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RESUMO 

 

 

 

 

As infecções causadas pelos Papilomavírus humanos (HPV) são as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis mais freqüentes em todo mundo. Cerca de 30% destas 

infecções são persistentes, fato associado ao aumento significativo do risco de neoplasia 

cervical. Assim, o acompanhamento das infecções persistentes, associadas aos HPV de 

alto risco, funcionaria como medida preventiva contra o câncer. Por esta razão, entra em 

discussão qual a melhor técnica de detecção da infecção e rastreamento das pacientes. A 

fim de contribuir para esse estudo, nossa pesquisa comparou as técnicas de Captura do 

Híbrido (HCAII) e Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), ambas utilizadas para a 

detecção do genoma viral. Foram estudadas 1616 amostras de pacientes do sexo 

feminino, atendidas nos Laboratório Sérgio Franco, durante o ano de 2001. Para o teste 

de Captura do Híbrido foi usado o kit da Digene Hybrid Capture II (HCAII), onde os 

tipos de HPV são agrupados em sondas: grupo A (baixo-risco) e grupo B (alto-risco) e 

para o PCR foram usados os primers genéricos MY09/11, e os primers específicos para 

o gene E6 dos HPV de alto-risco (HPV 16,18,31,33 e 35), e E7 (HPV 58). Das 1616 

amostras 745 (46,1%) eram positivas para algum tipo de HPV. E destas, a maior parte 

(91,4%) apresentou infecção com HPV de alto-risco sozinho ou conjuntamente ao de 

baixo-risco, caracterizando uma população com alto risco de desenvolver câncer. A 

média de idade das pacientes foi de 30 anos, o que coincidiu também com a faixa etária 

de maior número de mulheres infectadas no nosso estudo. Das 1616 amostras 

selecionamos ao acaso 97 para serem submetidas a PCR, desde que também 

apresentassem o resultado da Citopatologia no mesmo período. A PCR detectou em 79 

pacientes o DNA do HPV, enquanto que na HCAII obtivemos 68 amostras positivas. 

Neste grupo, o tipo mais prevalente pela PCR foi o HPV16 (48%), seguido do HPV18 

(40%), HPV35 (8%), 31 (4%), e os HPV 33 e 58 não foram detectados. Nossos dados 

apontam a maior sensibilidade da PCR, conforme descrito na literatura. Considerando o 

diagnóstico citopatológico, os dois testes se mostraram concordantes com o mesmo: 

conforme o aumento da severidade do diagnóstico pelo teste de Papanicolau, maior o 

número de casos de HPV detectados. A concordância entre HCAII e a PCR foi de 
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78,4%. Entretanto, em alguns casos, ressaltando-se aqueles classificados como 

Alterações Inflamatórias, a PCR apresentou maior prevalência de HPV que a HCAII: a 

positividade pela PCR foi de 78,8%  e pela HCAII foi de 48,8% que podem ser 

justificados por resultados falsos-negativos e falsos-positivos comuns às duas técnicas. 

A carga viral obtida pela HCAII mostrou uma média crescente até as lesões de baixo-

grau (LSIL) e uma queda nas lesões de alto-grau, mas de modo geral, a análise foi 

inconclusiva, apresentando valores com significância estatística somente para as LSIL. 

Considerando o custo ainda elevado destas duas técnicas, as implicações na prevenção e 

no tratamento das infecções pelo HPV, concluímos que tanto a HCAII como a PCR 

podem ser utilizadas juntamente com a Citopatologia (Papanicolau), que já é o exame 

de eleição para o rastreamento das pacientes, direcionados principalmente para 

mulheres acima dos 35 anos de idade. Isto porque, acima desta idade há um aumento 

das chances de estarmos frente às infecções persistentes, que constituem o principal 

fator de risco para a carcinogênese. Sendo assim, o uso combinado poderia significar 

medida mais efetiva de prevenção contra o câncer cervical  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The Human Papillomavirus (HPV) infections are the most frequent Sexually 

Transmitted Diseases worldwide. Nearly 30% of these infections are persistent, fact 

associated with a significant increase in risk for cervical neoplasia. Thus, the screening 

of persistent infections, associated with high-risk HPV types, would result in prevention 

of the cancer. For this reason, there is a search for which is the best technique of 

detection of HPV infection and patient screening. In order to contribute for this study, 

our research compared the techniques of Hybrid Capture Assay and Polimerase Chain 

Reaction, both used in the diagnosis of HPV infection. For that, 1616 samples of female 

patients had been studied. They were attended at Laboratorio Sergio Franco, during year 

2001. For the Hybrid Capture Assay the kit Digene Hybrid Capture II was used 

(HCAII), where the HPV types are separated in: group A (low-risk) and group B (high-

risk), and for the PCR, we used generic primers MY09/11, and specific primers for the 

E6 gene of high-risk HPV types (HPV 16,18,31,33,35) and E7 (HPV 58). Of all 1616 

samples, 745 (46,1%) were positive for some HPV type. And the most part (91,4%) 

presented high risk HPV infection alone or with one low-risk HPV type, characterizing 

a population with high risk to develop cancer. The age average of the patients was 30 

years, what also agreed with the age band of  most part of infected women in our study. 

Within the 1616 samples, we selected 97 for PCR analysis, if the patient presented the 

citopathological diagnosis from the same period. The PCR detected HPV DNA in 79 

patients, while in HCAII we found 68 positive samples. The most prevalent HPV type 

detected by the PCR was the HPV16 (48%), followed of HPV18 (40%), HPV35 (8%), 

31 (4%) while HPV 33 and 58 had not been detected in this samples. Our data pointed 

that PCR had the highest sensitivity, as described in literature. Both PCR and HCAII 

showed good agreement with the results from Citopathology:  the increase of severity of 

Pap diagnosis corresponded to an increase in HPV detection by PCR and HCAII. The 

general agreement between HCAII and PCR was 78.4%. However, in the cases of 

Inflammatory Alterations, the PCR was more efficient than the HCAII; the positivity for 

the PCR was of 78,8% and for the HCAII it was of 48,8%, justified by either false-
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positive or false-negative results, related to both techniques. The viral load obtained by 

HCAII showed an upward trend from normal to LSIL with a fall in HSIL. But measures 

were generally inconclusive, with statistic significant values restricted to LSIL. 

Considering the high costs of these techniques, the implications in the prevention and 

the treatment of HPV infections, we conclude that both HCAII and PCR can be used to 

complement the Citopathology (Papanicolau), that is used to screening HPV in the 

general population. This would result in effective prevention against the cervical cancer, 

mainly, in women above of 35 years old, since this age group may represent the one 

with persistent HPV infections, that constitute the main risk factor for carcinogenesis.  
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INTRODUÇÃO 

 

1- HISTÓRICO 

 

 As verrugas genitais, também conhecidas como condilomas, vêm sendo descritas 

desde a Antiguidade. Logo após a Idade Média, a explicação postulada para sua origem 

foi atribuída de maneira equivocada às manifestações da sífilis e até mesmo da 

gonorréia. Hunter, em 1786, descreveu os condilomas como sendo manifestações 

sifilíticas. Fato que foi desmentido por Bell (1793), e posteriormente por Jourdan (1826) 

e Ricord (1838), através de seus estudos. Pouco depois, Pirrie (1852) propôs a origem 

como sendo ligada à gonorréia. Mas, que também foi abandonada mediante ao 

isolamento dos gonococos feito por Neisser, em 1878. 

 A partir daí, alguns pesquisadores começaram a considerar a teoria do “irritante 

inespecífico”, na qual outros agentes relacionados à falta de higiene como 

decomposição do esmegma e de secreções genitais causariam irritações genitais e, 

conseqüentemente, as verrugas nessa região. 

 Posteriormente, a etiologia viral das verrugas pôde ser confirmada através de 

experimentos inoculando extratos genitais em regiões da pele previamente escarificadas, 

e verificando que, após um período de incubação, apareciam lesões típicas exatamente 

nesses locais inoculados. Exemplos destes estudos são os de Licht (1894), Ciuffo 

(1907), e Wille & Kingery (1919). 

 O novo passo para a elucidação da origem dos condilomas veio através da 

observação das semelhanças histológicas entre as verrugas genitais e as cutâneas. Mas, a 

comprovação de uma origem comum para ambas as patologias só veio a ser obtida 

pouco tempo depois, por meio dos experimentos realizados por Waelsch (1918), nos 

quais o mesmo extrato de verrugas foi inoculado na pele e na mucosa humana, 

produzindo verrugas comuns e verrugas genitais respectivamente. 

A primeira associação da progressão do papiloma a câncer foi descrita por 

Shope (1933), que realizou infecções experimentais em coelhos, nos quais as lesões 

benignas induzidas por Papilomavírus de coelho, os CRPV (Cottontail Rabbit 

Papillomavirus) progrediam a carcinoma invasivo. Reforçando estes achados, Rous & 
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Beard (1935), além de confirmarem que os papilomas benignos poderiam progredir a 

carcinomas de células escamosas nos coelhos, estabeleceram que co-fatores não virais 

específicos contribuíam para acelerar este processo de malignização. 

Mas o interesse pelo estudo dos papilomavírus só aumentou de forma expressiva 

a partir da década de 70, quando Meisels e colaboradores (1976) descreveram que as 

alterações celulares e morfológicas displásicas nos exames de Papanicolau e biópsias 

estavam extremamente ligadas à presença destes vírus na cérvice uterina. Neste mesmo 

período, zur Hausen e sua equipe iniciaram pesquisas utilizando técnicas de 

hibridização molecular recém desenvolvidas que permitiram a identificação do DNA 

dos papilomavírus. Este feito permitiu distinguir os vários tipos de papilomavírus 

humanos (HPV) existentes, baseando-se no grau de semelhança de suas bases 

nitrogenadas. Uma série de estudos sucedeu-se sobre a possibilidade de envolvimento 

do HPV na gênese de câncer. Dentre estes, destaca-se o trabalho de zur Hausen, (1977), 

que sugere o HPV como o mais importante agente na etiologia do câncer cervical. 

A completa caracterização do vírus sempre foi dificultada devido à estreita 

relação da infecção viral com a diferenciação celular do tecido epitelial, não sendo 

portanto possível cultivar os HPV em culturas de células ou em qualquer outro sistema 

de cultivo (Lancaster & Olson, 1982). Por isso, a princípio, o único meio de pesquisa e 

de diagnóstico era a simples observação clínica das lesões. Porém, nos últimos anos, o 

progresso das técnicas de Biologia Molecular tem possibilitado uma melhor condição 

tanto de pesquisa, para a completa caracterização da partícula viral e dos seus 

mecanismos de infecção e patogênese no organismo humano; como de diagnóstico, que 

permite uma definição dos diferentes tipos de HPV nas lesões, a fim de traçar o risco 

real de oncogênese numa dada população, permitindo assim, elaborar medidas eficientes 

para prevenção do câncer. 

 

 

2- A PARTÍCULA VIRAL E O GENOMA 

  

O papilomavírus humano é um pequeno vírus não envelopado, com um diâmetro 

de aproximadamente 55nm. A partícula viral apresenta seu genoma constituído de DNA 

de fita dupla circular, medindo entre 7.500 a 8.000 pares de base, associado a histonas 

celulares; e seu capsídeo é formado por 72 subunidades protéicas, denominadas 

capsômeros, que estão arranjadas em conformação icosaédrica, e cujas proteínas 
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estruturais são do tipo L1 (proteína maior) que é gênero-específica e L2 (proteína 

menor) que é altamente tipo-específica (Tyring, 2000). Segundo Burd (2003) sua 

aparência é semelhante a uma bola de golfe quando observada pela microscopia 

eletrônica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(www.123bio.net) 

 

Figura 1- Papilomavírus humano (microscópio eletrônico). 

  

O genoma é dividido em regiões gênicas denominadas seqüências abertas de 

leitura, do inglês “Open Reading Frames” (ORF) que estão localizados na mesma fita 

de DNA. Estas ainda podem ser funcionalmente separadas em três regiões principais: a 

primeira é uma região regulatória, não codificadora, de 400 a 1000 pares de bases que é 

conhecida pelas denominações Long Control Region (LCR) ou Upper Regulatory 

Region (URR), situada entre os genes L1 e E6. É nesta região pouco conservada que 

estão localizados os genes reguladores e iniciadores da replicação viral (Giri & Danos, 

1994). A segunda é chamada de região precoce E (Early) constituída pelos ORF E1, E2, 

E4, E5, E6 e E7 que estão envolvidos na replicação viral, no controle da transcrição e na 

oncogênese. E a terceira região denominada tardia L (Late) que codifica as proteínas L1 

e L2 do capsídeo viral (Tyring, 2000; Burd 2003; Fehrmann & Laimins, 2003).  

http://www.123bio.net/
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(www.Baclesse.fr) 

Figura 2- Esquema da organização do genoma do HPV 16. 

 

3- REPLICAÇÃO VIRAL, INTEGRAÇÃO E CARCINOGÊNESE 

 

A infecção pelo HPV ocorre nas células da camada basal do epitélio escamoso 

estratificado e sua replicação é vinculada ao processo de diferenciação destas células 

(Fehrmann & Laimins, 2003). Por esta razão, os mecanismos de patogênese no 

hospedeiro, induzidos por esses vírus, permaneceram muito tempo sem condições de 

serem estudados, tendo em vista a impossibilidade de recriação da estrutura estratificada 

do epitélio in vitro. Recentemente, foram criados modelos biológicos (“xenograft”) e 

sistemas de culturas de células organotrópicas (“raft cultures”) capazes de propagar 

alguns tipos de HPV, como os tipos HPV 6, 11, 16 e 40 que foram propagados com 

sucesso em pele humana e tecidos cervicais inseridos em ratos nude (atímicos) ou SCID 

(imunodeficientes severamente combinados). Nas culturas de células organotrópicas, 

linhagens de células epiteliais contendo HPV na forma latente são cultivadas sob uma 

matriz de colágeno mantida num suporte sólido em meio contendo 12-O-tetra-decanoyl 

phorbol-13-acetato (TPA), que induz a diferenciação celular (Burd, 2003). 

Tanto na infecção produtiva do HPV como na não produtiva, a replicação do 

HPV inicia-se com a interação de fatores celulares do hospedeiro com a região LCR do 

genoma do HPV, dando início à transcrição dos genes virais E6 e E7, cujas proteínas 

interferem nas vias de regulação do ciclo celular e modificam o ambiente celular a fim 

http://www.baclesse.fr/


 23 

de facilitar a replicação do vírus dentro da célula. Isso se dá através da ligação e 

inativação das proteínas supressoras de tumor, alteração das ciclinas celulares e 

quinases dependentes de ciclinas (CDK) (Burd, 2003). 

Nos processos produtivos, a ligação cooperativa entre E1 e E2 dentro da origem 

do vírus, forma um complexo ternário (E1-E2-Ori) que serve como ponto inicial de 

recrutamento de moléculas adicionais a E1. Este arranjo é responsável pela atividade 

ATPase e helicase (White et al, 2003). Os produtos do gene E2 têm um papel chave na 

regulação da transcrição dos genes virais e na replicação do DNA, visto que durante os 

estágios precoces da infecção viral, a proteína E2 reprime a transcrição dos oncogenes 

E6 e E7, permitindo que o produto do gene E1 se ligue a origem de replicação viral 

localizada dentro da região LCR (Zou et al, 2000). A partir dessa ligação, o genoma 

viral passa a ser replicado como elemento extracromossomal na fase S do ciclo celular. 

O número de cópias do genoma é mantido a níveis constantes nas células, e com um 

nível baixo de transcritos sendo expresso (Fehrmann & Laimins, 2003). Esta regulação 

negativa mediada por E2 sob a transcrição de E6 e E7 resulta na liberação das proteínas 

p53 e pRB, permitindo assim a continuação do processo de diferenciação celular 

normalmente. Além dessas funções E2 também pode induzir a apoptose por um 

mecanismo p53-independente (Hegde, 2002). 

Seguindo as etapas da síntese do vírus, o produto do gene E5 induz o aumento 

da atividade de uma proteína quinase mitogênica, que aumenta a resposta celular no 

sentido de proliferação e diferenciação. Tem sido sugerido que a proteína E5 se ancora 

ao nível das membranas celulares, e ativa os receptores de membrana do EGF (fator de 

crescimento epidermal) e PDGF (fator de crescimento derivado de plaquetas), 

retardando suas endocitoses e aumentando sua vida média, modificando desta forma a 

transdução de sinais extracelulares que desregulam o ciclo celular (Villa, 1999; Spinelli, 

2000). 

O produto do gene E4 tem um papel importante na maturação e na liberação das 

partículas dos papilomavírus, pois esta proteína leva ao colapso da rede de citoqueratina 

(Brenna & Syrjänen, 2003), que resulta no aspecto típico das células infectadas pelo 

HPV também chamadas de coilócitos (Wikström, 1995). 

Finalmente, os genes tardios L1 e L2 são ativados pelo promotor tardio, 

permitindo que as partículas virais sejam montadas no núcleo. E a completa liberação 

dos vírions ocorre na camada córnea do epitélio quando as células se desprendem 

durante o processo de descamação do epitélio (Burd, 2003). 
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Figura 3- Ciclo replicativo do Papilomavírus humano 

Nos processos não produtivos, seguindo-se à integração, o produto do gene E6 

liga-se com alta afinidade a p53 promovendo uma rápida degradação desta proteína via 

uma ubiquitina-ligase celular. Esta degradação simula o mesmo efeito da inativação 
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resultante de mutação do gene da p53 (Spinelli, 2000). Vale lembrar que, quando 

ocorrem erros no DNA, a proteína p53 interage com outras proteínas, chamadas 

CDK/inibidoras de ciclinas, incluindo a p16, p27 e p21
waf cip-1

, que agem conjuntamente 

induzindo a parada do ciclo celular na fase G1, para que o DNA seja reparado. Caso o 

DNA seja totalmente corrigido, a p21 sinaliza para a ciclina/CDK continuar o ciclo 

celular, mas se isto não for possível, a p53 sinaliza para outras proteínas reguladoras, 

como a bax, bcl-2, e c-myc, induzirem a apoptose, a fim de eliminar as células que 

apresentam alguma alteração no DNA (Brenna & Syrjänen, 2003). A inativação da p53 

leva a regulação repressora da ciclina B, esta proteína forma um complexo com a 

CDK1, que apresenta um papel de fator promotor de mitose, que regula a transição de 

G2 para fase M no ciclo celular normal (Heilmann & Kreienberg, 2002). Logo, a 

inativação da p53 resulta na perda dessas funções. Além disso, a proteína E6 também 

pode formar complexos com pelo menos outras 6 proteínas celulares, mas que ainda não 

foram bem caracterizadas (Burd, 2003). Segundo Stanley (2001) uma dessas proteínas, 

a E6AP, quando interage com a E6 promove a degradação de uma família de quinases 

src Blk, que são responsáveis pelo sinal de transdução em células em proliferação. 

O produto do gene E7 se liga a forma hipofosforilada da proteína RB, e esta 

ligação quebra o complexo formado entre a proteína RB e o fator de transcrição celular 

E2F-1, liberando-o para a transcrição dos genes cujos produtos são necessários para que 

a célula entre na fase S do ciclo celular. A proteína E7 pode associar-se também a outras 

proteínas mitogênicas como a ciclina E, que sofre aumento de sua síntese pela E2F 

liberada. Como conseqüência, a síntese de DNA e a proliferação celular são 

estimuladas. A ciclina E prolonga a fase S, induzindo uma instabilidade do DNA, que 

leva a transformação das células. Mais tarde, a ciclina E complexa com CDK2/E7, 

interferindo na inibição de p27 sobre CDK2, que também pode ser afetada pela ligação 

direta de E7 com p27. Como conseqüência a expressão das ciclinas pode ser 

desregulada na transcrição e pós-transcricionalmente (Burd, 2003). 

Outra proteína supressora de tumor importante envolvida na via da pRB é 

p16INK4a, cujos níveis elevados em lesões de alto-grau são explicados pelo feedback 

negativo promovido pela pRB, que deixa de atuar na presença da proteína E7. 

Recentemente, a p16 foi proposta como um novo marcador específico da expressão dos 

oncogenes virais E6 e E7, para ser utilizado em testes mais sensíveis e específicos a 

serem desenvolvidos para rastreamento de câncer cervical (Heilmann & Kreienberg, 

2002). 
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As vias da p53 e da pRB são interconectadas: a CDK media a fosforilação da 

pRB, que anula o complexo pRB/E2F-1, que também é inibido pela p21, um produto 

transcripcional alvo da p53. Por outro lado, as proteínas E6 e E7 também apresentam 

atividades de p53 e pRB independentes (de Filippis et al, 2003). 

O DNA do vírus pode se apresentar de diferentes formas nos diversos tipos de 

lesões. Normalmente, nas lesões benignas o DNA está na forma circular, chamada 

epissomal, não integrado ao genoma da célula hospedeira, e em grande número de 

cópias. Nas lesões malignas se apresenta na forma integrada ao genoma da célula 

hospedeira (Tyring, 2000; Brenna & Syrjänen, 2003). Entretanto, é possível encontrar 

formas epissomais nas células malignas (Taja Chayeb et al, 1996) e uma vez, estando 

integrado, o vírus não pode ser revertido à sua forma epissomal (Tyring, 2000). 

 

 

 

 

Figura 4- Esquema demonstrativo do genoma do HPV16 organização linear. 

 

A integração do genoma do HPV geralmente ocorre próximos aos sítios onde se 

localizam as seqüências de proto-oncogenes celulares. A ruptura da molécula circular 

do DNA do HPV sempre ocorre entre os genes E1 e E2 (Taja Chayeb et al, 1996), 

levando à superexpressão de E6 e E7, que perdem a regulação de E2 (Wells et al, 2000; 

Gonzalez et al, 2001). Com isso, ocorre o descontrole dos mecanismos de regulação do 

ciclo celular, alterações do DNA, ativação de telomerases e imortalização da célula, 

contribuíndo assim com o processo de carcinogênese nas células infectadas (Fehrmann 

& Laimins, 2003). 

A afinidade entre as proteínas derivadas dos genes supressores de tumores com 

as proteínas virais E6 e E7 determina o grau de oncogenicidade dos diferentes tipos de 

HPV, permitindo assim que alguns tipos de HPVs sejam mais oncogênicos do que 

outros, como por exemplo os produtos dos genes E6 e E7 do HPV 16 e 18 que 
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apresentam grande afinidade com as proteínas p53 e pRB, e a do HPV 6 e 11 que 

possuem baixa afinidade pelas mesmas proteínas (Salcedo et al, 2002). 

A integração do genoma do vírus ao genoma da célula hospedeira é um evento 

necessário para o processo de imortalização dos queratinócitos, e por tanto da 

carcinogênese (Intxaurraga et al, 2002), que também conta com o processo de 

imortalização. As células infectadas por HPV podem tornar-se imortais pela proteína E6 

que ativa a telomerase e pela E7 que inativa a pRB, porém ainda não são consideradas 

tumorigênicas, para que essa condição se estabeleça é necessário que mutações 

adicionais ocorram nessas células para que possa haver a progressão maligna. Portanto, 

além da indução da carcinogênese pelas próprias proteínas do HPV que facilitam a 

aquisição das mutações, como a proteína E6 que inativa a p53 provocando um aumento 

da mutagênese e a proteína E7 que gera uma instabilidade genômica (de Filippis et al, 

2003). É necessária a interação de fatores genéticos, epigenéticos, hormonais, 

imunológicos (Spinelli, 2000). 

A indução da transcrição da telomerase humana mediada por E6 intervém no 

oncogene c-myc que aumenta a transcrição de um RNA-m que codifica a subunidade 

catalítica da telomerase, o hTERT (human Telomerase Reverse Transcriptase), e 

juntamente com a perda de inibidores celulares de telomerase são considerados 

mecanismos importantes no processo de imortalização da célula infectada por HPV de 

alto risco (Spinelli, 2000; Bosch et al, 2001). 
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Figura 5- Mecanismo oncogênico de E6 e E7, e o controle do ciclo celular. 

 

 

4- CLASSIFICAÇÃO 

 

 Primeiramente, os papilomavírus foram alocados juntamente com os 

poliomavírus em uma única família, a Papovaviridae, por apresentarem algumas 

similaridades como: capsídeos não-envelopados e genomas constituídos de DNA de fita 

dupla circular. Mais tarde, foram reconhecidos dois grupos virais distintos, pois 

conseguiram identificar diferenças quanto aos tamanhos dos genomas, sua organização 

e seqüências nucleotídicas diferentes. Recentemente, os papilomavírus passaram a 

pertencer a uma família distinta, a família Papillomaviridae, e os poliomavírus a família 
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Polyomaviridae, ambas oficialmente reconhecidas pelo International Committee on the 

Taxonomy of Viruses (ICTV) (de Villiers et al, 2004). 

Desde os estudos pioneiros de zur Hausen (1976), a classificação antiga dos 

tipos de HPV era feita baseando-se na hibridização, e a designação de subtipos era 

baseada na comparação das seqüências de nucleotídeos reconhecidas por endonucleases 

de restrição, que promoviam a clivagem do DNA do vírus de forma característica para 

cada tipo em questão (Pfister, 1989). A cada novo tipo de papilomavírus era atribuída 

uma denominação numérica conforme a ordem de sua identificação. Para ser 

considerado um novo tipo o DNA viral deveria ter uma seqüência de bases nitrogenadas 

com menos de 50% de homologia das demais seqüências conhecidas, e os que 

apresentavam uma homologia maior que 50% e menor que 100% eram considerados 

subtipos (Fisher, 1994). Mais recentemente, um critério de classificação determinava 

que um novo tipo de HPV só seria reconhecido caso existisse uma diferença de mais de 

10% nas seqüências de nucleotídeos das regiões E6, E7, e L1, comparando-se com 

outros tipos previamente identificados. Uma diferença menor que 2% entre estas 

seqüências seriam consideradas variantes do mesmo tipo, e se essa diferença fosse de 2 

a 10% seriam consideradas como subtipos (Stewart et al, 1996).  

Com o surgimento da técnica de sequenciamento genômico, a taxonomia está 

sendo voltada para completa identificação da seqüência nucleotídica do DNA viral. Em 

torno de 118 papilomavírus já foram descritos, incluindo cerca de 100 tipos de HPV que 

foram totalmente seqüenciados, porém, muitos ainda estão sem classificação (de Villiers 

et al, 2004) .  
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Figura 6- Árvore filogenética mostrando os 118 papilomavírus classificados 

segundo a ORF L1. 

 

Atualmente, está sendo proposta uma nova taxonomia que além de avaliar a 

homologia das seqüências de DNA também correlaciona as propriedades biológicas e 

patogênicas de cada vírus. Com isso, foram introduzidos novos conceitos para o gênero 

e espécie, baseados em estudos comparativos das ORF L1 de 96 HPV e 22PV :  

1. Gêneros diferentes (antigos supergrupos) compartilham menos de 60% de 

identidade de sequências nucleotídicas;  

2. Grupos são descritos agora como espécies, que dentro de um mesmo gênero, 

têm de 60% a 70% de identidade nucleotídica; 

3. Os tipos tradicionais de PV, dentro de uma espécie, têm entre 71% e 89% de 

identidade nucleotídica na ORF L1. 
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5- PATOGENIA 

 

Os HPV são espécie-específicos e exlusivamente epiteliotrópicos. Podem 

infectar células da camada basal tanto dos epitélios da pele como os epitélios de 

mucosas que recobrem a boca, garganta, trato respiratório e trato anogenital. Por isso, 

são divididos em tipos cutâneos e mucosos (zur Hausen, 2000; Heilmann & Kreienberg, 

2002; Zhou et al, 2003). A infecção viral pode gerar lesões clínicas de forma localizada, 

subclínica ou latente. De uma maneira geral, o HPV segue o ciclo produtivo viral 

clássico: adsorção, penetração, transcrição, tradução, replicação do DNA, e maturação 

(Tyring, 2000). Mas em alguns casos esse processo não chega acontecer 

completamente, uma vez que o vírus pode se integrar ao genoma das células 

hospedeiras e induzir a carcinogênese dessas células. 

Dos 118 tipos descritos (de Villiers, 2004), cerca de 40 são capazes de infectar 

o trato anogenital (Muñoz et al, 2003), que ainda podem ser separados em grupos 

quanto ao risco de câncer cervical. Como exemplos de HPV do grupo de baixo-risco: os 

tipos 6, 11, 42, 43, e 44; e do grupo de alto-risco: os tipos 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, e 70. Entretanto, vale ressaltar que tipos de baixo-risco, 

também podem, excepcionalmente, serem encontrados em casos de câncer cervical 

(Heilmann & Kreienberg, 2002). 

Uma variedade de condições clínicas pode ser atribuída aos HPV, desde lesões 

inócuas até o câncer. Primeiramente, estes vírus foram reconhecidos como causas das 

verrugas cutâneas (verrugas plantares, comuns e planas). As verrugas podem ser 

descritas como áreas de hipertrofia da pele repletas de queratina e geralmente tem uma 

resolução espontânea dentro de 1 a 5 anos. Os tipos que acometem a face podem 

produzir câncer de pele mais facilmente, assim como os tipos de HPV que produzem 

pequenas elevações nodulares na boca. A epidermoplasia verruciforme é uma doença de 

caráter genético associado aos HPV. Nela, as verrugas surgem principalmente no tronco 

e nas extremidades altas do corpo, e podendo também evoluir ao câncer invasivo de 

células escamosas. Finalmente, a papilomatose conjuntival e a respiratória estão 

relacionadas à contaminação durante o nascimento dos bebês, visto que muitas mulheres 

apresentam lesões no canal do parto (Burd, 2003). 
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Figura 7-Exemplos de manifestações clínicas 
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Tabela 1: Tipos de HPV e suas manifestações clínicas  

 

(Transcrito e adaptado de Syrjänen, 1989; Tyring, 2000) 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO  (HPV) MANIFESTAÇÃO CLÍNICA 

HPV 1 (a, b, c) 

HPV 2 (a – e) 

HPV 3 (a, b) 

HPV 4 

HPV 5 (a, b) , HPV 8 

HPV 6 (a - f) 

HPV 7 

 

HPV 9, HPV 12, HPV 15, HPV 19, HPV 23, 

HPV 24, HPV 25, HPV 47, HPV 50 

HPV 10 (a, b) 

HPV 11 (a, b) 

 

HPV 13 (a, b) 

HPV 14 (a, b), HPV 17 (a, b), HPV 20 

 

HPV 16 

 

HPV 18 

 

HPV 21 

HPV 22 

HPV 26, HPV 27 

HPV 28, HPV 49 

HPV 29, HPV 60 

HPV 30 

HPV 31, HPV 35, HPV 45, HPV 51, HPV 52, 

HPV 56 

HPV 32 

HPV 33 

HPV 34 

HPV 36 

HPV 37 

HPV 38 

Verrugas plantares 

Verrugas vulgares, verrugas filiformes, verrugas palatais 

Verrugas planas, verrugas juvenis, formas leves de EV 

Verrugas palmares e plantares tipo hiperceratótico 

Lesões maculares da EV, carcinoma de células escamosas 

Condiloma acuminado, NIC I – III, papilomas de laringe 

Verrugas vulgares da mão de manipuladores de carnes e 

açougueiros 

Lesões verrucosas maculares e planas da EV 

 

Verrugas planas 

Condiloma acuminado, NIC I-III, papilomas de laringe, 

conjuntivais 

Hiperplasia focal epitelial na mucosa oral 

Lesões verrucosas maculares e planas da EV, carcinoma de 

células escamosas 

Condiloma acuminado, NIC I-III, Carcinoma da cérvice, de 

pênis 

Condiloma acuminado, NIC I-III, Carcinoma da cérvice, de 

pênis 

Lesões verrucosas planas da EV 

Lesões maculares da EV 

Verrugas cutâneas (pacientes imunodeprimidos) 

Lesões verrucosas planas cutâneas 

Verrugas cutâneas 

Carcinoma escamoso de laringe, NIC I, II 

NIC I-III, carcinoma da cérvice 

 

Hiperplasia epitelial focal em mucosa oral, papiloma oral 

NIC I-III, carcinoma da cérvice 

Doença de Bowen, NIC 

Ceratose actínica, lesões benignas da EV 

Cerato-acantoma (tumor benigno de pele) 

Melanoma maligno 
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HPV 39 

HPV 40 

 

HPV 41 

HPV 42 

HPV 43, HPV 44, HPV 53, HPV 58, HPV 59 

HPV 46 

HPV 48 

HPV 54 

HPV 55 

HPV 57  

HPV 58 

HPV 59 

HPV 60 

HPV 61, HPV 62, HPV 64, HPV 66, HPV 67, 

HPV 68, HPV 69, HPV 71, HPV 74 

HPV 63 

HPV 65 

HPV 70 

HPV 72, HPV 73 

HPV 75, HPV 76, HPV 77 

HPV 78 

Carcinoma da cérvice, NIC I, II, Papulose bowenóide 

Neoplasia intraepitelial peniana e NIC 

Lesões múltiplas verrucosas planas da pele, câncer de células 

escamosas 

Papilomas genitais, condilomas planos, NIC 

NIC 

Lesões benignas da EV 

Carcinoma de células escamosas da pele 

Condiloma acuminado 

Papulose bowenóide 

NIC, verrugas da pele, papilomas invertidos nasais 

NIC 

NIC 

Verrugas cutâneas 

Displasias anogenitais e neoplasmas 

 

Verrugas Myrmecia 

Verrugas pigmentadas 

Papiloma vulvar 

Papilomas orais (em pacientes HIV positivos) 

Verrugas genitais de pacientes com transplante renal  

Verrugas cutâneas 

NIC (neoplasia intraepitelial cervical) e EV (epidermodisplasia verruciforme). 

NOTA: O HPV 46 tem sido designado como HPV 20b 

 

A transmissão do HPV ocorre pelo contato direto, através de microlesões na pele 

que expõem a membrana basal do epitélio. No caso da infecção genital, a transmissão se 

dá principalmente pelo contato genital durante o ato sexual. Prova disso é que entre 

mulheres que não tiveram nenhuma relação sexual prévia, o índice de infecção é de 

apenas de 0-8% (CDC, 2004). Como os HPV são bastante resistentes ao calor e a 

dessecação, também é possível que ocorra a transmissão não sexual, via fômites, sendo 

que numa proporção bastante reduzida (Burd, 2003). Outros tipos de contato genital 

com ausência de penetração, incluindo o sexo-oral, também têm sido descritos como 

vias de transmissão, entretanto são bastante raros. Este tipo de transmissão explica os 

8% de infecções em mulheres que nunca tiveram uma relação sexual com penetração. 

Além destas, existem outras vias de transmissão de HPV genitais como a transmissão 

vertical, da mãe para o recém-nascido (CDC, 2004). 
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A infecção genital pelo HPV pode resultar em três possibilidades de 

manifestação clínica: (a) verrugas anogenitais, também chamadas de condilomas 

acuminados, que se localizam ao redor dos genitais e do ânus. Estão geralmente 

relacionadas aos HPV 6 e 11 (baixo-risco), e não levam ao câncer. Muitas são 

assintomáticas e podem ter uma resolução espontânea em 3 a 4 meses, caso contrário, 

podem permanecer na mucosa ou até aumentarem de tamanho e número; (b) infecção 

latente ou inativa, neste tipo de manifestação o indivíduo não apresenta sintomas 

aparentes da infecção; (c) infecção ativa que está associada aos tipos de HPV de alto-

risco, que são responsáveis pelas alterações celulares que podem resultar em neoplasias 

intraepiteliais. 

Estudos têm mostrado que cerca de 70% das infecções genitais por HPV são 

eliminadas espontaneamente do organismo dentro de 1 ano, e em dois anos este valor 

aumenta para 91% (CDC, 2004). Estas infecções são caracterizadas como transitórias, 

enquanto as demais são caracterizadas como infecções persistentes, e geralmente são 

estas infecções que estão associadas à progressão ao câncer cervical (Dillner, 2000). 

O câncer cervical surge principalmente numa região da cérvice uterina chamada 

“zona de transformação”, que fica situada entre transição do epitélio colunar da 

endocérvice e o epitélio escamoso da ectocérvice, expondo as células basais. Isto porque 

é justamente nesta região que ocorrem mudanças metaplásicas constantemente. Tais 

mudanças são mais expressivas durante a puberdade, na primeira gravidez e declina 

após a menopausa (Brenna & Syrjänen, 2003; Sherman, 2003). 

 

 

Figura 8- Zona de transformação da cérvice uterina 
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6- EPIDEMIOLOGIA 

 

Evidências moleculares e epidemiológicas indicam claramente que certos tipos 

de HPV são a principal causa de câncer cervical (Munoz, 2003; Brenna & Syrjänen, 

2003). Atualmente, sabe-se que o DNA do HPV pode ser detectado em 95% a 100% 

dos cânceres cervicais e a Organização Mundial de Saúde já reconhece este vírus como 

agente etiológico de câncer de cérvice uterina (Bosch & Sanjosé, 2003). Em todo o 

mundo, a infecção por estes vírus é uma das causas mais comuns de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) tanto em homens como em mulheres, com cerca de 

6 milhões de novas infecções a cada ano somente entre os americanos (Wright & 

Herzog, 2002). Por isso, o HPV ainda é considerado um tema relevante em Saúde 

Pública, pois os níveis de infecção por estes vírus continuam crescendo, apesar de todos 

os esforços em sentido contrário.  

O câncer cervical é o segundo câncer mais freqüente em mulheres (o primeiro é 

o câncer de mama) e é responsável por uma considerável morbidade e mortalidade em 

todo mundo (zur Hausen, 2002; Bosch & Sanjosé, 2003). São diagnosticados cerca de 

470.000 novos casos de câncer de útero anualmente e, aproximadamente 230.000 

mulheres morrem todos os anos. A média mundial estimada de sobrevida após 5 anos é 

de 49% (Fehrmann & Laimins, 2003; INCA 2005). A maioria dos casos (80%), ocorre 

em países pobres e em desenvolvimento. As taxas de incidência em países 

desenvolvidos é em torno de 10 por 100.000 mas ultrapassa os 40, chegando até acima 

de 100 por 100.000 em alguns países mais pobres (Brenna & Syrjänen, 2003). 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, as estimativas de incidência 

e mortalidade para o câncer de colo do útero em 21 países latinoamericanos, incluíndo o 

Brasil, no ano de 2000, era de 76.000 casos e 30.000 mortes em toda região, que 

correspondem a 16% e 13% de todo mundo respectivamente. Dos 21 países, o Brasil 

ocupava o 14º lugar em incidência e 16º em mortalidade por câncer cervical (Arrossi et 

al, 2003). 

No Brasil, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), as taxas 

brutas de mortalidade estimadas por 100.000, foram de 3,44 em 1979; 4,59 em 2000; e 

4,58 em 2003; mostrando que não houve modificação significativa deste quadro. A 

explicação dada para diferença entre os anos de 1979 e 2000, foi de que além do 

aumento real dos casos pela disseminação dos HPV, houve também melhorias do 

sistema de notificação dos casos (INCA, 2003 e 2005). 
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Quanto às estimativas de novos casos no Brasil, considerando as taxas brutas por 

100.000, globalmente o câncer cervical cresceu de 23,10 em 2003 para 24,83 em 2005. 

Por regiões, houve aumento nas regiões Norte (15,77  23,92), Nordeste (16,11  

19.46) e Sul (25,53  32,18); e diminuição nas regiões Centro-Oeste (36,19  26,20) e 

Sudeste (26,03  25,75). Dentre os Estados, se destacam a diminuição expressiva de 

todos os Estados pertencentes à região Centro-Oeste, que detinham as maiores taxas na 

estimativa de 2003; e o aumento considerável do Rio Grande do Sul (28,68  34,19), 

sendo o Estado de maior estimativa de novos casos para 2005, seguido do Rio de 

Janeiro (32,75  34,86), que teve um ligeiro aumento, enquanto que toda região 

Sudeste reduziu os seus índices (INCA, 2003 e 2005). 

O Brasil permaneceu por muito tempo carente de estudos mais profundos sobre 

o HPV, mas essa situação tem melhorado nos últimos anos. O estudo longitudinal 

realizado em colaboração entre o Instituto Ludwing e a Universidade McGill (Canada), 

foi realizado em São Paulo, no período entre 1993 e 1997, e investigou 2.528 mulheres 

com idade média de 32 anos, com o objetivo de traçar um perfil das infecções genitais 

na população geral e identificar aquelas de caráter persistente. Como resultados dos 

testes, o estudo encontrou uma incidência de HPV em 13,8% dos casos, sendo o HPV16 

o mais prevalente (2,8%), seguido do HPV53 (1,5%), HPV58 (1,2%), HPV6/11(1,0%), 

HPV31 (1,0%) e HPV18 (0.8%). Dentre os HPV16 haviam 7 variantes (Franco et al, 

1999). 

No Rio de Janeiro, um estudo realizado durante os últimos 10 anos, investigou 

as infecções por HPV em lesões cervicais de mulheres atendidas em diversos hospitais e 

laboratórios, públicos e privados, do Estado (Instituto Nacional do Câncer, Hospital 

Universitário Antônio Pedro - UFF, Clinica de Doenças Sexualmente Transmissíveis - 

UFF, Laboratório Saddy Diagnósticos, Laboratório Sergio Franco e Laboratório 

Almada Horta), onde foram avaliadas 3.369 amostras envolvendo: condilomas, LSIL, 

SIL, e carcinomas cervicais. O percentual de amostras infectadas por algum tipo de 

HPV foi de 47% (1.826/3.369), e considerando separadamente as amostras do sistema 

público e do sistema privado as prevalências respectivas foram de 87% (607/698) e 47% 

(1255/2671). O HPV16 foi o tipo mais prevalente (50%), seguido do HPV18 (27%). Os 

estudos de integração apontaram um papel relevante na progressão ao câncer, que foi de 

aproximadamente de 28% nessas amostras (Cavalcanti et al, 2000 e 2001; Oliveira et al, 

2002 e 2003; Carvalho et al; 2003; Cavalcanti & Oliveira, 2003). 
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Um estudo realizado no Maranhão fez parte de um programa nacional de 

combate ao câncer de colo uterino. A pesquisa foi realizada no período de novembro de 

1999 a dezembro de 2000, e contou com 163.845 mulheres, cuja média de idade foi de 

34 anos, que foram submetidas ao exame do Papanicolau. Onde foram identificados 

9.991 (6,1%) exames positivos para alguma alteração celular epitelial em diferentes 

graus de evolução. Deste total, 4.112 (2,5%) exames apresentaram diagnóstico de 

ASCUS, 2.698 (1.6%) efeito citopático compatível com HPV, 3.478 (2,1%) com 

diagnóstico de neoplasia Intra-epitelial (NIC) grau I, 562 (0,3%) NIC grau II, 293 

(0,2%) NIC grau III e 78 (0,04%) com diagnóstico de carcinoma invasor. Com número 

expressivo de casos envolvendo o HPV, o estudo poderá servir como base para traçar as 

medidas necessárias de controle e prevenção (Nascimento et al, 2003). 

 Outros estudos menores como os de Porto Alegre, Goiânia e Distrito Federal, 

também exemplificam a situação das infecções por HPV no Brasil: o estudo realizado 

em Porto Alegre (Rio Grande do Sul) investigou 975 mulheres atendidas no serviço 

público. A prevalência de HPV foi de 27% na associação dos métodos de Captura do 

Híbrido e PCR (Nonnenmacher et al, 2002). O estudo de Goiânia (Goiás) analisou 74 

casos de lesões pré-malignas e de câncer de colo de útero, obtendo 76% (56/74) de 

casos positivos, sendo o HPV16 o mais prevalente (71%), seguido pelo HPV33 (13%), 

HPV18 (5%) e HPV31 (3%) (Rabelo-Santos et al, 2002). O estudo do Distrito Federal 

(Brasília) investigou os variantes do HPV16 em 34 amostras HPV16 positivas, obtendo 

50% do variante Europeu, 41,2% Asiático-Americano, 5,9% Africano-1, e 2,9% 

Africano-2 com o objetivo de identificar variantes mais patogênicas presentes na nossa 

população e que deverão constar dos protótipos de vacina em desenvolvimento (Cruz et 

al, 2004). 

Outra questão importante a ser levantada trata da deficiência na prevenção e 

controle do câncer cervical na população, apesar do país ter sido um dos primeiros a 

implantar o Papanicolau para a detecção das lesões precursoras e do próprio câncer de 

colo de útero, poucas mulheres fazem o exame, ou se fazem, não o repetem 

regularmente. Dessa forma, descobre-se a doença em fase avançada na maioria dos 

casos (Lopes et al, 1995). Isto ocorre porque, segundo alguns estudos, as mulheres 

brasileiras têm pouco acesso à informação e aos programas de triagem que utilizam o 

exame de Papanicolau. O último levantamento realizado pelo INCA através do 

Inquérito Domiciliar, mostrou que o Papanicolau cobriu entre 74% a 93% das 16 

localidades analisadas. Porém, pelo SUS o percentual de realização deste teste variou de 
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33% a 64%. Situação que explica as altas taxas de incidência de câncer cervical 

encontradas no Brasil, devido principalmente ao diagnóstico tardio das lesões (INCA, 

2005). 

A infecção genital pelo HPV é mais freqüente em mulheres jovens sexualmente 

ativas, entre 18 a 30 anos de idade. Depois dos 30 anos ocorre uma acentuada 

diminuição nos casos de novas infecções. Por outro lado, o câncer cervical é mais 

comum em mulheres acima dos 35 anos, atingindo o pico de incidência geralmente na 

faixa etária de 45 a 49 anos, sugerindo que as infecções se dão realmente em mulheres 

mais jovens, e as infecções persistentes provocadas principalmente por HPV de alto-

risco são responsáveis pela maioria dos casos que evoluem lentamente até o câncer 

cervical (Burd, 2003, INCA 2005). 

A infecção persistente por HPV oncogênico é considerada o fator de risco mais 

importante para o câncer cervical (Fehrmann & Laimins, 2003). Mulheres com testes 

positivos para DNA de certos tipos de HPV têm 4 vezes mais risco de desenvolverem 

lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau (LSIL) e 13 vezes mais chances de 

desenvolverem lesões intraepiteliais escamosas de alto grau (HSIL), que são lesões 

precursoras do câncer de colo do útero (Wright & Herzog, 2002). Se forem 

considerados os três últimos testes para HPV (ao longo de três anos), sendo todos 

positivos para tipos de alto-risco, o risco de desenvolverem câncer cervical é 14 vezes 

maior quando comparadas às mulheres que apresentam resultados negativos (CDC, 

2004). Entretanto, segundo alguns estudos longitudinais, 60% das LSIL regridem 

espontaneamente e raramente progridem ao câncer, enquanto que as HSIL o índice de 

eliminação diminui para 30% a 40% e cerca de 10% a 20% progridem a carcinoma 

invasor (Heilmann & Kreienberg, 2002; CDC, 2004). 

A presença de HPV de alto-risco é necessária, mas não é suficiente para o 

desenvolvimento do câncer cervical. Estudos sugerem uma variedade de fatores 

adicionais que atuariam de forma conjunta aos HPV no processo de oncogênese (Burd, 

2003). Os fatores de risco clássicos para essa neoplasia são basicamente os mesmos 

relacionados à infecção pelo HPV (Nonnenmacher et al, 2002). 

Dentre os fatores de risco para o câncer cervical podemos citar: 

 início precoce da vida sexual (Kahan et al, 2002); 

 ter vários parceiros sexuais ao longo da vida (Franco et al, 2001); 

 multiparidade (Muñoz et al, 2002); 

 tabagismo (Sherman, 2003); 
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 outras doenças sexualmente transmissíveis como Chlamydia trachomatis, Herpes 

simples tipo 2 (HSV-2), etc (CDC, 2004); 

 redução da imunidade celular pelo, vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

(Wright et al, 1994); 

 uso de anticoncepcional oral por muitos anos (Moreno et al, 2002);  

 variantes do HPV com diferenças nas propriedades biológicas e de 

patogenicidade (Villa et al, 2000); 

 deficiências nutricionais (Nonnenmacher et al, 2002); 

 consumo de álcool excessivo(Nonnenmacher et al, 2002); 

 falha da utilização da camisinha (CDC, 2004); 

 herança genética ligada aos antígenos de histocompatibilidade HLA de classe I e 

II (Burd, 2003) 

 

Diante destas evidências relacionando possíveis fatores de risco associados 

tanto à infecção pelo HPV como ao desenvolvimento de câncer por estes vírus, fica 

claro que medidas visando informar a população seriam decisivas para controlar e até 

mesmo erradicar uma doença tão prevenível como o câncer de colo de útero. 

Lembrando que as lesões genitais por HPV são uma DST, e portanto devem ser 

prevenidas pelo uso de preservativos, escolha de parceiros mais seguros, fazerem parte 

de campanhas educativas por parte da Saúde Pública, bem como dos programas de 

triagem e acompanhamento das pessoas infectadas pelos HPV (Burd, 2003). 

Vale ressaltar que o tratamento das infecções e lesões provocadas por HPV, é 

bastante ponderado tendo em vista a possibilidade de remissão espontânea pelo 

organismo. A decisão de tratar ou não cabe aos médicos, que levam em consideração os 

fatores envolvidos, manifestações clínicas, sintomas, e potencial malignidade. Vale 

ressaltar que ainda não existe nenhuma substância antiviral específica capaz de eliminar 

completamente o HPV. Portanto, todos os tratamentos não excluem a possibilidade de 

retorno da doença. Algumas terapias com substâncias medicamentosas, ou não, têm sido 

utilizadas incluindo: podofilina, ácido tricloroacético, retinóides, indol-3-carbinol, 

cidofivir, imiquimod, interferon, dentre outras. No tratamento das lesões intraepiteliais 

associadas aos HPV oncogênicos pode-se realizar desde medidas invasivas como 

excisão cirúrgica, por laser, ou eletrocauterização, e também crioterapia, fototerapia 

entre outros (Zanotti & Belinson, 2002; Stanley, 2003; Burd, 2003). 
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Num futuro próximo, algumas vacinas profiláticas e terapêuticas contra os 

principais tipos de HPV estarão chegando ao mercado. Algumas já estão entrando em 

fases finais de testes. Dentre elas estão aquelas compostas de VLPs (Vírus–Like 

particles) e antígenos direcionados a L1 ou a L1 e L2 ao mesmo tempo; e as vacinas 

terapêuticas são compostas por proteínas virais não estruturais (E1, E2, E6 e E7) 

expressas em vetores virais, bacterianos, ou leveduras (Koutsky, 2002; Sanders & Taira, 

2003; Burd, 2003). Resultados promissores vêm sendo publicados, embora alguns 

mecanismos imunológicos de defesa contra o HPV não estejam ainda esclarecidos 

(Jansen & Shaw, 2004). 

 

 

7- DIAGNÓSTICO 

 

A necessidade de se fazer a detecção e tratamento precoces em lesões pré-

malignas causadas por HPV podem perfeitamente prevenir a progressão ao câncer. 

Prova disso são os estudos indicando a elevação das taxas de progressão das lesões 

conforme o aumento do tempo das infecções: num prazo de um ano o risco de 

progressão da displasia moderada até displasia severa é de 1%; dentro de dois anos esse 

valor sobe para 16% e num prazo de 5 anos o risco se eleva para 25% (Burd, 2003). 

 A identificação e implantação de testes eficientes de diagnóstico virológico foi 

dificultada pelo fato do HPV não poder ser cultivado em laboratório a partir de amostras 

clínicas como é feito com outros tipos de vírus, por sua exclusividade espécie-

específica, que limita a propagação em modelos animais, e pelos testes imunológicos 

não serem adequados para a detecção destes vírus (Zanotti & Belinson, 2002). O 

diagnóstico do HPV se restringiu primeiramente à citopatologia e à histopatologia, até 

que foram desenvolvidos os métodos de biologia molecular capazes de detectar as 

seqüências do DNA do HPV no material clínico. Para essa detecção seja eficiente, é 

necessário que os testes empregados apresentem alta sensibilidade e especificidade 

(Bigio et al, 2002) além de serem seguros, reprodutíveis, de baixo custo e 

automatizados (Illescas, 2001). Por tanto, a busca de novas técnicas de detecção que 

possam ser usadas nos rastreamento das infecções causadas por HPV continuam sendo 

objeto de estudo. 
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CITOPATOLOGIA 

 

 A primeira forma de detecção de alterações compatíveis com a infecção pelo 

HPV foi a coloração feita pelo Método de Papanicolau, introduzida no ano de 1949, 

antes mesmo da causa do câncer cervical ser conhecida. Até hoje, é o teste utilizado no 

rastreamento das lesões provocadas pelo HPV nos programas de triagem (Burd, 2003); 

tendo em vista a sua grande abrangência, baixo custo, facilidade de execução (Sherman 

et al, 2003). Entretanto, o teste apresenta um número elevado de resultados falso-

negativos que varia em torno de 15 a 50% e percentuais de resultados falso-positivos de 

10% em média (Franco, 2003), que correspondem a uma sensibilidade de 50% a 90% e 

especificidade de 70% a 90% (Lörincz, 1996). Mesmo assim, nos últimos, os países 

desenvolvidos que empregaram o teste nos programas de triagem como medida 

preventiva, diminuíram muito os casos de cânceres cervicais (Illescas, 2001). O 

levantamento feito pelo National Cancer Institute’s Surveillance, Epidemiology and 

End Results Registry apontou uma diminuição de 46% na mortalidade por esse tipo de 

câncer entre os anos de 1973 e 1995 (Wright & Herzog, 2002). 

 

 

   (Suzanne L. Adams CT (ASCP) 

Figura 9-Ilustração do Teste de Papanicolau 

 

 O método utiliza esfregaços celulares que são fixados em lâmina e 

posteriormente corados. A observação de alterações celulares típicas como presença de 

coilócitos, disceratose, anomalias celulares, etc, compatíveis com a infecção pelo HPV é 

definida em graus variados. Estas classificações dos resultados do Papanicolau sofreram 
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algumas modificações desde a introdução do método. Atualmente, a classificação 

seguida é a do Sistema Bethesda, introduzida em 1988, trocada em 1991 para o Sistema 

CIN, e novamente adotada em 1999. Já em 2001, o Sistema Bethesda sofreu nova 

modificação separando em quatro categorias as anormalidades das células escamosas: 

(Bethesda III) 1ª categoria ASC (Atypical Squamous Cells) subdividida em ASC-US 

(Atypical Squamous Cells of Undetermined Siginificance) e ASC-H (Atypical 

Squamous Cells Cannot Exclude HSIL); 2ª categoria LSIL (Low Grade Squamous 

Intraepithelial Lesions), 3ª categoria HSIL (High Grade Squamous Intraepithelial 

Lesions) e a 4ª categoria SCC (Squamous Cell Carcinoma) (Berek, 2003; Burd, 2003). 

 A citopatologia é um método que apresenta algumas limitações que podem ser 

decorrentes da falha humana de leitura e interpretação, ou de interferentes do teste 

como: sangue, muco, bactérias, leveduras, exposição ao ar por tempo prolongado antes 

da fixação, etc. Por esta razão, foi desenvolvido um novo método de coleta e 

processamento conhecido por Citologia em Monocamada ou Citologia em Base 

Líquida, que apresentou algumas vantagens em relação ao método convencional. Nele 

as amostras são coletadas em soluções com conservantes até que sejam analisadas 

diretamente na microscopia (preservação melhor do material), a escova empregada na 

coleta permite que sejam captadas mais células para execução do teste, além de 

apresentar condições ideais para utilização do mesmo material clínico em testes de 

Biologia Molecular (Longatto Filho, 2004). 

 

 

HISTOPATOLOGIA  

 

 Neste exame, o material é preparado para observação dos tecidos no 

microscópio onde é feita uma análise da distribuição e arranjo das células na pele. O 

método não identifica o HPV, ele apenas observa as alterações patológicas 

características da infecção por estes vírus como: hiperplasia (acantose), coilocitose 

(vacuolização do citoplasma), disceratose, paraceratose, atipias nucleares, etc (Burd, 

2003). O resultado se baseia na graduação das lesões cervicais, que são classificadas 

conforme o Sistema Bethesda III (Berek, 2003). 
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Figura 10- Atipia coilocítica pela Histologia: 

 

COLPOSCOPIA 

 

 O colposcópio tem uma lente que amplia de 4 a 40 vezes o epitélio, no qual se 

aplica uma solução de ácido acético entre 3% a 5%, e onde houver anormalidades 

histológicas o epitélio torna-se esbranquiçado (acetobranco) devido a precipitação de 

proteínas. A vascularização também pode ser observada com o auxílio de uma luz com 

filtro verde. Durante o exame amostras das regiões suspeitas podem ser coletadas para 

serem biopsiadas (Zanotti & Belinson, 2002). É um exame de extremo valor para 

detecção das lesões causadas pelos HPV, entretanto, outras situações como por exemplo 

inflamações intensas, mosaicismo, também expressam um epitélio branco. Logo, existe 

um risco de se tratar uma lesão que não é a pretendida (Illescas, 2001). 

 

 

 

Figura 11- A-Colposcopia, B-Citopatologia, C-Histopatologia 
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INSPEÇÃO VISUAL COM ÁCIDO ACÉTICO (IVA) 

 

 Também chamada Inspeção Visual Direta se assemelha a técnica colposcópica, 

porém sem a utilização de uma lente de aumento. Vem sendo proposta como alternativa 

mais acessível para os programas de triagem em países em desenvolvimento. Sua 

sensibilidade e especificidade são reduzidas, visto que variam de 64% a 77% (Gontijo et 

al, 2002). 

 

 

DETECÇÃO PELA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE 

 

 A técnica amplifica uma seqüência específica do DNA, delimitada por um par de 

primers, com a ajuda de uma enzima termoestável (Taq-polimerase). Existem quatro 

tipos de primers genéricos que amplificam uma região dentro do gene L1 do HPV, que 

é comum a 43 tipos de HPV: MY09/11, PGMY09/11(do Sistema Amplicor MWP) 

GP5+/GP6+, e SPF1/2 (do Sistema Innogenetics), que amplificam fragmentos de 450 

bp, 170bp, 100bp e 65bp respectivamente. A revelação das amostras amplificadas 

(amplicons) pode ser feita de diversas formas, dentre elas análise da seqüência 

polimorfismo do fragmento de restrição, hibridização com sondas tipo-especícficas, 

eletroforese em gel (Wright & Herzog, 2002; Burd, 2003; Iftner & Villa, 2003; Douvier 

& Dalac, 2004). 

  Existem variações da técnica que pode ter diferentes objetivos: Tipagem por 

PCR, que usa seqüências dos genes E6 e E7 dos diferentes tipos de HPV; PCR em 

Tempo Real (Real-Time PCR) que é quantitativo, determinando a carga viral através de 

oligonucleotídeos marcados com fluorescência; PCR Multiplex dos genes E2 e E6, que 

permite a distinção de formas epissomais e integradas do genoma viral; PCR in situ, que 

é realizado em cortes histológicos desparafinizados, dentre outros. 

 A sensibilidade é de 0,1 a 0,001 pg de DNA viral/célula. Entretanto, esta alta 

sensibilidade reflete no aumento dos resultados falsos-positivos por causa da 

contaminação entre as amostras (Bigio et al, 2002). 

  O produto do PCR genérico pode ser utilizado no Sistema de Detecção de 

“Microarray” (HPV Genotyping Chips). O PCR é feito com oligonucleotídios marcados 

com fluoresceína, depois são hibridizados sob um chip onde é feita uma varredura por 

um laser fluorescente (Iftner & Villa, 2003). 
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SOUTHERN BLOT 

 

 É a técnica considerada padrão-ouro por ser mais específica e sensível que as 

demais. Ela permite além de tipar o HPV, identificar o estado do seu genoma, epissomal 

ou integrado. O DNA é digerido por enzimas de restrição, e os fragmentos resultantes 

são separados por tamanhos através de uma eletroforese em gel de agarose. Depois, os 

fragmentos são transferidos para uma membrana de nitrocelulose, desnaturados e 

hibridizados com sondas específicas marcadas com radioisótopos. A visualização é feita 

por autorradiografia. A sensibilidade do teste é de 0,1 cópia de genoma viral/célula 

(Douvier & Dalac, 2004). Porém por ser muito laborioso, de difícil reprodutibilidade, e 

necessitar de material à fresco não pode ser empregada em laboratório de rotina (Bigio 

et al, 2002). 

 

 

DOT BLOT 

 

 É uma técnica mais simples, não sendo necessária a digestão do DNA, e nem a 

migração dos fragmentos, podendo ser aplicada a um grande número de amostras. Após 

a extração, o DNA é colocado diretamente sobre uma membrana de nylon e hibridizado 

com sondas específicas marcadas com substancias radioativas ou biotina (Bigio et al, 

2002). Apresenta uma sensibilidade moderada e vem sendo bastante empregada após a 

PCR para aumentar a sensibilidade de identificação dos tipos virais, e da mesma forma 

o PCR esta sendo realizado após o Dot-Blot (Douvier & Dalac, 2004). 

 

 

CAPTURA DO HÍBRIDO 

 

 Utiliza um coquetel de sondas do grupo de baixo-risco (grupo A) e um de alto-

risco (grupo B) que se hibridizam com o DNA do HPV presente na amostra, depois os 

híbridos são capturados por anticorpos presentes nas paredes da microplaca, e então 

revelados por quimioluminescência. A revelação é feita por um luminômetro que capta 

a luz emitida pela reação e a converte em uma unidade de luz relativa (RLU), 

comparando-a com um valor de cut-off. Este valor tem sido usado como referência de 
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carga viral. Por ser bastante sensível e automatizada, a técnica tem sido utilizada em 

várias pesquisas e em laboratórios de rotina (Burd, 2003). Apresenta alguns problemas 

de resultados falsos-positivos, resultantes principalmente de reações cruzadas (Wright & 

Herzog, 2002) e também de falsos-negativos. Os fabricantes vêm tentando contornar 

estes problemas com o desenvolvimento de um kit de 3ª geração que utiliza as mesmas 

sondas da HCA II, agora combinadas com oligonucleotídios biotinilados, que 

funcionam como oligonucleotídios “bloqueados”, diminuindo assim as hibridizações 

inespecíficas, o que elimina as reações cruzadas e aumenta a especificidade do teste 

(Iftner & Villa, 2003). A sensibilidade do teste em uso, que é a HCA II, varia de 6,6 a 

17,6 pg/mL dependendo do tipo de HPV . 
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OBJETIVOS  

 

 

 

1-  Estudar as infecções do colo do útero causadas pelos HPV, determinando a 

prevalência dos diferentes tipos de HPV em pacientes do sexo feminino, 

atendidas pelo Laboratório Sérgio Franco do Estado do Rio de Janeiro, no ano 

de 2001, abrangendo faixas etárias de 16 a 82 anos. 

 

2-  Identificar através da técnica de Captura do Híbrido a presença de HPV 

oncogênicos que estão associados com as lesões cervicais pré-malignas e 

malignas.  

 

3-  Identificar especificamente através da técnica de PCR para o gene E6 os 

tipos de HPV oncogênicos mais freqüentes (HPV 16, 18, 31, 33, 35) e E7 

(HPV 58) que estão associados com o câncer cervical. 

 

4-  Comparar os valores das cargas virais obtidas pela Captura do Híbrido com a 

severidade das lesões estudadas, a fim de avaliar o potencial de avaliação 

dessas medidas. 

 

5-  Comparar as técnicas de Captura do Híbrido e PCR para o diagnóstico de 

infecções causadas por Papilomavírus humanos no colo do útero, utilizando a 

citopatologia como método de referência para rastreamento de pacientes. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

SPECIMENS 

 

Nosso estudo foi composto por 1616 amostras de pacientes do sexo feminino, 

com idades variando de 16 a 82 anos, atendidas no Laboratório Sergio Franco (Rio de 

Janeiro) no período de janeiro a dezembro de 2001. Estas pacientes foram submetidas a 

exames clínicos, e tiveram esfregaços colhidos para diagnóstico citopatológico e teste 

de detecção de HPV por Captura do Híbrido (Hybrid Capture Assay II
TM

 - HCAII). As 

amostras foram coletadas em tubos apropriados contendo meio de transporte do kit, e 

encaminhadas ao Laboratório de Biologia Molecular, sem a necessidade de refrigeração. 

 

 

CITOPATOLOGIA 

 

A análise citopatológica das amostras foi realizada pela equipe de técnicos em 

citopatologia do Laboratório Sergio Franco. O material coletado das pacientes foi 

preparado em lâminas de microscopia e, logo em seguida, estas foram coradas pela 

técnica de Papanicolau. Através da observação das alterações citológicas encontradas 

nesses esfregaços, foram proferidos laudos que obedeciam à classificação proposta pelo 

Sistema Bethesda, cuja correlação com a classificação segundo Papanicolau é mostrada 

na Tabela.2 
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Tabela 2: Correlação entre os resultados da citopatologia por Papanicolau e 

segundo Bethesda 

 

PAPANICOLAU 
SISTEMA 

BETHESDA 
Características 

PAP I Normal 
Células normais, sem qualquer padrão de 

alteração ciotpatológica 

PAP II 

(?) ASCUS 
Células apresentando atipias escamosas de 

significado indeterminado 

Sem HPV 
Alterações 

Inflamatórias 

Células apresentando alterações de natureza 

inflamatória 

Com 

HPV 
HPV 

Células que apresentam alterações 

características de infecção por papilomavirus 

PAP III 

NIC I LSIL 
Células apresentando características de 

neoplasia leve 

NIC II/III HSIL 
Células apresentando características de 

neoplasia moderada à severa/ Ca in situ 

PAP IV Ca Carcinoma invasor de células escamosas 

 

 

ESTOCAGEM DAS AMOSTRAS 

 

As amostras das pacientes que foram submetidas ao teste de Captura do Híbrido 

chegaram ao laboratório em frascos apropriados contendo tampão de transporte 

(Specimen Transport Medium - STM). Nestes mesmos frascos as amostras eram 

conservadas a uma temperatura de 2-8°C até o momento de sua utilização no teste. O 

prazo máximo para execução do HCAII não ultrapassava uma semana.  
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CAPTURA HÍBRIDA PARA HPV 

 

 

Foi utilizado o kit Digene (USA): Hybrid Capture® II HPV Test (Sistema em 

Microplaca) e a realização do Teste de Captura do Híbrido obedeceu as normas 

propostas pelo kit. A representação esquemática do teste é mostrada na Figura11. 

 

 

         (Carestiato, 2004) 

Figura 12- Esquema da Técnica de Captura do Híbrido 

 

1ª Etapa - Desnaturação do material - Um reagente de desnaturação, que consiste 

basicamente por uma solução de NaOH (500L), foi adicionado a cada amostra. A 

mistura foi homogeneizada através da agitação vigorosa em vortex por 5 segundos. 

Neste ponto, as amostras passaram a apresentar uma coloração púrpura, devido à 

presença do corante indicador na solução do kit. Esta coloração permitia avaliar se as 

amostras estavam adequadas para o uso. Caso a coloração estivesse alterada em alguma 

delas, esta era logo descartada, pois deveria estar contaminada provavelmente com 

algum tipo de inibidor da reação. Então, um novo material desta paciente era requisitado 

para o teste. Em seguida, os tubos eram incubados a 65° C por 45 minutos em banho-
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d’água. O material desnaturado foi retirado do banho-d’água e novamente submetido à 

agitação em vórtex durante 5 segundos. 

 

2ª Etapa - Formação dos híbridos - O teste de Captura Híbrida® II de HPV usa dois 

coquetéis de sondas que distinguem tipos virais de baixo-risco (Grupo A = HPV 6, 11, 

42, 43 e 44) e alto-risco (Grupo B = HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 

68). Nesta etapa, foram utilizados tubos eppendorf, onde foram adicionados 25L do 

coquetel de sonda e 75L da amostra proveniente dos tubos da primeira etapa. Vale 

ressaltar que, para cada amostra os coquetéis do Grupo A e do Grupo B foram 

adicionados em tubos distintos. O material foi mantido em agitador rotatório por 2 a 3 

minutos a 1000 rpm. Depois o material permaneceu incubado em banho-d’água a 65°C 

durante 1 hora para a formação dos híbridos. 

 

3ª Etapa - Captura dos híbridos - Transferiu-se 100L do frasco onde ocorreu o 

processo de hibridização para uma microplaca recoberta com anticorpos anti-híbrido 

DNA-RNA (amostra-sonda). Esta placa foi mantida por 1 hora no agitador a 1000rpm. 

 

4ª Etapa- Adição do conjugado - Ao término da captura dos híbridos, o material foi 

decantado por inversão completa da placa. Esta foi lavada em tampão de lavagem do 

kit, para retirada total do material não aderido. Foi acrescentado 75L do Reagente de 

Detecção 1, que é formado por um anticorpo anti-híbrido conjugado à enzima fosfatase 

alcalina. A microplaca foi incubada por 30 minutos a 25°C e, após esse período, foi 

cuidadosamente invertida em papel absorvente limpo para que todo conjugado fosse 

removido. Cada orifício foi lavado individualmente por lavagens sucessivas com o 

tampão de lavagem do kit. Em seguida, a placa foi invertida por 5 minutos em papel 

absorvente. 

 

5ª Etapa – Adição do substrato - Foi adicionado 75L do Reagente de Detecção 2, 

que apresenta o Emerald II (substrato quimioluminescente da reação). A placa 

permaneceu incubada por 15 minutos a 25° C, no escuro. 

 

6ª Etapa - Detecção da quimioluminescência - Finalmente, o resultado do teste foi 

obtido através da leitura de densidade ótica em Luminômetro DML 2000 imediatamente 
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após o término da amplificação do sinal. Os valores foram apresentados em Unidades 

Relativas de Luz (RLU). Sendo que em cada teste, foi dado um valor de corte (Cut off) 

para as RLU obtidas pelos controles positivos da sonda A (CPA) e outro pelos controles 

positivos da sonda B (CPB), obtidos pela média dos resultados da RLU. A amostra foi 

considerada positiva quando a relação entre a sua RLU e o Cut off apropriado (CPA ou 

CPB) obteve um valor maior do que 1. Os controles foram feitos em triplicata para cada 

bateria de testes. 

 

 

DETECÇÃO DE HPV PELA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE 

 

 

A técnica consiste de um ensaio de amplificação do material genético da 

amostra, pela utilização e de moldes iniciadores e de uma enzima resistente a mudanças 

de temperatura. A representação esquemática do teste é mostrada na Figura12. 

 

     (Carestiato, 2004) 

Figura 13- Esquema da Técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 
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Neutralização das amostras – Para tornar as amostras da HCAII adequadas para a 

realização da PCR, estabelecemos um protocolo de recuperação do genoma presente nos 

esfregaços. As amostras, conservadas em congelador a –20
o
C, estavam em meio de 

desnaturação contendo azida sódica. Assim, após avaliar a presença de DNA no 

sobrenadante e no pellet, optamos pelo sobrenadante. Alíquotas de 500 L foram 

neutralizadas volume/volume em ácido clorídrico 1N (HCl) e estocadas a –20°C. Foram 

selecionadas, aleatoriamente, em torno de 100 amostras para realização do PCR. Apesar 

de um grande número de amostras ter sido doado ao laboratório de Virologia pelo 

laboratório Sérgio Franco, grande parte apresentava-se sem condições de teste, fato 

observado pela presença da cor roxa no material, que não é recomendada para uso pela 

Digene.  

 

Extração do DNA - Os tubos ependorff receberam uma alíquota de 500 L das 

amostras já neutralizadas. Foi adicionado 1mL de fenol/clorofórmio/álcool isoamílico 

(25: 24: 1 – GIBCO BRL) em cada tubo, sendo feita uma agitação durante 5 minutos. 

As amostras foram centrifugadas durante 5 minutos a 8000 x g. A fase aquosa (superior) 

foi transferida para um novo tubo estéril, desprezando apropriadamente os resíduos 

orgânicos. Caso a fase aquosa não estivesse totalmente límpida, o processo era 

novamente repetido, até que as condições estivessem adequadas. 

 

Precipitação do DNA – Foi adicionado em cada amostra uma solução de acetato de 

sódio 3M, pH 6,0 na proporção de 1/10 do volume da fase aquosa, seguido de 2,5 do 

volume da fase aquosa de etanol absoluto. Foi feita uma suave homogeneização por 

inversão. Em seguida as amostras foram mantidas a – 20°C overnight. No dia seguinte, 

as amostras foram centrifugadas a 16000 x g a 4
o
C por 30 minutos. Após a 

centrifugação, o etanol foi dispensado e as amostras foram ressuspensas em etanol a 

70%. Foi realizada uma nova centrifugação a 16000 x g a 4
0
C por 15 minutos. O etanol 

70% foi desprezado e os tubos mantidos invertidos para que houvesse uma evaporação 

total do etanol. O sedimento de DNA resultante foi ressuspenso em 50 L de água 

destilada estéril livre de DNAse e RNAse (Ultra-pure, GIBCO-BRL) e estocado a – 

20ºC. Como trabalhamos com amostras mantidas em condições não ideais de uso para 

PCR, após a obtenção do material, uma eletroforese em gel de agarose a 2% foi 
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realizada para certificar se havia de fato DNA presente nas amostras e se este não estava 

muito fragmentado, fato que nos levou a descartar várias amostras. 

 

Detecção da presença de HPV por PCR com oligonucleotídeos genéricos 

MY09/MY11 - Nesta técnica foram utilizados oligonucleotideos genéricos 

MY09/MY11 a fim de amplificar uma seqüência de DNA de 450 pares de base (bp) 

dentro da região ORF L1 do HPV. Como controle de qualidade da amostra, também foi 

utilizado um par de primers do gene da actina humana, Ac1 e Ac2, que amplificam uma 

seqüência de 310 bp do DNA humano. Em nossa PCR, a opção do uso do primer do 

gene da actina, um primer de controle interno que gera um amplicon considerado 

grande, teve ainda a função de nos resguardar de casos falso-negativos por ocorrência 

de material muito degradado (Fernandes, 2004). Como controle positivo da reação foi 

utilizado Fago  como molde de DNA e um par de primers e que amplificam uma 

seqüência de 500bp deste genoma. E, como controle negativo da reação foi utilizado a 

água. A amplificação foi executada em 50 L de uma mistura de reação, composta por: 

 

- 5 L do tampão de PCR 10X 

- 4L de cloreto de magnésio Mg Cl2 (50mM) 

- 8 L (200 mol) de nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 

- 1L (50 pmoles) do oligonuleotideo MY09 

- 1L (50 pmoles) do oligonucleotídeo MY11 

- 0,1L (5 pmoles) do oligonucleotídeo Ac1 

- 0,1L (5 pmoles) do oligonucleotídeo Ac2 

- 0,25L (0,25 unidades) de Taq polimerase  

- 5L da amostra 

- água em qsp 50 L 

 

 O ensaio foi realizado em termociclador (Perkin Elmer, CETUS). As amostras 

foram submetidas a um programa de 35 ciclos de amplificação, que segue o seguinte 

esquema: 94°C por 1 minuto (desnaturação) 55°C por 1 minuto (anelamento) 72°C 

por 2 minutos (extensão). Anteriormente a cada programa de 35 ciclos, foi feita uma 

pré-desnaturação do DNA colocando as amostras durante 5 minutos a 94°C, e ao final 
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do programa, as amostras foram colocadas durante 10 minutos a 72°C para 

estabilizarem. 

Os produtos obtidos pela reação foram analisados por eletroforese em gel de 

agarose a 2%, corados com brometo de etídio e visualizados sob luz ultra-violeta em 

transiluminador. O padrão de peso molecular Fago  123bp (GIBCO, BRL) foi utilizado 

como controle padrão de peso molecular. 

 

 

Tabela 3: Seqüência dos oligonucleotídeos genéricos MY09/MY11 e da β-actina 

 

Oligonucleotídeo 5’ Oligonucleotídeos 3’ PARES DE BASES 

AMPLIFICADOS 

MY 09 

MY 11 

CGT CCM ARR GGA WAC TGA TC 

450 

GCM CAG GGW CAT AAY AAT GG 

Ac 1 

Ac 2 

TTG CGT TAC ACC CTT TCT TG 

310 

GTG TGG ACT TGG GAG AGG AC 

Onde:    M= A + C              R= A + G             W= A + T              Y= C + T 

 

 

Detecção do tipo de HPV por PCR com oligonucleotídeos específicos - Nesta técnica 

foram utilizados oligonucleotideos específicos relacionados ao gene E6 dos HPV 16, 

18, 31, 33, 35, e E7 para HPV 58. Esses oligonucleotídeos produziam fragmentos com 

134, 119, 97, 132, 186 e 100bp, respectivamente. Como controle de qualidade da 

amostra, também foi utilizado um par de primers do gene da actina humana, Ac1 e Ac2, 

que amplificam uma seqüência de 310 bp do DNA humano. Como controle positivo da 

reação foi utilizado Fago  como molde de DNA e um par de primers e que 

amplificam uma seqüência de 500bp deste genoma. Como controle positivos para os 

tipos HPV 16 e 18 foram utilizados linhagens de células Caski e HeLa, respectivamente. 

E, como controle negativo da reação foi utilizado a água. A amplificação foi executada 

em 50 L de uma mistura de reação, composta por: 
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- 5 L do tampão de PCR 10X 

- 3L de cloreto de magnésio Mg Cl2 (50mM) 

- 1 L (200 mol) de nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 

- 1L (50 pmoles) do oligonuleotideo MY09 

- 1L (50 pmoles) do oligonucleotídeo MY11 

- 0,1L (5 pmoles) do oligonucleotídeo Ac1 

- 0,1L (5 pmoles) do oligonucleotídeo Ac2 

- 0,25L (0,25 unidades) de Taq polimerase  

- 5L da amostra 

- água em qsp 50 L 

 

O ensaio foi realizado em termociclador (Perkin Elmer, CETUS). As amostras 

foram submetidas a um programa de 35 ciclos de amplificação, que segue o seguinte 

esquema: 94°C por 30 segundos (desnaturação) 55°C por 30 segundos 

(anelamento) 72°C por 1 min (extensão). Anteriormente a cada programa de 35 

ciclos, foi feita uma pré-desnaturação do DNA colocando as amostras durante 5 minutos 

a 94°C, e ao final do programa, as amostras foram colocadas durante 10 minutos a 72°C 

para estabilizarem. 

Os produtos obtidos pela reação foram analisados por eletroforese em gel de 

agarose a 2%, corados com brometo de etídio e visualizados sob luz ultra-violeta em 

transiluminador. O padrão de peso molecular Fago  123bp (GIBCO, BRL) foi utilizado 

como controle padrão de peso molecular. 
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Tabela 4: Seqüência dos oligonucleotídeos específicos do gene E6 dos HPV. 

 

Oligonucleotídeo  5’ Oligonucleotídeos 3’ 
PARES DE BASES 

AMPLIFICADOS 

HPV16 P1 

HPV16 P2 

CCC AGA AAG TTA CCA CAG 
134 

TAC TAT GCA TAA ATC CCG 

HPV18 P1 

HPV18 P2 

GAA ACC GTT GAA TCC AGC  
119 

GTT CCT GTC GTC CTC GGT 

HPV31 P1 

HPV31 P2 

GAC CTC GGA AAT TGC ATC 
97 

TGT TTC TGT TAA CGT ACC 

HPV33 P1 

HPV33 P2 

GTA TAT AGA GAG GGA AAT 
132 

TAA AGG  TTT TTT AAC TGT  

HPV35 P1 

HPV35 P2 

ACA AGA ATT ACA GCG GAG 
186 

TAA CTG TTT GTT GCA TTG 

HPV58 P1 

HPV58 P2 

CGA GGA TGA AAT AGG CTT GG  
100 

ACA CAA ACG AAC CGT GGT GC 

 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 A comparação das proporções dos casos positivos e negativos entre os métodos 

diagnósticos de Captura do Híbrido e PCR foi realizada por intermédio do teste de Mc 

Nemar, ao nível de significância de 0,05.  

Utilizou-se, para verificação da normalidade dos dados relativos às quantidades 

de cargas virais A e B, ao nível de significância de 0,05, o teste de Kolmogorov-

Smirnov, quando a amostra foi considerada grande (n e o teste de Shapiro-Wilk, 

para amostras menores (n < 40). 
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Comparações entre os diagnósticos citopatológicos segundo a carga viral A e a 

carga viral B, foram precedidas pelo teste não paramétrico de Kruskal-Walis, seguido do 

teste de Mann-Whitney para identificação das diferenças, quando aquele registrou 

significância estatística. As decisões estatísticas destes testes forma tomadas ao nível de 

significância de 0,005. 

As análises estatísticas foram obtidas pelo emprego do programa estatístico 

SSPS versão 10.0 (USA, 1999).
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RESULTADOS 

 

 

 

AMOSTRAS 

 

Em nosso estudo, avaliamos 1616 amostras de esfregaços de colo de útero de 

pacientes do sexo feminino, com idades variando de 16 a 82 anos. A idade média das 

participantes foi de 30,7 anos. 

 

 

DETECÇÃO DO DNA DO HPV PELA TÉCNICA DE CAPTURA DO HÍBRIDO 

 

 O teste de HCA II detectou o DNA do HPV em 745 amostras e em 871 o 

resultado foi negativo, estes valores têm uma representatividade de 46,1% de pacientes 

infectadas por algum tipo de HPV e 53,9% pacientes não-infectadas. Dos casos 

considerados positivos, 436 pacientes tinham a presença de HPV do grupo de alto-risco 

(Sonda B), 64 HPV do grupo de baixo-risco (Sonda A) e 245 pacientes eram positivas 

para ambos grupos (Sonda A e B). A prevalência destes valores foi de 58,5%; 8,6% e 

32,9%, respectivamente. Dados apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Prevalência de HPV (alto e baixo risco) na população estudada. 

 

CLASSIFICAÇÃO PACIENTES (N) 
PREVALÊNCIA DE 

HPV (%) 

C
A

P
T

U
R

A
 H

ÍB
R

ID
A

 

Alto risco (B) 436 58,5 

Baixo risco (A) 64 8,6 

Infecção mista 

(A+B) 
245 32,9 

TOTAL 745 46,1% 
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DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES POSITIVOS DE CAPTURA DO HÍBRIDO PARA HPV PELAS 

IDADES DAS PACIENTES  

 

 

No Gráfico1 pode ser observada a distribuição de testes positivos de Captura do 

Híbrido para HPV de acordo com as idades das pacientes que foram avaliadas em nosso 

estudo. Vale ressaltar que a faixa etária de maior número de pacientes vai dos 20 aos 30 

anos, perfazendo um total de 54%, e esta positividade vai diminuindo gradualmente 

conforme o aumento da idade. 

 

 

Gráfico1- Exames de Captura do Híbrido para HPV positivos x Distribuição das 

pacientes por faixa etária. 
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RESULTADOS DO TESTE DE CAPTURA DO HÍBRIDO E DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM 

AS IDADES 

 

 

 No Gráfico 2 podem ser observados o número total de exames realizados, e a 

relatividade entre os exames positivos e negativos de Captura do Híbrido para HPV por 

faixa de idade. 

 

 

Gráfico 2: Relatividade entre os exames de Captura do Híbrido para HPV por 

faixa etária 
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RESULTADO DA CITOPATOLOGIA (PAPANICOLAU). 

 

 

Das 1616 pacientes, foi selecionado um grupo de 97 amostras, ao acaso, para 

realização da técnica de PCR e para análise comparativa com os resultados do Exame de 

Citopatologia, o qual foi executado pelo método de Papanicolau pelo Laboratório 

Sérgio Franco. Na Tabela 6 podemos observar as prevalências dos resultados da 

citopatologia obtidos das pacientes selecionadas. As alterações inflamatórias e as lesões 

de baixo-grau (LSIL) apresentaram os maiores níveis de prevalência entre as amostras 

analisadas, em torno de 35% para cada tipo de diagnóstico.  

 

 

Tabela 6- Prevalências relativas dos resultados da citopatologia 

 

DIAGNÓSTICO CITOPATOLÓGICO 

Nº de 

Pacientes 

Normal Alt. Inflam ASCUS HPV LSIL HSIL 

5 33 3 18 35 2 

Prevalência 5% 34% 3% 18% 36% 2% 

 

 

OBS: Um resultado da citopatologia não foi confirmado pelo laboratório, portanto, não está sendo 

computado nesses cálculos. 
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DIAGNÓSTICO CITOPATOLÓGICO DAS PACIENTES DE ACORDO COM A IDADE 

 

 

A tabela 7 apresenta a média de idade das pacientes de acordo com o método 

Papanicolau. Podemos observar uma média próxima aos 30 anos de idade entre os 

exames citopatológicos que apresentavam algum tipo de alteração. Os resultados 

diagnosticados como normais apresentaram uma média de idade elevada (38,8 anos). 

Observa-se um aumento na idade de acordo com a severidade da lesão, embora a média 

de idade das pacientes com lesões de alto grau tenha sido reduzida (36,5 anos). 

 

 

Tabela7- Média de idade das pacientes de acordo com o diagnóstico Citopatológico 

 

Diagnóstico 

Citopatológico 
Normal 

Alterações 

inflamatórias 
ASCUS HPV LSIL HSIL 

Média de idade 

das pacientes 
38,8 31,2 29,3 29,3 27,4 36,5 
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CONCORDÂNCIA ENTRE O DIAGNÓSTICO DA CITOPATOLOGIA E PRESENÇA DO DNA 

VIRAL DETECTADO PELA CAPTURA DO HÍBRIDO. 

 

 

 A tabela 8 apresenta a prevalência do DNA do HPV obtida pela Captura do 

Híbrido de acordo com o resultado do exame de Papanicolau. A prevalência de DNA 

viral detectada pela Captura do Híbrido no grupo de amostras analisadas pela 

citopatologia foi de 70,1% (68/97). O grupo B foi detectado sozinho e/ou em conjunto 

com o grupo A em 86,8% dos casos (59/68), havendo um aumento progressivo da 

prevalência conforme a severidade do diagnóstico citopatológico. Nos casos 

diagnosticados como lesões de alto-grau (HSIL) a prevalência alcançou os 100%.  

 

Tabela 8- Prevalência do DNA do HPV pela Captura do Híbrido de acordo com a 

Citopatologia. 

 

 

CITOPATOLOGIA 

Número 

de 

Pacientes 

CAPTURA DO HÍBRIDO PARA HPV 

Prevalência 
Grupo A Grupo B Grupos A/B 

Normal 5 - 1 - 1 (20,0%) 

Alt.Inflamatórias 33 3 9 4 16 (48,5%) 

ASCUS 3 - - - 0 (0%) 

HPV 18 4 9 3 16 (88,9%) 

LSIL 35 2 13 17 32 (91,4%) 

HSIL 2 - 1 1 2 (100,0%) 

Total 97* 9 33 26** 68 (70,1%) 

 

 *+ 1 (O resultado de uma amostra que não foi confirmado) . 

** + 1 (O resultado da amostra sem diagnóstico Citopatológico) 
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RESULTADO OBTIDO PELA PCR MY09/11 EM ASSOCIAÇÃO COM O RESULTADO DA 

CITOPATOLOGIA 

 

 

 Na Tabela 9 podemos observar os resultados da detecção do DNA do HPV pela 

PCR MY 09/11 (inespecífico) e sua correlação com o diagnóstico da citopatologia, e as 

respectivas prevalências de HPV nas amostras analisadas. A prevalência de DNA do 

vírus foi crescente conforme o aumento da severidade do diagnóstico citopatológico. A 

prevalência de HPV no grupo estudado foi de 81,4% (79/97). 

 

 

Tabela 9- Prevalência de infecção por HPV pela técnica de PCR de acordo com o 

diagnóstico citopatológico. 

 

DIAGNÓSTICO 

CITOPATOLÓGICO 

PCR 
PREVALÊNCIA 

POSITIVO NEGATIVO 

Normal (n=5) 1 4 20% 

Alt. Inflamatórias (n=33) 26 7 78,8% 

ASCUS (n=3) 1 2 33,3% 

HPV (n=18) 15 3 83,3% 

LSIL (n=35) 33 2 94,3% 

HSIL (n=2) 2 - 100% 

Total (n=97*) 79** 18 81,4% 

 

*+ 1 (O resultado de uma amostra que não foi confirmado) . 

** + 1 (O resultado da amostra sem diagnóstico Citopatológico) 
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DETECÇÃO DO HPV PELA TÉCNICA DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) 

 

  As 97 amostras selecionadas ao acaso, foram analisadas pela citopatologia e pela 

Captura do Híbrido para HPV. Sem que fossem considerados os resultados de ambos, 

estas amostras foram submetidas ao teste de PCR MY09/11 a partir do mesmo material 

retirado para o exame de Captura do Híbrido. Na Tabela 10 mostramos um resumo de 

todos os resultados obtidos pelas 3 técnicas empregadas. 

 

Tabela 10 - Resultados da Citopatologia, Captura do Híbrido e PCR MY 09/11. 

CITOPATOLOGIA CAPTURA HÍBRIDA 
PCR MY 09/11 

Positivo Negativo 

NORMAL 

Total = 5  

A - - - 

B 1 1 - 

AB - - - 

Negativo 4 - 4 

 

ALTERAÇÕES 

INFLAMATÓRIAS 

Total = 33 

A 3 3 - 

B 9 8 1 

AB 4 4 - 

Negativo 17 11 6 

 

ASCUS 

Total = 3 

A - - - 

B - - - 

AB - - - 

Negativo 3 1 2 

 

HPV 

Total = 18 

A 4 3 1 

B 9 8 1 

AB 3 3 - 

Negativo 2 1 1 

 

LSIL 

Total = 35 

A 2 2 - 

B 13 11 2 

AB 17 17 - 

Negativo 3 3 - 

 

HSIL 

Total = 2 

A - - - 

B 1 1 - 

AB 1 1 - 

Negativo - - - 
OBS: Faltou o resultado de uma citopatologia, que apresentou captura do híbrido positiva para os grupos 

A e B e PCR MY 09/11 positivo. 
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RESULTADO OBTIDO PELA PCR ESPECÍFICA EM ASSOCIAÇÃO COM O RESULTADO DA 

CITOPATOLOGIA E DA CAPTURA DO HÍBRIDO PARA HPV. 
 

Das 97 amostras selecionadas, apenas 24 amostras apresentaram infecção pelos 

tipos oncogênicos testados, sendo 25 tipagens no total. Foram utilizados os primers 

específicos para o gene E6 dos HPV 16, 18, 31, 33, 35, e E7 para HPV 58. As 

prevalências foram de 48% para HPV16, 40% HPV18, 8% HPV35, 4% HPV33, e 

nenhuma ocorrência de HPV31 e 58 foi detectado no grupo das pacientes selecionadas.  

 

Tabela 11- Resultados da Tipagem e Citopatologia. 

CODIGO CITOPATOLOGIA 
TIPAGEM 

(ALTO RISCO) 

545 Alterações reativas positivo 18 

802 Alterações reativas positivo 18 

184 Alterações reativas positivo 16 

197 Alterações reativas positivo 16 

600 Alterações reativas positivo 16 

942 Alterações reativas positivo 16 

134 HPV positivo 18 

163 HPV positivo 18 

554 HPV positivo 18 

568 HPV positivo 16 

529 LSIL positivo 16 

639 LSIL positivo 16 

139 LSIL positivo 18 

215 LSIL positivo 18 

599 LSIL positivo 18 

245 LSIL positivo 33 

131 LSIL positivo 16 

233 LSIL positivo 16 

147 LSIL positivo 16 

188 LSIL positivo 35 

224 LSIL positivo 18 

254 LSIL positivo 16 e 35 

626 LSIL positivo 18 

706 HSIL positivo 16 
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MÉDIA DA CARGA VIRAL DAS PACIENTES ESTUDADAS 

 

 

 

Na Tabela 12 é apresentada a distribuição dos valores de carga viral em RLU 

(máximos e mínimos) e as médias das cargas virais  para o grupo A (baixo-risco) e 

grupo B (alto-risco), obtidas pela Captura do Híbrido em relação ao diagnóstico 

citopatológico das pacientes estudadas. Podemos observar um aumento crescente dos 

valores até as lesões classificadas como de baixo grau (LSIL), e um decréscimo da 

média da carga viral nas lesões de alto grau (HSIL). 

 

Tabela 12- Valores máximos, mínimos e média da carga viral em relação ao 

diagnóstico citopatológico. 

 

 Carga viral A Carga Viral B 

Citopalogia n min máx média n min máx média 

Normal 0 _ _ _ 1 2,35 2,35 2,35 

Alt.Inflamatórias 7 1,74 103,84 20,12 11 2,40 1156,05 368,48 

HPV 6 1,98 1.740,00 319,92 11 1,49 3.662,80 432,12 

LSIL 18 1,47 3.037,16 530,29 29 1,23 2.901,79 901,30 

HSIL 1 4,94 4,94 4,94 2 80,29 343,61 211,98 
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DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DE CARGA VIRAL A SEGUNDO O DIAGNÓSTICO 

CITOPATOLÓGICO 

 

 

 No gráfico 3 é mostrado a distribuição dos valores de carga viral A conforme o 

diagnóstico citopatológico. Segundo os testes não paramétricos de análise estatística, 

podemos observar que não existe diferença significativa entre as cargas virais dos 

diferentes grupos. Lembrando que não foram encontrados casos positivos para o grupo 

A nos diagnósticos citopatológicos classificados como Normal e ASCUS. 

 

Gráfico 3 
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DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DE CARGA VIRAL B SEGUNDO O DIAGNÓSTICO 

CITOPATOLÓGICO 

 

 

 No gráfico 4 é mostrada a distribuição dos valores de carga viral B conforme o 

diagnóstico citopatológico. Podemos observar que existe diferença significativa entre as 

cargas virais, principalmente, nos casos classificados como LSIL. Lembrando que não 

foram encontrados casos positivos para o grupo B no diagnóstico citopatológico 

classificado como ASCUS. 

 

Gráfico 4 
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 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Dos 97 casos, a Captura do Híbrido identificou 68 (70,1%) casos positivos e a 

PCR MY 09/11 79 (81,4%). O Teste de McNemar, ao nível de significância de 0,05, 

indicou evidências de que a proporção positiva captada pela PCR é estatisticamente 

diferente da apontada pela Captura do Híbrido (z = 2,40, valor-p = 0,008). 

 

 

AVALIAÇÃO QUANTO À CONCORDÂNCIA ENTRE OS TESTES 

 

As análises compararam os resultados dos testes de Captura do Híbrido e PCR 

usando a citopatologia como referência, pelo fato de ser a técnica empregada nas 

triagens de mulheres com HPV. 

 

Tabela 13- Índice de concordância kappa de Cohen.* 

 

Valor de kappa* Força de concordância 

< 0,20 Pobre 

0,21, - 0,40 Fraca 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,61 – 0,80 Boa 

0,81 – 1,00 Muito Boa 

 

* (Força de Concordância entre os testes). 

Ref.: Altman, Douglas G. Practical Statistics for Medical Research. Chapman & Hall. London. 1991 

 

Valor preditivo  

Vpp = valor preditivo positivo 

Vpn = valor preditivo negativo 
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Tabela 14- Avaliação dos casos pela PCR em relação à Citopatologia. 

 

P
C

R
 

 CITOPATOLOGIA  

 Positivos Negativos Total 

Positivos 50 0 50 

Negativos 5 0 5 

Total 55 0 55 

 

 

Sensibilidade= 90,9% (50/55) 

    Vpp= 100,0% (50/50) 

Especificidade= valor não calculado, com todos os valores tendendo a 100 % 

    Vpn=  indeterminada 

 

 

Tabela 15- Avaliação dos casos pela Captura do Híbrido em relação à 

Citopatologia. 
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 CITOPATOLOGIA  

 Positivos Negativos Total 

Positivos 50 0 50 

Negativos 5 0 5 

Total 55 0 55 

 

 

Sensibilidade= 90,9% (50/55) 

    Vpp= 100,0% (50/50) 

Especificidade= valor não calculado, com todos os valores tendendo a 100 % 

    Vpn=  indeterminada 
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Analisando somente os casos de doença neoplásica (LSIL e HSIL)  

 

Tabela 16- Avaliação dos 42 casos de neoplasia pela Citopatologia em relação à 

PCR. 

P
C

R
 

 CITOPATOLOGIA  

 Positivos Negativos Total 

Positivos 35 1 36 

Negativos 2 4 6 

Total 37 5 42 

 

  k = 0,687, valor –p = 7,7 x 10 
–6

 

 

Sensibilidade= 94,6% (35/37) 

    Vpp= 97,2% (35/36) 

Especificidade= 80,0% (4/5) 

    Vpn= 66,7% (4/6) 

 

 

Tabela 17- Avaliação dos 42 casos de doença pela Citopatologia em relação à 

Captura do Híbrido. 
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A
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D
O

  
H
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 CITOPATOLOGIA  

 Positivos Negativos Total 

Positivos 34 1 35 

Negativos 3 4 7 

Total 37 5 42 

 

  k=0,613 (valor-p= 5,2 x 10
-5

)  

 

Sensibilidade= 91,2% (34/37) 

   Vpp= 97,1% (34/35) 

Especificidade= 80,0% (4/5) 

   Vpn= 57,1% (4/7) 
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Concordância completa das três técnicas utilizadas (Citopatologia, PCR e Captura 

do Híbrido): 

 

Concordância completa (todos positivos)= 62casos                     66/97= 68,0% 

Concordância completa (todos negativos)= 4 casos 

 

 

Discordância: 

 

Pelo menos um diferente dos demais= 31 casos                           31/97= 32,0% 

 

 

Relação entre concordâncias e discordâncias                         68,0%/32,0% = 2,125 

 

Os resultados indicam que o nível de concordância é mais de duas vezes (2,125) 

maior que o nível de discordância. 

 

 

 

Comparação dos diagnósticos segundo a carga viral A 

 

O teste de Shapiro-Wilk indica, ao nível de significância de 0,05, que há 

evidência de que a quantidade de carga viral A não apresenta distribuição normal (F = 

0,498; g.l. = 32; valor-p = 0,010), e o teste de Kruskal-Wallis, ao nível de significância 

de 0,05, evidencia que a quantidade de carga viral A apresenta-se estatisticamente 

equivalente nos diversos diagnósticos citopatológicos. 

 

Comparação dos diagnósticos segundo a carga viral B 

 

O teste de Kolmogorov-Smirnov indica, ao nível de significância de 0,05, que há 

evidência de que a quantidade de carga viral B não apresenta distribuição normal (
2
 = 

0,220; g.l. = 54; valor-p = 6,7410
-7

), e o teste de Kruskal-Wallis, ao nível de 

significância de 0,05, evidencia que a quantidade de carga viral B apresenta diferença 
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estatisticamente significativa quanto aos diversos diagnósticos citopatológicos (
2
 = 

11,179; g.l. = 4; valor-p = 0,025). 

A tabela 18 mostra o resultado da avaliação pelo teste de Mann-Whitney, ao 

nível de significância de 0,05, que permite identificar as diferenças estatisticamente 

significativas existentes entre os diagnósticos citopatológicos, onde SIM significa 

existência de diferença estatisticamente significativa e NÃO a não existência de 

diferença. 

 

Tabela 18- Avaliação estatística  dos resultados das cargas virais da sonda B entre 

os diversos achados citopatológicos. 

 

 LSIL HPV 
Alterações 

inflamatórias 
Normal 

HSIL NÃO NÃO NÃO NÃO 

LSIL  
SIM [U = 72 valor-p 

= 0,008 (bilateral)] 
NÃO NÃO 

HPV 
 

 
 NÃO NÃO 

Alterações 

inflamatórias 
   NÃO 
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DISCUSSÃO 

 

 

 

O impacto inicial da utilização do exame de Papanicolau (Citopatologia) nos 

programas de rastreamento do câncer cervical teve como resposta um decréscimo de 

70% nos níveis de mortalidade por esse tipo de câncer. Passado algum tempo, a 

mortalidade passou a manter-se em um patamar de estagnação, porque um grande 

número de mulheres não fazia o teste preventivo regularmente, e com isso os níveis de 

carcinoma cervical voltaram a crescer (Jemal et al, 2002). Mesmo o Papanicolau sendo 

um teste de triagem mais barato e rápido, ocorrem limitações quanto ao seu alcance, daí 

surgem as dúvidas da viabilidade da implementação na rotina diagnóstica de testes de 

biologia molecular para detectar as infecções por HPV, que são muito mais caros e 

laboriosos. Some-se a isso, a alta taxa de prevalência das infecções por HPV, e do outro 

lado, o alto nível de eliminação espontânea das mesmas, contribuindo dessa forma para 

que um grande número de mulheres não chegue a desenvolver as patologias associadas 

ao HPV (Venturoli et al, 2002).  

Para responder essas questões, diversos trabalhos investigaram o uso dos testes 

de detecção de DNA de HPV em programas de triagem de vários países, constatando 

que houve um aumento da eficiência dos programas de triagem de quase 100% usando a 

combinação de um teste de detecção de HPV conjuntamente ao exame de Papanicolau 

(Bosch et al, 2001). No entanto, em países em desenvolvimento como o Brasil, o custo 

da implantação destes testes, juntamente ao exame de Papanicolau encareceriam muito 

o custo dos programas de prevenção do Ministério da Saúde. 

Por conta dessa dificuldade e pela vasta experiência em diversos estudos, ficou 

estabelecido que as mulheres com idades superiores a 35 anos e com infecções por HPV 

de alto-risco ficariam sendo o principal alvo dos programas de triagem, pelo fato de 

terem o maior risco de progressão maligna (Clavel et al, 1999). Restringindo ainda mais 

o alvo para as triagens, as mulheres eleitas seriam aquelas que atendessem aos requisitos 

anteriores e apresentassem também diagnóstico citopatológico duvidoso, classificado 

como ASCUS (3 a 13% de em uma triagem) (Lonky et al, 2003), que pode assumir um 

amplo espectro de entidades clínicas, desde alterações benignas até o câncer (Smith et 

al, 2000). Tendo em vista que mais de 50% dessas lesões são positivas para DNA de 

HPV, e entre 10% a 20%, confirmam lesões de alto grau (HSIL) em exames posteriores, 
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contra apenas 1% das pacientes com ASCUS HPV-negativas (Castle et al, 2004; 

Federschneider et al, 2004). Como prova dessa situação Milde-Langosh et al (2000) 

relatou um grande número de participantes de seu estudo com carcinoma de colo de 

útero, que tinham um histórico de vários exames classificados com ASCUS. 

Para se chegar a conclusão de investigação direcionada para ASCUS nas 

triagens combinadas (Citopatologia e teste de detecção de DNA do HPV) e não para 

diagnósticos de LSIL e HSIL, que são as lesões precursoras do câncer cervical, os 

principais argumentos foram: nos casos de LSIL, a justificativa  é o seu caráter 

passageiro na maioria dessas lesões, que regridem espontaneamente; e nos casos de 

HSIL, o teste é dispensável, por conta dessas lesões serem tratadas impreterivelmente, 

independentes da confirmação ou não da presença de HPV.  

A triagem utilizando HCAII e a citopatologia foi amplamente testada, como 

mostram alguns estudos nos últimos 10 anos (Castle et al, 2003 e 2004; Federschneider 

et al, 2004; Negri et al, 2004), por considerarem a HCAII ser uma técnica específica e 

sensível para detecção do DNA de HPV de amostras cervicais comparada a PCR. Além 

disso, pode ser usada como ferramenta para predizer a recorrência de neoplasia 

intraepitelial cervical após tratamento cirúrgico das lesões.  

Em nosso estudo, tivemos como objetivo principal estudar as infecções do colo 

do útero causadas pelos HPV, determinando a prevalência dos diferentes tipos de HPV 

em nossa população, a fim de poder estabelecer critérios de comparação com os dados 

da literatura internacional e obter subsídios para programas de rastreamento de 

infecções por HPV e prevenção do câncer. 

Os resultados apresentados mostram que das 1616 mulheres que participaram do 

nosso estudo, 46,1% (745/1616) estavam infectadas por algum tipo de HPV. Destas, 

91,4% (681/745) apresentaram infecções por tipos de HPV oncogênicos (sozinhos ou 

em infecções mistas) [Tabela 5]. O percentual de infecção foi muito maior que o 

encontrado no estudo de Franco e colaboradores (1999) que foi de 13,8%, e muito 

próximo aos 47% encontrados na pesquisa realizada por Cavalcanti & Oliveira (2003). 

Considerando a população em geral, esses índices ficam em torno 15 a 40% (Mougin et 

al, 2001). 

A explicação para essas discrepâncias se deve ao fato das populações 

investigadas terem perfis diferentes: o nosso estudo contou com uma população em 

geral de classe média ou superior, que foi direcionada pelos médicos frente a suspeita de 

alguma alteração indicativa de HPV; a população do estudo de Franco e colaboradores 
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envolveu a população em geral do Estado de São Paulo; e a população do estudo de 

Cavalcanti e Oliveira contou com uma população semelhante a do nosso estudo, 

contando também com pacientes de classe média atendidas por diversos planos de saúde 

privados. 

Em nosso estudo, a faixa etária de maior prevalência de infecção por HPV está 

compreendida entre os 20 aos 30 anos de idade [Gráficos 1], que coincide com a idade 

média das pacientes, que foi de 30,7 anos. Esta idade, se aproxima da idade média de 

outros estudos feitos aqui no Brasil, como o de Franco et al (São Paulo-1999), e o de 

Nascimento et al (Maranhão-2003), que foram respectivamente 32 e 34 anos. 

É importante lembrar, que a faixa etária dos 20 aos 30 anos coincide com o pico 

de atividade sexual das mulheres e que a lesão provocada por estes vírus é uma Doença 

Sexualmente Transmissível (DST), sendo a infecção viral genital mais prevalente no 

mundo todo (CDC, 2004).  

Observamos também [Gráficos 1] que a positividade das infecções por HPV vai 

diminuindo conforme o aumento da idade; e este perfil está em conformidade com os 

dados apresentados na Conferência Internacional sobre Papilomavírus (Bosch et al, 

2001) e com os resultados de diversos estudos, dentre eles os dirigidos por Bringhenti et 

al (2001), Stanley (2001) e Fehrmann & Laimins (2003), que mostram um acentuado 

declínio das infecções após 35 anos de idade.  

Uma explicação possível para este fenômeno pode ser dada pelo fato da infecção 

pelo HPV apresentar uma alta taxa de eliminação espontânea: cerca de 70% das 

infecções genitais por HPV são eliminadas espontaneamente do organismo dentro de 1 

ano, e em dois anos este valor aumenta para 91% (Dillner, 2000; CDC, 2004).  

Outro aspecto relevante neste contexto, é que nas idades mais avançadas 

ocorreria uma menor exposição a novas infecções virais em virtude da diminuição da 

atividade sexual e do número de parceiros sexuais. Logo, a probabilidade de estarmos 

frente a uma infecção persistente é maior nas faixas etárias mais avançadas do que nas 

faixas de idade que englobam as mulheres mais jovens. E ainda, que a maioria destas 

infecções é causada por tipos de HPV de alto-risco (Burd, 2003). 

Considerando a faixa etária dos 16 aos 20 anos, os resultados mostram a maior 

relação de exames positivos pelo número de exames realizados [Gráfico 2]. A 

explicação para estes valores segundo o CDC, se deve dentre outros fatores, a cérvice da 

adolescente ser ativamente transformada pelo processo de metaplasia, principalmente 
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pela influência dos hormônios, fazendo com que seja mais vulnerável às DST como o 

HPV (Sulak, 2002). 

A alta taxa de HPV oncogênicos encontrada em nossos resultados (91,4%) 

suscita o questionamento de qual a real mensuração dos tipos de HPV de alto-risco pelo 

teste de HCAII. Isso porque o coquetel de sondas do grupo de alto-risco (Sonda B) é 

composto também por tipos considerados como de risco intermediário de 

desenvolvimento de câncer. Além disso, há casos de reação cruzada com tipos de HPV 

que não fazem parte do kit, como relata Peyton et al (1998) que encontrou seis tipos 

virais nessas condições, e o trabalho de Poljak, et al (2002) que ampliou esse número 

para 15 tipos genitais e 7 não genitais. 

Para contornar esse tipo de problema, o fabricante do kit de HCAII está 

desenvolvendo uma terceira geração da HCA, que já esta sendo testada (Castle et al, 

2004). O protótipo da HCAIII utiliza as mesmas sondas da HCAII, combinadas com 

oligonucleotídios biotinilados, que teoricamente diminuem as hibridizações 

inespecíficas eliminando assim as reações cruzadas, e aumentando a especificidade do 

método (Iftner & Villa, 2003). 

Vale ressaltar que a identificação equivocada de tipos de baixo-risco como 

sendo de alto-risco pela HCAII pode causar sérias conseqüências clínicas, como 

traumas psicológicos e tratamento de pacientes desnecessariamente (Poljak et al, 2002). 

Diante de dados controversos acerca da eficiência da HCAII, nossa próxima 

etapa foi selecionar um grupo de amostras (obtendo 97 pacientes), ao acaso, para a 

realização do teste de PCR e para análise comparativa destas duas técnicas com os 

resultados da citopatologia que foi feita pelo Laboratório Sérgio Franco. 

O resultado da citopatologia mostrou uma maior prevalência de diagnósticos 

considerados como Alterações inflamatórias e LSIL, que juntos somaram 70% dos 

casos [Tabela 6]. A quantidade de diagnósticos extremos (Normal e HSIL) foi baixa e 

compatível com a população estudada, que é principalmente formada por pacientes de 

classe média, que se submeteram ao teste citopatológico e a HCAII no mesmo período, 

por conta da suspeita do médico de alguma alteração indicativa de HPV. Logo, as 

poucas amostras normais se dão pela não confirmação dessas suspeitas, e o baixo 

número de pacientes com HSIL se deve, provavelmente, ao acesso mais facilitado 

dessas pacientes a exames e tratamentos. Nos últimos anos, o estudo das condições 

sócio-econômicas das mulheres que apresentam câncer cervical vem estreitando a 

relação deste tipo de câncer com a pobreza (Fernandes, 2004). 
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A maior prevalência de idade observada na citopatologia com indicativo de 

doença é de 30 anos [Tabela 7]. Stanley (2001) e Fehrmann & Laimins (2003) também 

encontraram uma alta prevalência de LSIL em mulheres com idades próximas aos 29 

anos e a prevalência de HSIL apresentando dois picos de prevalência, um entre 30 a 40 

anos e outro acima dos 65 anos, a média de idade para o desenvolvimento do câncer 

cervical foi de 52 anos. Podemos observar ainda, uma discreta elevação das idades 

conforme o aumento da severidade dos diagnósticos: dados de acordo com a literatura, 

que comprova o tempo significativo que leva entre a infecção e o desenvolvimento do 

câncer cervical invasor, uma vez que as lesões precursoras do câncer cervical são 

geralmente diagnosticadas em mulheres jovens (Cavalcanti et al, 2000; Stanley, 2001; 

Fehrmann & Laimins, 2003). 

Apenas um único caso de infecção classificado como HPV pelo Papanicolau, 

não foi identificado pela HCA e pela PCR. [Tabela 10] Acreditamos que possa ser um 

caso de falso-positivo da citopatologia, como já foi descrito na literatura por Vernon et 

al (2000) e Yamazaki et al (2001). 

A concordância dos resultados da citopatologia com os dos testes de biologia 

molecular foi considerada boa somente nos casos de doença neoplásica (LSIL e HSIL) 

diagnosticados pelo Papanicolau. Embora a quantidade de casos considerados HSIL seja 

pequena para uma avaliação mais consistente. A avaliação da captura do Híbrido 

apresentou  valor de k = 0,613 e valor-p = 5,2 x 10
-5

 [Tabela 8], e na avaliação da PCR 

apontou  valor de k = 0,687 e valor-p = 7,7 x10
-6 

[Tabela 9]. Podemos observar pelos 

dois métodos que a prevalência de detecção de DNA de HPV ocorre de forma crescente, 

conforme o aumento da severidade das lesões. 

Outra observação interessante dos nossos dados é em relação a identificação dos 

casos positivos pelos testes de biologia molecular realizados em nosso estudo, que 

foram de 70,1% (68/97) na HCAII, e 81,4% (79/97) na PCR. Aplicando o Teste de 

McNemar nesses resultados, ao nível de significância de 0,005; encontramos o valor de 

z = 2,40 e valor-p = 0,008; que mostra que a sensibilidade dos dois testes é 

estatisticamente diferente. Entretanto, se considerarmos a concordância entre as 3 

técnicas utilizadas (Citopatologia, HCAII e PCR) [Tabela 10], concluímos que as 

concordâncias completas (de todos resultados positivos e de todos negativos) foi duas 

vezes maior do que os casos que discordavam pelo menos em um dos testes, refletindo 

assim na possibilidade de usarmos tanto a HCAII como a PCR frente a essas análises.  
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O nosso trabalho obteve uma média de 78,4% (21/97, Tabela 10) de 

concordância entre os resultados obtidos pelas técnicas de Captura do Híbrido (HCAII) 

e PCR para a detecção do DNA de HPV, dados que estão de acordo com a literatura, 

que apontam uma boa concordância entre esses dois métodos (Castle et al, 2003; 

Cremoux et al, 2003). Tanto a técnica da HCAII como a PCR apresentaram uma 

sensibilidade de 90,9% [Tabela 14 e 15]. Este índice é semelhante ao obtido em outros 

estudos, que variam entre 70 a 96,8% (Illescas, 2001). Vale ressaltar que poderíamos 

obter valores ainda maiores de sensibilidade caso trabalhássemos com amostras à fresco 

ou congeladas, que são muito mais adequadas para a execução da técnica, devido 

principalmente, a menor chance de fragmentação das seqüências de DNA.  

Se fossem avaliadas as sensibilidades somente dos casos de doença neoplásica 

(LSIL e HSIL) esses valores seriam de 91,2% para a HCAII e 94,6% para a PCR. Esta 

diferença já era esperada, visto que a PCR é considerada uma técnica bem mais sensível 

(Stanley et al; 2003). Os valores preditivos positivos dos testes foram em torno de 97% 

nos dois casos, que são valores muito semelhantes aos encontrados por Federschneider 

et al (2004) que considerou apenas os casos de HSIL, encontrando positividades acima 

dos 95%. Ainda considerando somente os casos de doença neoplásica (LSIL e HSIL), a 

especificidade da HCAII e da PCR em nosso estudo foi de 80% para ambos, e seus 

valores preditivos negativos variaram de 13,8% a 57,41% para a HCAII, e 22,2% a 

66,7% para a PCR.  

A maior variação de resultados obtida entre a HCAII e a PCR é vista nos 

diagnósticos classificados como Alterações Inflamatórias, que discordaram em 12 

amostras (36,4%) dos diagnósticos nessa classificação [Tabela 10]. A razão para esta 

variação de resultados pode ser explicada por várias situações: 

No caso da Captura do híbrido, a existência de um percentual de falsos-

positivos decorrentes de: hibridização cruzada com tipos desconhecidos e/ou não 

incluídos no ensaio (Vernon et al, 2000); emissão da quimiluminescência de amostras 

positivas em contigüidade (4,3%) (Cremoux et al, 2003); hibridização cruzada entre os 

tipos de HPV nos casos em que a carga viral de HPV de baixo risco é muito elevada 

(Cremoux et al, 2003); contaminação cruzada das amostras entre os poços da 

microplaca utilizada na HCAII podem ocorrer durante o processamento do teste, e 

podem influenciar a interpretação de alguns resultados “borderline” positivos (< 3%) 

(Federschneider et al, 2004). A existência de um percentual de falsos-negativos 

decorrentes de: inadequação da amostra, principalmente devido a baixa celularidade do 
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material que não tem como ser controlada no teste, como é feito pelo controle interno da 

PCR (actina ou beta-globina humanas) (Farthing et al, 1994; Clavel et al, 1998); 

estocagem da amostra até o seu processamento permite a degradação do DNA, 

diminuíndo assim os valores de RLU (Castle et al, 2003; Negri et al, 2004); não 

identificação do HPV presente na amostra, visto que o número de tipos de HPV 

identificados pelo método é de apenas 18, sabendo-se que existem em torno de 40 tipos 

diferentes de HPV que infectam o trato genital (zur Hausen, 2000); o valor de corte para 

esse teste parece não ser o melhor, por isso estão em avaliação valores entre 0.6 a 3.0 

RLU/PC de forma a melhorar a eficiência do teste (Castle et al, 2003).  

No caso da PCR , o tempo prolongado de estocagem das amostras pode levar a 

resultados falsos-negativos na tipagem de HPV pela diminuição da celularidade, assim 

como pela degradação do DNA do material estocado (Negri et al, 2004); falsos-

negativos decorrentes de falhas na extração do DNA do material clínico (Castle et al, 

2003); limitações no número de tipos de HPV detectáveis numa amostra, 

principalmente quando um dos tipos esta presente em menor quantidade que o outro 

(Iftner & Villa, 2003); a possibilidade de ocorrência de resultados falsos-positivos pode 

ser proveniente da contaminação entre as amostras pelo fato da técnica ser muito 

sensível (Bigio et al, 2002). Alguns autores também descrevem falhas na detecção de 

HPV pela utilização do primer genérico MY09/11 (Muñoz et al, 2003) resultando em 

PCR falso-negativo, o que pode ser decorrente do processo de integração do genoma 

que elimina a porção L1 do mesmo (Burd, 2003). Em nosso estudo, especificamente, a 

perda do DNA de algumas amostras, visto que o material utilizado em nossos 

experimentos foi obtido pela neutralização da amostra da captura do híbrido. 

Para provar a concordância do teste de HCAII com a PCR e a sua 

reprodutibilidade, vários estudos foram realizados nesses últimos anos. Alguns 

resultados apontam boa concordância, como nos estudos de Koutsky et al (2000) citado 

por Venturolli et al (2002) que encontrou 92% de concordância e no de Poljak et al 

(2002) encontrando 96% de concordância entre os testes, embora avaliando somente os 

casos positivos de HCAII pela PCR e ainda identificando 11% de testes com tipos de 

HPV que não estão presentes no coquetel de sondas do kit. Entretanto, resultados 

controversos também vêm sendo obtidos: o trabalho de Nonnenmacher et al (2002) 

relatou uma baixa concordância entre as técnicas, onde a maioria dos 15% de casos que 

testaram positivo para a HCAII, não foram os mesmos 16% que testaram positivo pelo 

método PCR em suas pesquisas. 
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No caso da reprodutibilidade da HCAII, Castle e colaboradores (2002) 

realizaram um estudo, onde descreveram uma alta reprodutibilidade do HCAII em 

amostras arquivadas congeladas, tendo somente 8% de resultados discordantes, que não 

foram estatisticamente significativos. Depois esse mesmo grupo realizou um segundo 

estudo, onde foram feitos testes de HCAII e PCR, só que desta vez, as amostras estavam 

arquivadas a temperatura ambiente. Os autores encontraram novamente 

reprodutibilidade inalterada pela HCAII, enquanto que a PCR mostrou um decréscimo 

da conservação do DNA em 15% dos casos após 5 anos (Castle et al, 2003). Opondo-se 

a estes resultados o estudo realizado por Negri et al (2004) também testou amostras 

mantidas à temperatura ambiente pela HCAII, encontrando resultados menos 

expressivos conforme o aumento do tempo de estocagem das amostras (Negri et al, 

2004). 

O resultado da tipagem das amostras surpreendeu pelo número reduzido de 

amostras tipadas pelos primers específicos utilizados (HPV16, 18, 31, 33, 35, e 58). 

[Tabela11], o que pode ser justificado por todos os pontos levantados na explicação das 

falhas da PCR anteriormente, e ainda pelo fato de não termos feito a tipagem dos HPV 

de baixo-risco. Mas por outro lado, as amostras tipadas obedeceram ao percentual de 

prevalência apontado pelos estudos epidemiológicos, com o HPV 16 tendo uma 

prevalência de 48% nos casos estudados. Lembrando que o HPV16 é o tipo mais 

prevalente em todo mundo, com cerca de 50% das infecções (Prétet et al, 2004), 

seguido do HPV 18 (10% a 20%) e os demais tipos (zur Hausen, 2000). E o percentual 

de HPV18 foi de 40%, sendo considerado maior que nos outros países. Entretanto 

segundo estudo realizado por Cavalcanti et al (2000), no Estado do Rio de Janeiro, este 

percentual foi maior, cerca de 30%, o que poderia explicar o pobre prognóstico das 

lesões de baixo grau (LSIL) nestas pacientes, por ser o HPV18 considerado o tipo 

oncogênico mais agressivo. 

Por fim, a média das RLU, que assumimos como indicativa de carga viral das 

amostras, assim como foi definida por Prétet e seus colaboradores (2004) mostrou um 

aumento crescente dos valores até as lesões de baixo-grau (LSIL) e um decréscimo nas 

lesões de alto-grau (HSIL). [Tabela 12] A análise estatística dos valores de carga viral 

encontrados nos nossos testes mostrou que a carga viral A associada aos diversos 

diagnósticos citopatológicos não é significativamente diferente entre si, ou seja 

apresentam-se equivalentes [Gráficos 3] e portanto não tem valor diagnóstico. A 

quantidade de carga viral B apresentou diferença estatisticamente significativa quanto 
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aos diversos diagnósticos citopatológicos (
2
 = 11,179; g.l. = 4; valor-p = 0,025) 

[Gráfico 4]. Nossos resultados de carga viral estão controversos embora parcialmente 

em conformidade com a literatura, que hoje aponta a carga viral, particularmente a 

carga viral do HPV16, como um fator de risco para o desenvolvimento de carcinoma 

invasor (Castle et al, 2004). 

Para provar a verdadeira representatividade dos valores de RLU como carga 

viral, foram feitos alguns estudos usando PCR quantitativo tipo-específico para HPV 

dos grupos de baixo-risco e de alto-risco, que mostraram que o HPV 16 pode alcançar 

cargas virais mais elevadas que outros tipos, embora todos os tipos de HPV de alto-risco 

sejam capazes de induzir tumores malignos mesmo estando presentes com cargas virais 

mais baixas (Burd, 2003). Além disso, os valores de carga viral apresentaram uma 

correlação direta com a severidade da doença, ou seja, a carga viral aumentou conforme 

a gravidade das lesões (Sun et al, 2001). Entretanto, alguns autores descreveram uma 

redução da carga viral nas lesões HSIL e nos casos de carcinoma cervical, que poderia 

ser fruto do processo de integração (e perda de porções) do genoma viral ao genoma da 

célula hospedeira (Clavel et al, 2001). 

O ALTS (Atypical Squamous Cells of Unknown Significance [ASCUS] and 

Low-Grade Squamous Intaepithelial Lesions [LSIL]) Triage Study mostrou que além 

das constatações ditas anteriormente, o aumento não distingue entre LSIL e HSIL; e 

HSIL e carcinoma; por considerar que os valores das cargas virais podem ser 

influenciados pela presença de mais de um tipo de HPV na amostra (cerca de 57% das 

infecções), e o número de células presentes nas amostras não pode ser padronizado, 

contribuindo assim para a variabilidade das mensurações (Castle et al, 2004). 

Outra questão importante apontada por um estudo recente em relação à carga 

viral são os valores considerados falsos-positivos, que estão situados entre 1.0 e 3.0 de 

RLU no teste de HCAII. Estes podem ser fruto de um forte sinal quimioluminescente de 

um poço da microplaca, que provocaria elevação da RLU dos poços adjacentes a este 

em questão. E ainda, segundo Federschneider e colaboradores (2004) as RLU 

extremamente elevadas (>1000 RLU) não influenciariam mais do que as RLU 

consideradas não tão elevadas (<1000 RLU), e os valores próximos aos limites de 

positividade (0.8 a 1.5 RLU), chamados de “borderlines” ou positivos fracos, são menos 

prováveis de serem confirmados pela PCR. Tanto, que a análise pela PCR dessas 

amostras concorda somente em 60%, contra um percentual de 84,3% a 93,6% de 

concordância dos valores situados entre 1.51 e 100 RLU.  
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As possíveis explicações para essa situação são dadas por Federschneider et al 

(2004) : a PCR não é sensível suficiente para detectar HPV em valores limítrofes de 

positividade da HCAII, a presença de tipos de HPV que costumam ter mais resultados 

negativos pela HCAII que a PCR (como por exemplo os tipos 6, 11, e 54), a distribuição 

de amostras HPV-positivas entre a HCAII e a PCR não é randômica, e os valores 

situados entre 0.8 e 1.5 de RLU são decorrentes de contaminação durante o  

procedimento; que pode ocorrer: durante a transferência das amostras após a 

hibridização para a microplaca, onde ocorre a captura do híbrido, sob agitação; durante 

a inversão da placa para esvaziar os poços; ou durante o procedimento de lavagem, 

antes da adição do reagente de  detecção e antes da adição do reagente que gera o sinal.  

Logo, devido a baixa reprodutibilidade e ao baixo valor preditivo dos valores 

das RLU entre 1.0 a 3.0, o laboratório poderia repetir o teste, como forma de validar o 

resultado. Além de adotar medidas durante o processamento para evitar a contaminação 

como monitoramento da transferência do material, e pela selagem da placa nas várias 

etapas do teste (Federschneider et al, 2004). 

Como qualquer método diagnóstico, a HCA apresenta vantagens e desvantagens 

de seu uso, a saber (Poljak et al, 2002; Castle et al, 2003 e 2004; Federschneider et al, 

2004) como vantagens: alta sensibilidade na detecção do DNA do HPV comparável a 

do PCR, simples de ser executado, boa reprodutibilidade, tem potencial para ser 

automatizado completamente, suporta grandes rotinas de laboratórios clínicos, e 

apresenta preços mais acessíveis que as demais técnicas de detecção de HPV; e como 

desvantagens: a falta da tipagem específica do HPV da amostra, detecta infecções 

latentes, cuja relevância clínica é duvidosa, ocorrência de casos de reação cruzada entre 

tipos de alto-risco com tipos de baixo-risco e vice-versa que comprometem a 

especificidade do teste, e contaminação cruzada das amostras em poços adjacentes.  

Observamos que a aplicação dos testes de detecção de DNA do HPV (HCAII e 

PCR) no rastreamento do câncer cervical é bastante controversa por todos os pontos já 

levantados anteriormente. Por outro lado, a identificação das pacientes com infecções 

por HPV de alto-risco, permite traçar um método mais eficiente de acompanhamento e 

tratamento evitando-se assim o desenvolvimento do câncer cervical.  

Por esse prisma, tanto a HCAII como a PCR são técnicas bastante sensíveis e 

específicas para a identificação das mulheres infectadas pelo HPV. Entretanto, existe 

uma dúvida quanto ao aspecto de se empregar ou não esse tipo de exame, fruto de uma 

contradição do nosso Brasil. A saber: de um lado, as mulheres com um maior poder 
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aquisitivo, como a população que estudamos, que tem acesso não só a esse tipo de 

exame, mas a todo suporte de saúde, e que não chega a desenvolver o câncer cervical. 

Assim, o exame de Papanicolau e o comparecimento regular ao ginecologista parecem 

suficientes como forma de se evitar o câncer. E do outro extremo, as mulheres pobres, 

que têm mais dificuldade de acesso não só aos exames, mas à informação e aos 

tratamentos, e que apresentam altos índices de câncer cervical, como mostra o estudo de 

Cavalcanti & Oliveira (2003) que detectou 41,2% de casos de câncer em mulheres que 

foram atendidas nos Hospitais Públicos e no Setor de DST-UFF do Rio de Janeiro. 

Estas seriam as mulheres mais beneficiadas pelos exames de biologia molecular para 

complementação do diagnóstico Citopatológico. 

Para que consigamos planejar campanhas mais eficientes e as vacinas contra o 

HPV, temos que estudar melhor as populações distintas encontradas aqui no Brasil e 

seus fatores de risco envolvidos; buscar novas alternativas de marcadores de doença 

para o desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico; para assim, reduzirmos os 

níveis de câncer cervical em nossas mulheres.  
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CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

1) Existe uma alta prevalência de infecções por HPV na população feminina 

estudada por nós, do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

2) Os tipos de HPV pertencentes ao grupo de alto-risco (sonda B) presentes no teste 

de Captura do Híbrido foram os mais freqüentemente encontrados. 

 

 

3) O HPV16 foi o tipo mais prevalente encontrado pela PCR, seguido dos tipos 

HPV18, HPV35 e HPV 33. 

 

 

4) As cargas virais obtidas pela Captura do Híbrido apresentaram um perfil 

contraditório quanto a associação com o diagnóstico citopatológico. 

 

 

5) As duas técnicas (PCR e Captura do Híbrido) apresentaram boa concordância 

entre si, sendo ambas consideradas boas para o diagnóstico das infecções 

causadas por HPV. 
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