl5/6, P1/2, Gh20, 

PCO4, CTP1/2, PL6.1/6.2, KL1/2. 

A definição de anormalidades cito-histológica do colo uterino utilizou como 

referência as alterações citológicas que utilizaram a terminologia do Sistema de 

Bethesda (SOLOMON et al., 2002) e as alterações histológicas pela terminologia 

proposta por RICHART et al., 1968. 

 

1.3  Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os critérios de inclusão e exclusão foram: 

• Prevalência da coinfecção HPV e CT em mulheres; 

• Método diagnóstico realizado para identificação de DNA do HPV e CT; 

• Presença ou não de anormalidades cito-histológicas no colo uterino; 

• Informação das faixas etárias das mulheres atingidas;  

Os estudos foram excluídos pelos seguintes motivos: 

• Sem informação da prevalência da coinfecção HPV e CT; 

• Sem informação do método diagnóstico realizado para identificação do 

HPV e CT;  

• Mulheres com HPV e HIV; 

• Outras doenças associadas à imunodepressão; 

• Mulheres grávidas;  

 

1.4  Critérios de elegibilidade  

 

Após a consulta às bases de dados e a aplicação das estratégias de busca, foram 

identificados estudos que apresentavam duplicidade entre as bases. Foram lidos todos os 

resumos resultantes. Nos casos em que a leitura do resumo não era suficiente para 
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estabelecer se o artigo deveria ser incluído, considerando-se os critérios de inclusão 

definidos, o artigo foi lido na íntegra para determinar sua elegibilidade. Quando o 

resumo era suficiente, os artigos foram selecionados e as versões integrais foram obtidas 

para confirmação de elegibilidade e inclusão no estudo. Para extração dos dados dos 

artigos, elaborou-se um instrumento contendo as seguintes informações: primeiro autor, 

ano de publicação, desenho do estudo, tamanho da amostra, prevalência da coinfecção 

HPV/ CT, método diagnóstico, presença ou ausência de anormalidade citohistológica do 

colo uterino.  

 

1.5 Avaliação da qualidade da amostra dos estudos incluídos (Loney) 

 

A qualidade metodológica foi realizada tomando por base oito critérios 

adaptados de LONEY et al., 1988, para estudos observacionais. Os valores considerados 

para cada critério variam de 0 a 1. Os estudos foram considerados de alta qualidade 

quando obtiveram pontuação igual ou superior a 6 de oito itens avaliadores. 

As diferenças entre os métodos de amostragem dos estudos, a ausência de 

segmentação de faixa etária e as dificuldades de avaliação dos resultados de prevalência 

e de lesões indicaram a possiblidade de elevada heterogeneidade. Os desfechos das 

prevalências e da presença e ausência de anormalidades cito-histológicas, foram 

submetidas a avaliação que mostrou elevada heterogeneidade suficiente para que se 

desconsiderasse a oportunidade de se fazer uma metanálise. Por esse motivo foi 

orientado para a realização de uma revisão sistemática. 

RESULTADOS  

 

Utilizando-se a estratégia de busca proposta, foram identificados 317 artigos a 

partir da base eletrônica de dados Pubmed e Lilacs, dos quais foram selecionados 13 

para o estudo da prevalência da coinfecção, presença ou ausência de anormalidades 

cito-histológicas no colo do útero e a idade. O detalhamento das etapas empregadas na 

pesquisa pode ser visualizado na figura 1.  

Os artigos selecionados atenderam os critérios relacionados ao desenho de 

estudo, tipo de amostra, tamanho amostral, estimativa de prevalência da coinfecção, 

método diagnóstico por pesquisa de DNA presença ou ausência de anormalidades no 

colo do útero.  Na tabela 1 também foram discriminadas as publicações variando entre 
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os anos de 2003 a 2015, que foram submetidas e aprovadas por consenso dos 

pesquisadores.  

O conjunto das amostras das publicações mostra que o número de participantes 

foi de 9.003 participantes.  Os países de origem das publicações foram predominantes 

do Brasil com 5 estudos, seguido pelo México e Argentina cada um com duas e 

Colômbia, Índia, Itália e o Líbano, com uma publicação cada (Tabela 1). O desenho dos 

estudos incluídos foi de corte transversal e a sequência vertical da tabela privilegiou a 

ordem crescente da coinfecção de variou de 0,7 a 30%, 

Na Tabela 2 é apresentada a avaliação da qualidade de cada publicação, de 

acordo com o modelo descrito por LONEY et al., 1998. De acordo com esse modelo, 

são considerados importantes na avaliação de estudos observacionais a validade dos 

métodos do estudo, a interpretação dos resultados e a aplicabilidade dos mesmos.  A 

maior nota possível, 8, só não foi obtida por três dos conjuntos dos estudos que 

compõem a amostra. Deles o artigo de PABA et al., (2007); não foi bem avaliado no 

quesito fonte de amostragem resultando uma nota final 7. O IC 95% não foi 

demonstrado nas publicações de GIULIANO et al., 2001; razão pela qual também foi 

subtraído 1 ponto da nota final do referido artigo. A menor nota considerada de 

qualidade aceitável neste método de avaliação é 6, e apenas 3 estudos foram avaliados 

com nota 7, e a média geral foi 7,8 quando a maior média possível é 8. 

O tamanho amostral de cada estudo variou entre 100 a 2 329 participantes e a 

prevalência da coinfecção variou de 0,7% a 30 %, nos 13 artigos. O método diagnóstico 

do HPV e da CT foi por detecção de DNA, item considerado como indicador de 

inclusão do estudo. Em dois estudos lesões precursoras e/ou câncer do colo do útero não 

foram detectadas. 

Uma síntese dos resultados dos artigos revisados sobre o tamanho amostral, 

menor faixa etária, maior faixa etária, quantidade de indivíduos que apresentaram testes 

HPV positivo, CT positivo, HPV/CT positivos, anormalidades cito-histológicas do colo 

do uterino (AC) e sem anormalidades cito-histológicas do colo uterino (SAC) é 

mostrada na tabela 2.  A variação da prevalência da coinfecção em mulheres com AC e 

SAC foi de 0,7% a 24,6%. A frequência de mulheres com AC variou entre 7,8% a 

100% e de mulheres SAC variou de 0% a 75% nos estudos incluídos. É importante 

salientar que no estudo do PABA et al., (2008) e TAVARES et al., (2014) a prevalência 

da coinfecção foi de 21,0% e 24,6%, respectivamente. Nesses estudos a alta 
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porcentagem (100%) de pacientes com LC foi realizado em mulheres previamente 

diagnosticadas com lesões. 

DISCUSSÃO 

Nesta revisão sistemática com 13 artigos selecionados, e 6.954 pacientes, as 

estimativas de prevalência, da coinfecção HPV/CT, variaram de 0,7 % a 24,6 %, em 

mulheres com AC ou SAC. A prevalência de anormalidades cito-histológicas do colo 

uterino por sua vez variou de 7,8 a 100%, sendo este último valor devido os autores 

terem direcionado a busca da amostra em pacientes com presença de anormalidades 

cito-histológicas no colo uterino.  

Os dois estudos com menor prevalência neste grupo, que compõem a amostra 

de publicações sobre a coinfecção, mostraram valores iguais ou menor que 1, 

frequências de 0,7 % e 1 % (BATHLA et al., 2013; MOLANO et al., 2003). A menor 

prevalência for verificada em uma amostra de 600 mulheres selecionadas 

consecutivamente entre 30 -74 anos com corrimento vaginal persistente, hemorragia 

intermenstrual e pós-coital. A coinfecção por HPV/CT foi observada em 0,7% mulheres 

e desta uma paciente, correspondente a 25%, apresentou anormalidades cito-

histológicas do colo uterino (BATHLA et al., 2013). 

Com o objetivo de verificar se a infecção por CT pode ser considerada um 

cofator para o câncer do colo uterino, analisou-se também o papel da coinfecçao 

HPV/CT. O grupo de mulheres colombianas de com idades de 18 a 85 anos, mostrou 

uma prevalência de coinfecção de 1,0% e de presença de lesões do colo uterino de 

31,5%. Não foi observado qualquer diferença significativa na infecção por CT e a 

prevalência entre mulheres com ou sem anormalidades citológicas do colo uterino. Foi 

suficiente para que os autores sugerissem que a CT não induz anormalidades cervicais. 

Alertaram, no entanto, que o papel de CT como cofator potencial na doença do colo 

uterino não pode ser descartado (MOLANO et al., 2003). 

Do conjunto de publicações da amostra, dentre as consideradas como 

prevalências intermediárias, com valores acima de um e abaixo de 10 foram incluídos 

cinco artigos. Nestes artigos os autores e as prevalências da coinfecção foram 

MAGALHÃES et al., 2,8%; DE PAULA et al., 5,2%; DE ABREU et al., 5,8%; 

NONATO et al., 5,8%; IGANSI et al., 6,5% e MOLANO et al., 9,5%. Por sua vez a 

ocorrência de anormalidades cito-histológicas do colo uterino mostrou prevalências 

iguais ou superiores a 25%, sendo que na sequencia correspondente as prevalências 

foram: 28,1%; 46%; 88%; 25% e 27%. 
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A prevalência de 2,8% da coinfecção foi observada em pacientes 

assintomáticas de um programa de triagem para câncer de colo uterino, e entre elas 

foram considerados como fatores de risco os limites inferiores da idade, que variou de 

14 – 64 anos, principalmente quando associadas ao início precoce da atividade 

reprodutiva e história de múltiplos parceiros sexuais ao longo da vida. As mulheres 

submetidas a exames nessa amostra mostrou uma prevalência de anormalidades cito-

histológicas de colo uterino de 28,1%. A infecção por CT não aumentou o risco de 

contrair infecção por HPV. Uma conclusão dos autores foi que a maior prevalência de 

lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL) em mulheres coinfectadas por HPV/CT 

possivelmente foi devido ao HPV (MAGALHÃES et al., 2015). 

Nos quatro estudos com prevalências de coinfecções que variaram de 5,2% a 

6,5% um deles apresentou prevalência de 88% de anormalidades cito-histológicas do 

colo uterino. Embora a infecção por CT não pareça relacionada com a carcinogênese as 

mulheres com citologia anormal mostraram uma taxa significativa de infecção por CT. 

Mesmo com essa prevalência de anormalidades cito-histológicas do colo uterino em 

casos de coinfecção, a resposta a questões, se a CT é um cofator para a infecção pelo 

HPV, ou se ela tem a capacidade de indução a carcinogênese do colo uterino, ainda é 

controversa (DE ABREU et al., 2012). 

Em dois estudos, um com pacientes jovens (15 – 24 anos) e outro com limites 

mais elevados (35 – 54 anos) a prevalência da coinfecção foi respectivamente 5,8% e 

6,5% (NONATO et al 2016., IGANSI et al 2012). O primeiro citado mostrou que os 

fatores potencialmente associados à coinfecção em adolescentes e mulheres jovens 

foram o início da atividade sexual até os 16 anos e a presença de anormalidades 

citológicas do colo uterino. O início da atividade sexual até os 16 anos mostrou um OR 

de 4,86 (IC 95%: 1,00–23,5), e o valor de p = 0,05, e a presença de anormalidades 

citológicas mostrou um OR de 10,7 (IC 95%: 1,9 – 59,5) com o valor de p = 0,01. No 

segundo estudo, a infecção por CT mostrou associação com o início da atividade sexual 

com idade ≤ 20 anos e a paciente ser empregada. A coinfecção também mostrou 

associação com o fato de ter ≥ 3 parceiros sexuais. As anormalidades citológicas do 

colo do útero e sua associação com a infecção pelo HPV e co-infecção foram 

significativas (p <0,001). (IGANSI et al., 2012). 

Em seis artigos as prevalências da coinfecção foram iguais ou superiores a 

10%, um deles mostrou menos lesões de colo uterino que os outros cinco, com 7,8% de 

prevalência de lesões e prevalência de 16,3% de coinfecção. O estudo de base 
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populacional teve o objetivo de determinar o impacto da CT e infecções por HPV em 

mulheres pertencentes a uma população indígena isolada em uma região da Argentina. 

A infecção por CT foi maior nas mulheres HPV - DNA positivas (34,2%) do que nas 

mulheres com HPV - DNA negativo (19%; OR: 2,22 / IC95% = 1,16-4,28 / p = 0,009).  

A partir dos dados coletados foi sugerido que a infecção por CT pode influenciar na 

história natural da infecção pelo HPV. Foi sugerido que a associação entre esses dois 

agentes parece estar mais relacionada a uma potencialização mútua do que ao fato de 

eles terem uma rota comum de transmissão (DE LUCA et al., 2011). 

Os dois artigos, com amostras dirigidas preferencialmente a pacientes com 

dados sugestivos de anormalidades cito-histológicas do colo uterino apresentaram 

prevalência de coinfecção de 10% e 12,5% e de anormalidades do colo uterino 77% e 

71,5%. O estudo que teve o objetivo de avaliar a expressão do interferon gama na 

infecção por HPV e por CT nas lesões escamosas intra-epiteliais de amostras do colo 

uterino. Os autores concluíram que a coinfecção HPV/CT pode estimular 

excessivamente a expressão de interferon gama. No segundo estudo os autores sugerem 

que a coinfecção HPV/CT foi associado com um maior risco de ambos os diagnósticos 

de LSIL (low scamous intraepitelial lesion) e HSIL (high scamous intraepitelial lesion), 

mas não com carcinoma de colo uterino invasivo. (COLIN-FERREYRA et al., 2015; 

GOLIJOW et al., 2005) 

A infecção por CT foi examinada como um possível cofactor do HPV na 

etiologia da neoplasia intraepitelial cervical, em 129 mulheres, e mostrou uma 

prevalência de coinfecção HPV/CT de 22% e de anormalidades cito-histológicas de 

colo uterino 59%. Neste estudo houve um aumento na infecção por CT em mulheres 

HPV positivo (29/49) em comparação com mulheres HPV negativo (10/80) com p < 

0,01. Foi sugerido que a infecção por CT é um cofator associado ao HPV no 

desenvolvimento da NIC, possivelmente pela modulação da imunidade do hospedeiro e 

/ ou por induzir o processo inflamatório crônico (TAMIN et al., 2002). 

Em dois artigos com amostras selecionadas com 100% de lesões do colo 

uterino e prevalências de coinfecção de 21 e 24,6%, reconhecendo o papel do HPV de 

alto risco como agente etiológico do câncer de colo uterino, foi também objetivo do 

estudo avaliar os diferentes cofatores que podem ser necessários para a transformação 

maligna, mas cujo conhecimento permanecem inconclusivo (PABA et al., 2008; 

TAVARES et al., 2014). PABA et al., 2008 concluíram que infecção por CT favorece a 

entrada e persistência de HPV de alto risco (HR-HPV), o que leva à integração viral, à 
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inibição do apoptose e hiperexpressão de oncogenes E6/E7 em células em 

transformação.  

TAVARES et al., 2014, com o objetivo de avaliar a presença do HPV e a 

prevalência de CT entre mulheres brasileiras e o efeito desta associação na gravidade da 

neoplasia de colo uterino realizou estudo em uma população composta por 142 

mulheres com diagnóstico histológico de NIC. Uma associação significativa entre a CT 

positiva e o HPV 16 foi encontrada (p = 0,0106, OR = 5,31, 95% IC 1,59-17,67). Além 

disso, os dados coletados sugerem que a infecção por CT pode desempenhar um papel 

importante na história natural da infecção pelo HPV. 

CONCLUSÃO 

A taxas de prevalência da coinfecção por HPV/CT são variáveis em mulheres 

com anormalidades cito-histológicas do colo uterino. Além de aspectos como a via de 

transmissão, idade, aspectos comportamentais, o diagnóstico de lesão de colo parece 

estar relacionado. O aumento da prevalência da coinfecção, na maioria dos estudos, 

coincidiu com a elevação da frequência de ocorrência de anormalidades cito-

histológicas do colo uterino em pacientes com a coinfecção por HPV/CT. 

A elevação das prevalências não foram uniformes e não mostraram uma 

relação linear. Os dados das publicações incluídos apresentaram elevada 

heterogeneidade, principalmente clínica e pelas técnicas de amostragem 

impossibilitando a realização de análise estatística e a conclusão de uma metanálise. 
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    Figura 1: fluxograma das etapas evolutivas da pesquisa sobre o tema prevalência 

coinfecção HPV/CT com inclusão de 13 artigos com desenho de estudo transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Avaliação da qualidade individual dos estudos com a distribuição das notas 

dos 13 artigos incluídos, de acordo com os oito itens utilizados e a média segregada por 

item e a média geral, Looney et al.,1998. 

Autor Amostra  Fonte de 

amostragem 

Tamanho 

amostral 

Medida  

desfecho 

Entrevistador 

imparcial 

Taxa de 

resposta 

IC 

95% 

Participantes 

semelhantes 

Total 

1 Bhatla 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2 Molano 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

3 Magalhães 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

4 dePaula 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

5 deAbreu 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

6 Nonato 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

7 Igansi 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

8 C-Ferreira 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

9 Golijow 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

10 deLuca 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

11Paba 1 01 1 1 1 1 1 1 7 

12Tamim  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

13 Tavares  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

          

Resultado 

global 

14 

100% 

13 

87,5% 

14 

100% 

14 

100% 

14 

100% 

14 

100% 

12 

81% 

14 

100% 

7,84 

1amostra direcionada cuja fonte eram pacientes portadoras de CT crônica; 2fonte amostral de pacientes com 91% 

apresentando lesão citológica e 72,7% com carcinoma escamoso; 3não apresentou prevalência de subgrupo, da CT e 

de lesões cervicais; 4média. 

 

Tabela 2- Características de Dados das 13 publicações incluídas no estudo que 

caracterizam as amostras como autor, ano de publicação, país de origem tamanho 

amostral e prevalência da coinfecçao por HPV/CT. 

1°autor Ano  Desenho País do 

Estudo 

Amostras 

(n) 

Prevalência 

HPV/CT (%) 

      

1-Bhatla N 2013 Transversal Índia 600 0,7 

2-Molano 2003 Transversal Colômbia 1829** 1,0 

3-Magalhães 2015 Transversal Brasil 1134 2,8 

4-De Paula 2007 Transversal Brasil 250 5,2 
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5-De Abreu 2012 Transversal Brasil 622 5,8 

6-Nonato 2016 Transversal Brasil 276 5,8 

7-Igansi 2012 Transversal Brasil 1217 6,5 

8-CFerreyra 2015 Transversal México 100 10,0 

9-Golijow 2005 Transversal Argentina 279 12,5 

10-De Luca 2011 Transversal Argentina 227 16,3 

11-Paba 2008 Transversal Itália 149 21,0 

12-Tamim 2002 Transversal Líbano 129 22,0 

13-Tavares 2014 Transversal Brasil 142 24,6 

13 artigos elegíveis de um total de 317 artigos analisados; *Estudos que informam a ocorrência de lesões cervicais 
ou ausência de lesão cervical associada à prevalência da coinfecção. **A análise foi realizada com1813 mulheres. 
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Tabela 3. Síntese dos resultados dos artigos revisados informando o autor, os limites das faixas etárias das pacientes dos estudos, quantidade de 

indivíduos que apresentaram HPV e CT positivos, coinfecção HPV/CT positiva, anormalidades citológicas, NIC e câncer colo uterino.  

1°autor Idade 

menor 

Idade 

maior 

HPV 

 

    CT HPV/CT 

 

    AC 

 

Citologia 

ASCUS 

Citologia 

LSIL 

Citologia 

HSIL 

 

NIC I 

Histologia 

NIC II 

 

NIC III 

SAC 

   N % N % % N %        

1-Bhatla N 30 74 108 18 29 4,8 0,7 1 25 3 -- 1 -- 1 -- 3(75%)* 

2-Molano 18 85 277 15,3 91 5 1,0 6 31,5 -- -- -- -- -- -- 13(68,5%) 

3-Magalhães 14 64 223 25,8 124 10,9 2,8 9 28,1 4(5%) 5(10,4%) -- -- -- -- 23(2,3%)** 

4-De Paula 20 59 100 40 23 9,2 5,2 6 46 3(23%) 2(15,5%) 2(15,5%) -- -- -- 7(54%) 

5-De Abreu 15 83 195 31,35 79 12,7 5,8 32 88 1(3%) 1(3%) 2(6%) *** *** *** 4(12%) 

6-Nonato 15 24 130 47,1 25 9,1 5,8 4 25 -- -- -- -- -- -- 12(75%) 

7-Igansi 35 54 346 28,4 152 12,6 6,5 10 27 **** **** **** **** **** **** 26(73%)**** 

8-C Ferreyra --   -- 35 45,5 10 12,9 10 77 77 -- -- -- -- -- -- 23(23%) 

9-Golijow 15 67 218 74,1 88 31,5 12,5 279  71,7 -- -- -- -- -- -- 79(28,3%) 

10-Deluca 13 68 106 46,7 60 26,4 16,3 18 7,8 -- 16(7%) 1(0,4%) 1(0,4%) -- -- 36(15,8%) 

11-Paba 20 89 136 91,3 32 21 21 32 100 -- -- -- -- -- -- 0 

12-Tamim 21 52 49 38 39 30 22 26 59,0 -- -- -- 15/27 4/6 7/11 2(41%) 

13Tavares 16 75 142 100 35 24,7 24,6 35 100 -- -- -- 11 24 8 0 

( -- ): Sem informação; AC: anormalidade cito-histológica no colo uterino; SAC: Sem anormalidade cito-histológica no colo uterino;1 percentual da amostra total*Cancer cervical (3/16,7%);*Bhatla N et al., 2013 

observaram  4 casos de coinfecção, sendo 3 sem lesão e 1 com lesão do tipo HSIL. Das quatro mulheres com infecção por CT e HPV, um tinha HSIL demonstrado pelo Papanicolaou, enquanto três tinham alterações 

inflamatórias. Contudo, na biópsia, o caso com HSIL tinha apenas cervicite crónica, enquanto uma das três com citologia benigna apresentou lesão NIC2. **Magalhães et al., 2015 encontraram uma taxa de prevalência 

de coinfecção de 2,8%, sendo 2,3% em mulheres com citologia normal, 5,0% naqueles com ASCUS, e 10,4% nas mulheres com LSIL. ***DE ABREU et al., 2012. Observaram câncer cervical em 3 pacientes (16,7%); 

****Igansi et al., 2012 encontraram 4(1,1%) pacientes que apresentaram citologia normal em associação com a coinfeção. Grupo de coinfecção com 62 mulheres foram submetidas colposcopia : 43 pacientes 

apresentaram resultados normais e 19 resultados anormais ; 17 pacientes foram submetidos a exame : sendo que 6 pacientes apresentaram resultados normais, 10 com lesões de baixo grau e 1 com lesão de alto grau; 

HPV: papilomavírus humano ; LSIL : lesão escamosa intraepitelial de baixo grau; HSIL :lesão escamosa intraepitelial de alto grau lesão - NIC neoplasia intraepitelial cervical (I, II e III)
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6 DISCUSSÃO 

Este estudo mostrou uma prevalência da coinfecção por HPV e CT de 5.8% (IC 

95%: 3,3–9,2) e que os fatores potencialmente associados à coinfecção em adolescentes 

e mulheres jovens foram o início da atividade sexual até os 16 anos e a presença de 

anormalidades citológicas. O início da atividade sexual até os 16 anos mostrou um OR 

de 4,86 (IC 95%: 1,00–23,5), e o valor de p = 0,05, e a presença de anormalidades 

citológicas mostrou um OR de 10,7 (IC 95%: 1,9 – 59,5) com o valor de p = 0,01. A 

coinfecção HPV/CT é motivo de preocupação de saúde pública, pois ambos os agentes 

infecciosos são as principais causas de infecção transmissível sexualmente na mulher e 

importantes fatores de risco para o câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino 

ainda ocupa o segundo lugar em frequência e a quarta posição em mortalidade, 

realçando os estudos que procuram elucidar formas de reduzir sua incidência. O HPV é 

considerado como causa essencial, mas não suficiente para a eclosão do câncer de colo 

(WALBBOMERS et al., 1999), e, a infecção por CT é apresentada por alguns estudos 

como fator associado que de forma sinérgica pode facilitar a infecção e também de 

forma autônoma agir como fator carcinogênico (SAMOFF et al., 2005; SHEW et al., 

2013).  

A prevalência da infecção pela CT, neste estudo, com as 276 participantes, foi 

de 9,0% (IC 95%: 1,08 – 17,6). O início precoce da atividade sexual e a presença de 

anormalidades citológicas também foram significativamente associados a esta infecção. 

Na análise multivariada o início da atividade sexual com idade igual ou inferior a 16 

anos mostrou um OR de 4,9 (IC 95%: 1,00 – 23,6) com o valor de p = 0,05, e a presença 

de anormalidades citológicas mostrou um OR de 12,3 (IC 95%: 8,6 – 16,8) com o valor 

de p = 0,01. Uma pesquisa da prevalência e repercussões da infecção pela CT em 

gestante no terceiro trimestre, na Região Norte do Brasil, foi realizada usando como 

método a detecção de DNA pela PCR. A prevalência estimada foi de 11%, sendo que 

72.7% das participantes com resultados positivos tinha menos de 30 anos 

(BORBOREMA-ALFAIA et al., 2013).  

A prevalência da infecção pelo HPV, no presente estudo, foi de 47,1% (IC 95%: 

41,0 – 53,2), a prevalência por infecção simples foi de 26,1% (IC 95%: 21,3 – 32,1), da 

infecção múltipla foi de 20,2% (IC 95: 15,8 -25,6). A coinfecção HPV/CT com um 

único tipo de HPV mostrou uma prevalência de 3,3% (IC 95%: 1,5 -6,1), e a coinfecção 
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com presença de mais de um tipo de HPV foi de 2,5% (IC 95%: 1,03 – 5,16). Na análise 

univariada a presença de HPV não foi associada a risco para infecção por CT. A 

presença de HPV mostrou um OR de 2,1 (IC 95%: 0,85 – 5,46) e p = 0,076, com a 

infecção por um único tipo de HPV mostrou um OR de 2,1 (IC 95%: 0,8 – 5,7) e p = 

0,12, com a infecção por mais de um tipo de HPV mostrou um OR de 2,1 (IC 95%: 0,77 

– 6,15) e p = 0,14. 

Mulheres que iniciam relações sexuais antes dos 16 anos são mais vulneráveis a 

infecção pelo HPV, porque durante a puberdade, é mais comum o colo do útero 

apresentar alterações celulares na zona de transformação conhecida como ectopia. Com 

a ectopia, as células do colo do útero não são apenas mais susceptíveis a infecção por 

HPV, mas também podem também serem mais propensas a sua persistência (CASTLE 

et al., 2008). ALMONTE et al., 2011, observou que ter a primeira relação sexual em 

idade precoce e com vários sexual parceiros durante toda a vida aumentou o risco de ter 

HPV de alto risco. Estudo transversal com mulheres com esfregaço anormal, mostrou 

que a idade da primeira relação sexual antes dos 16 anos de idade foi significativamente 

associada com a infecção pelo HPV, particularmente de alto risco HPV oncogênico, os 

tipos 16 e 18 e com NIC 1 ou lesões mais graves (RIBEIRO et al., 2015) 

É importante considerar que tanto a infecção por CT quanto a coinfecção 

HPV/CT foram positivamente relacionadas à detecção de anormalidades citológicas no 

presente estudo. De fato, a infecção por CT está associada à hiperplasia de células de 

reserva e metaplasia, processos relacionados à carcinogênese cervical. A CT causa uma 

inflamação grave na cérvice, algumas vezes associada a atipias metaplásicas na zona de 

transformação (ZT). A prevalência de CT é maior em mulheres com achados anormais 

na citologia, quando comparadas com as mulheres que apresentam citologia normal 

(KOSKELA et al., 2000).  

A prevalência de infecção por CT varia entre 5,0 e 21,0% nos EUA, 3,0 - 10,0% 

na Europa e de 3,0 a 21,0% no Brasil (COSTA-PINTO et al. 2013). Ocorre 

principalmente em jovens sexualmente ativas nos primeiros anos após a sua primeira 

relação sexual. A maior prevalência de HPV ocorre em mulheres com idade inferior a 

25 anos e essa prevalência diminui entre os 45 e 50 anos, mas tende a aumentar após a 

menopausa (FERNANDES et al., 2009). Outros fatores de risco que podem estar 

relacionados à infecção pelo HPV, além do início da atividade sexual precoce são: 

número de parceiros sexuais, multiparidade, uso contínuo de anticoncepcionais orais e 

tabagismo (RAGIN et al., 2008; VACCARELLA et al., 2006). 
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O HPV é o vírus transmitido sexualmente mais comum e a infecção bacteriana 

sexualmente transmissível por CT é a mais comum em todo o mundo. A prevalência de 

infecções é maior em mulheres jovens e os fatores que estão associados à sua aquisição, 

como a idade mais jovem e um maior número de parceiros sexuais, também são 

compartilhados (HOORY et al., 2008; TROTTIER et al., 2006; BASEMAN et al., 

2005). 

A coinfecção e a detecção de neoplasia intraepitelial cervical ou câncer cervical 

invasivo tem sido relatada em alguns estudos que empregaram como metodologia de 

detecção a PCR, mas não há consenso. PABA et al., 2008, indicaram que a infecção por 

CT favorece a infecção e persistência de vários tipos de HPV de alto risco oncogênico, 

inibição da apoptose, hiperexpressão dos oncogenes virais e transformação celular. Por 

outro lado, DE PAULA et al., 2007, relataram que, embora uma associação significativa 

tenha sido encontrada entre a infecção pelo HPV e as lesões precursoras do câncer 

cervical, não foi possível estabelecer uma associação significativa entre essas lesões e 

CT ou com a coinfecção por HPV e CT. De acordo com Safaeain et al., 2010, a infecção 

por CT pode ser associada com o câncer do colo do útero, porque está associada com a 

aquisição de HPV pela causalidade através de fatores de risco comuns, como 

comportamento sexual e parceiros infectados e por uma perturbação causal do tecido 

epitelial. Estes autores acreditam que é provável que a infecção pelo HPV/CT cause a 

progressão das lesões cervicais e sugerem que a infecção por CT desempenha algum 

papel na etiologia da carcinogênese cervical. O possível mecanismo seria a facilitação 

da entrada e da promoção da persistência do HPV de alto risco oncogênico como 

resultado da inflamação crônica e resistência à apoptose (SAFAEIAN et al., 2010). 

DELUCA et al., 2011, indicaram que a infecção por CT pode ter um papel 

importante na etiologia da carcingênese cervical por facilitar a entrada e a persistência do 

HPV de alto risco oncogênico. Os autores registraram que isto é próprio da inflamação 

crônica induzida pela bactéria e da resistência à apoptose, que a infecção persistente por 

CT parece provocar. Foi também observada associação entre infecção concomitante por 

CT e HPV. Entretanto, devido ao desenho de corte transversal do estudo, não foi 

possível determinar a infecção primária nas pacientes com infecções concomitantes por 

HPV e CT. A detecção de CT e HPV por PCR indica preferencialmente uma infecção 

aguda e, mais raramente crônica por CT e uma infecção transitória ou persistente de 

infecção por HPV (BOSCH et al., 2007). 



149 

 

 

ABREU et al., 2012, realizaram um estudo de detecção molecular de ambas as 

infecções em 622 mulheres brasileiras incluindo 252 mulheres com diferentes graus de 

citologia cervical anormal e câncer cervical e 370 mulheres com citologia normal. Estes 

autores indicaram que embora a infecção por CT não pareça estar relacionada à 

carcinogênese cervical, as mulheres com citologia alterada tiveram uma significativa 

maior taxa de infecção por CT. Segundo estes autores, é importante a adoção de 

protocolos para diagnóstico e tratamento desta infecção bacteriana. Magalhães et al., 

2014, estimaram a prevalência de infecção por CT e em combinação com a infecção por 

HPV e investigaram se a infecção CT aumenta o risco de contrair HPV e se a presença 

de ambos os agentes patogénicos está associada com uma maior prevalência de lesões 

cervicais. Estes autores mostraram que a prevalência foi de 10,9%, sendo de 10% nas 

mulheres com citologia normal, de 13,8% nas com alterações ASC-US, e 25% LSIL. 

Ainda, indicaram que a infecção por CT aumenta o risco de contrair HPV. Da Silva et 

al., 2012, sugeriram uma associação causal entre as infecções por HPV e CT em 

mulheres jovens. Estes autores lançaram a hipótese que infecção por esta bactéria pode 

ser um fator predisponente para a subsequente infecção por HPV ou vice-versa, devido 

ao semelhante modo de transmissão sexual.  

DA SILVA BARROS et al., 2012, demostraram em um estudo que a prevalência 

de infecção por HPV foi de 86,3% e a soropositividade para CT foi de 26%. Trinta e 

uma mulheres (27,4%) eram soropositivas para CT e HPV-DNA. O tipo de HPV mais 

prevalente em mulheres CT soropositivas foi o HPV 16 (51,6%) e este também foi o 

tipo mais presente nos casos de neoplasias. A positividade para o HPV, especialmente 

os tipos 16 e 18, e a soropositividade para CT estavam significativamente associadas 

com o diagnóstico de neoplasia de alto grau. Um estudo soroepidemiológico 

prospectivo sobre o papel da infecção por HPV e outras infecções na carcinogênese 

cervical mostrou que o aumento do número de IST foi associado ao aumento de risco de 

câncer cervical. Em conclusão, este grande estudo prospectivo destacou o importante 

papel do HPV e uma possível contribuição de CT e Herpes Vírus Hominis 2 (HHV-2) 

na carcinogênese cervical. A pesquisa de anticorpos séricos de CT, em vez de DNA, 

provavelmente seja uma melhor medida da exposição cumulativa a CT ou de uma 

exposição ocorrido vários anos antes do desenvolvimento de doença cervical 

(GOLIJOW et al., 2005). Dado o longo intervalo de tempo entre a infecção por CT e 

desenvolvimento de NIC ou câncer invasor, a infecção por CT geralmente parece não 

persistir e permanecer detectável no tecido (GOPALKRISHNA et al., 2000; WALLIN 
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et al., 2002). Assim, sugere-se que a CT atua como co-fator ao HPV nas etapas iniciais 

da doença cervical, possivelmente por meio de respostas inflamatórias crônicas 

produzidas no epitélio cervical (BELLAND et al., 2001). 

Considerando o caráter multifatorial envolvido na carcinogênese cervical, ainda 

existem dúvidas acerca da história natural destas lesões. A importância da coinfecção 

por HPV e CT ainda é motivo de discussão. Infecções por HPV e CT são muito comuns 

entre jovens assintomáticas. Isto destaca a necessidade de mais programas de rastreio do 

CT e do reforço da educação para a saúde sexual, orientações por demais importantes 

para estratégias de saúde pública.  
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7 CONCLUSÃO 

A prevalência da coinfecção por HPV e CT de 5.8% (IC 95%: 3,3 – 9,2). 

O início da atividade sexual até os 16 anos e a presença de anormalidades 

citológicas foram fatores potencialmente associados à coinfecção em adolescentes e 

mulheres jovens. 

A prevalência da infecção pela CT foi de 9,1% (IC 95%: 5,61 – 12746). O início 

precoce da atividade sexual e a presença de anormalidades citológicas também foram 

significativamente associados a esta infecção. O início da atividade sexual considerado 

a idade na primeira relação até 16 anos mostrou um OR de 5,0 (1,1 – 22,8) com p = 0,04 

na análise univariada, e na multivariada um OR de 4,9 (1,0 – 23,6) com p = 0,05. A 

presença de anormalidades citológicas mostrou um OR de 14,9 (3,0 – 74,4) com p = 

0,01 na análise univariada, e na multivariada um OR de 10,7 (1,9 – 59,5) com p = 0,01.  

A prevalência da infecção pelo HPV, neste estudo, foi de 47,1% (IC 95%: 41,0 – 

53,2), a prevalência por infecção simples foi de 26,1% (IC 95%: 21,3 – 32,1), da 

infecção múltipla foi de 20,2% (IC 95: 15,8 -25,6).  
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9. ANEXOS 

Anexo 1 – Declaração do comitê de ética e pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás do projeto “Estudo da prevalência 

de DST em adolescentes e jovens do sexo feminino do Estado de Goias”. 
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Anexo 2 - Termo de Consentimento livre e esclarecimento para o projeto I 
infecções cervicais pelo HPV em estudantes universitários de Goiânia, Goiás. 
Pesquisadora Professora Rosane R. Figueiredo Alves 
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Anexo 3 - Questionário padronizado de pesquisa usado no projeto infecções 
cervical pelo HPV em estudante universitária em Goiás. 

Idade:                            Estado civil:                        Religião: 

Data de ingresso na universidade 

Universidade (  ) Federal    (   ) Estadual     (   ) Particular 

Curso:                                              Ano em curso 

 

Renda própria: Sim (   )    Não (    )   Valor:     (  ) Abaixo de 2 salários mínimos 

                                                                         (  ) de 2 a 4 salários  

                                                                         (  ) Acima de 5 salários mínimo                                                                  

Renda familiar:   (   ) Abaixo de 2 salários mínimos 

                           (   ) de 2 a 4 salários  

                           (   ) de 5  a 10 salários mínimos 

                           (   ) Acima de 10 salários mínimos 

 

Antecedentes ginecológicos e obstétricos 

1. Data da última menstruação 

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

3. Idade de Início da atividade sexual: 

4. Freqüência de coito/semana:  

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

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

      Tempo de uso:     

6. Uso do preservativo em relações sexuais:  (   ) Sempre 

                                                                         (   ) mais da metade das vezes 

                                                                         (   ) menos da metade das vezes 

                                                                         (   ) Nunca                                       
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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 na primeira gravidez:    

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

Hábitos:          

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

cigarros /dia: 

2. Uso bebida alcoólica (   ) Sim     (   ) Não 

3. Bebida alcoólica antes das relações sexuais  (   ) Sempre 

                                                                             (   ) mais da 1/2 das vezes 

                                                                             (   ) menos da 1/2 das vezes 

                                                                             (   ) Nunca                                       

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

5. Drogas ilícitas antes das relações sexuais:  (   ) Sempre 

                                                                          (   ) mais da 1/2 das vezes 

                                                                          (   ) menos da 1/2 das vezes 

                                                                          (   ) Nunca    

 

 

 

 

 

 


