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RESUMO 

Embora largamente estudados, os fatores de risco na progressão ao câncer cervical não 

estão bem esclarecidos. Para investigá- los, estudamos uma população feminina, selecionada 

por citologias cervicais prévias alteradas. Realizamos um estudo de corte transversal de caso 

controle em pacientes encaminhadas ao Serviço de Patologia Cervical do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), no período de junho de 2000 a março de 2005. Foram 

considerados como controles as pacientes com citologia normal ou padrão inflamatório, lesão 

por HPV, ASCUS e LSIL (NIC I) e, considerados como casos, as pacientes com HSIL (NIC 

II, III, ca in situ) ou carcinoma invasor. Esfregaços cervicais foram coletados das pacientes e 

processados para extração do DNA por fenol-clorofórmio-álcool isoamílico. A detecção e a 

tipificação do DNA viral foram realizadas pela técnica da reação da cadeia da polimerase 

(PCR) por amplificação com os oligonucleotídeos iniciadores genéricos My09/My11 e 

tipadas para HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35 e 58 com oligonucleotídeos tipo-específicos. A 

amostra continha 84 casos e 117 controles e era composta em sua maioria por mulheres de 

mais de 30 anos, não brancas, baixa renda familiar, baixa escolaridade, com parceiro estável e 

mais de um parceiro sexual durante a vida, com até dois filhos, sexarca até 17 anos e com 

história familiar de neoplasia. A prevalência de infecção por HPV foi de 75,6%. Os tipos de 

HPV de alto risco foram responsáveis por 84,4% das infecções tipadas, sendo o HPV 16 

(53,3%) o mais prevalente. Entre as amostras positivas para HPV, 11,2% foram consideradas 

como de tipo indeterminado, fato este que deve ser considerado na produção de vacinas anti-

HPV. Como fatores de risco independentes para o câncer cervical encontramos alto índice de 

infecção por tipos oncogênicos de HPV, baixa escolaridade, tabagismo, paridade e história 

familiar de neoplasia. Observamos uma interação entre HPV de alto risco e idade acima de 30 

anos, que sugere fortemente presença de infecções virais persistentes. Na estratificação por 

idade, HPV de alto risco (p<0,001) e escolaridade (p=0,015) foram fatores significativos para 
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a progressão de lesões, seguido do tabagismo (p=0,029) em mulheres mais velhas. Na 

evolução de HSIL a câncer cervical, a idade foi o fator principal (p=0,002), com chances que 

aumentam 9% a cada ano de vida. A cor não branca e baixa escolaridade foram fatores que 

afetaram a progressão a câncer nas mulheres estudadas (0,056 e 0,067). Observamos que as 

características da população feminina atendida pelo SUS são, em grande parte, os fatores de 

risco para o desenvolvimento do câncer cervical.   
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ABSTRACT 

Although the risk factors associated to cervical cancer have been esively studied, they 

are not fully understood. To investigate them, we studied a female population referred for 

previous abnormal cytology. Therefore, a case control study was undertaken including  

women who attended the Service of Cervical Pathology of Antonio Pedro University Hospital 

(HUAP), from June 2000 to March 2005.  Patients with normal cytology or carrying HPV, 

ASCUS, and LSIL (CIN I) were included in controls. Patients who were diagnosed as HSIL 

(CIN II, III, ca in situ) or invasive cancer were referred as cases. Cervical smears containing 

ectocervical and endocervical cells were taken from each patient and processed for DNA 

extraction with phenol-cloroform-isoamyl alcohol.  HPV detection was performed by PCR 

assay using the generic primers My09/My11. Typing was done with specific primers for 6, 

11, 16, 18, 31, 33, 35 e 58 types. The population studied was grouped in 84 cases and 117 

controls. It was composed by women above 30 years, non-white, poor income status, low 

schooling, living with a stable sexual partner  and have more than one lifetime sexual partner. 

Besides, they had two children or less, age of first intercourse below 17 years and familiar 

neoplasia history. The overall prevalence of HPV infected individuals was 75.6%  Among 

them, 84,4% were infected by high risk HPV types being HPV 16 type  the most prevalent. 

We found 11.2% of  undetermined types, an event that may be considered for anti-HPV 

vaccines manufactory. High risk HPV infection, low schooling, smoking, parity and familiar 

neoplasia history affected significantly cancer development as independent risk factors.  We 

also observed an association between high risk HPV and age above 30 years suggesting 

persistent viral infection. After stratification for age, high risk HPV (p<0.001) and schooling 

(p=0.015) were significant factors to lesions development, followed by smoking (p=0.029) in 

older women. Age acted as the main factors in progression from HSIL to cervical cancer 

(p=0.002), with 9% of incresead chance to develop cancer for each year of life. Non-white 
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ethnia and poor schooling were also associated to cancer progress in the analysed women 

(p=0,056 and p=0,067). We verified that the characteristics of the female people who attended 

the SUS are, in part, the risk factors to cervical cancer development.  
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1 INTRODUÇÃO 

Desde que foi sugerida a associação entre os papilomavírus humanos (HPV) e câncer 

cervical, por zur Hausen (1), em 1974, e apesar de fortes evidências epidemiológicas e 

experimentais desta associação, tornou-se claro que o HPV sozinho não é causa suficiente 

para o desenvolvimento do câncer, representando uma parte dos múltiplos fatores envolvidos 

na oncogênese cervical (2). O HPV é causa necessária, mas não suficiente para o 

desenvolvimento do câncer cervical (3). 

Além da infecção por HPV, fatores adicionais devem estar envolvidos no processo de 

desenvolvimento dos tumores cervicais. A interação dos diversos fatores de risco com 

prevalências diferentes em cada população pode levar a diferentes probabilidades de 

desenvolvimento de lesões cervicais.  Entender a epidemiologia da infecção pelo HPV e os 

co-fatores envolvidos na progressão da doença são passos importantes no desenvolvimento de 

estratégias para prevenção do câncer cervical em populações com perfis semelhantes. 
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1.1 HISTÓRICO 

As verrugas genitais são reconhecidas como doenças sexualmente transmissíveis 

desde a Antiguidade (Grécia e Roma antiga). Hunter (4), em 1786, fez clara descrição das 

verrugas genitais, mas considerou-as manifestações sifilíticas. 

Licht (5), em 1894, foi quem inicialmente relatou produção experimental de verrugas 

ao verificar seu desenvolvimento na pele após inocular material de verrugas de seu irmão. 

Waelsch (6), em 1918, demonstrou experimentalmente que verruga vulgar e condiloma 

acuminado eram causados pelo mesmo extrato filtrado. 

Goodman & Greenwood (7), em 1934, concluíram que todos os tipos de verruga 

(genital, comum e plantar) tinham em comum o mesmo agente etiológico. Em 1968, Dunn & 

Ogilvie (8) concluíram que as verrugas genitais eram causadas por vírus idênticos ou 

fortemente relacionados ao vírus do papiloma humano, o que fora proposto por Melnick (9) em 

1962. 

Em 1974, Zur Hausen et al. (1) realizaram estudos que conduziram à identificação de 

DNA do HPV por hibridização molecular e à possível existência de diferentes tipos virais nos 

condilomas. Em 1976, Meisels e colaboradores (10), descreveram que o reconhecimento de 

características morfológicas previamente interpretadas no exame de Papanicolau e nas 

biópsias com displasia continham manifestações da infecção do papilomavírus na cérvice. Zur 

Hausen em 1977 sugere o HPV como o mais importante agente na etiologia do câncer 

cervical. 
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1.2 O VÍRUS HPV 

Os papilomavírus são amplamente encontrados na natureza. Não se propagam in vitro 

e não produzem infecção em mais de uma espécie, sendo hospedeiro e tecido específicos (11).  

O HPV parece ter especificidade tecidual para o epitélio pavimentoso da pele e das 

mucosas humanas, e os diferentes tipos de HPV têm preferências para sítios diferentes do 

corpo, podendo ser divididos em 2 grupos: os cutaneotrópicos (causadores de verrugas 

vulgares) e os mucosotrópicos (que acometem mucosas genitais, orais e respiratórias), apesar 

de lesões cutâneas também estarem relacionadas a HPV genitais (11).  

A infecção viral pode gerar lesões clínicas localizadas, sintomáticas, subclínicas ou 

latentes, sendo a manifestação clínica mais comum a presença de verrugas. 

1.2.1 Classificação 

Os papilomavírus pertencem ao gênero Papillomavírus, da família Papillomaviridae 

(12). Estes vírus são classificados por tropismo para uma determinada espécie, designados por 

tipos e numerados por ordem de descoberta. Atualmente, cento e dezoito papilomavírus já 

foram descritos, incluindo cerca de 100 HPV baseados no isolamento do genoma completo 

(13). Muitos ainda estão sem classificação. Cerca de 40 tipos infectam o trato genital. 

Conhecendo-se a seqüência nucleotídica, considera-se novo tipo de HPV quando a 

seqüência de nucleotídeos dos gens L1, E6 e E7 (30% do genoma viral) diferir em mais de 

10% dos tipos conhecidos. Caso as diferenças sejam menores que 2%, o novo tipo isolado é 

tido como variante do mesmo tipo ou intratipos. Subtipos virais são genomas cujas seqüências 

nucleotídicas diferem entre 2 e 10% dos tipos descritos. Desta forma, os papilomavírus são 

genotipados e não sorotipados (14). As classificações são importantes, pois cada uma reflete 

um tropismo tecidual específico e diferentes propriedades oncogênicas (15). 
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Os HPV genitais são caracterizados como: baixo risco (ex: 6 e 11), que estão 

relacionados a lesões hiperproliferativas e lesões intraepiteliais de baixo grau, raramente 

promovendo lesões malignas; e HPV de alto risco, com mais de 50% de prevalência em 

lesões intraepiteliais de alto grau e mais de 80-90% de prevalência em câncer cervical (16). Os 

HPV de alto risco são aproximadamente em torno de 15 tipos, e estão significativamente 

relacionados à progressão para carcinoma invasor ( 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 

59, 66, 68, e possivelmente poucos outros tipos) (17). A maioria destes tipos de HPV de alto 

risco é filogeneticamente associada ao HPV 16 (31, 33, 35, 52 e 58) ou HPV 18 (39, 45, 59 e 

68) e sua distribuição pode variar de acordo com a região geográfica. A origem geográfica do 

HPV parece ter implicação no prognóstico da infecção. Observa-se pela análise de PCR, que 

as mulheres com vírus de origem não européia têm uma tendência maior para a persistência 

da infecção do que as variantes européias. Além disso, as não-européias estão mais associadas 

a maior prevalência e incidência de lesões de alto grau (18).  

1.2.2 Biologia dos Papilomavírus 

Estes vírus consistem de partículas icosaédricas, não envelopadas, de pequeno 

diâmetro (50 nm), cujo capsídeo é composto por 72 capsômeros. O genoma do vírus é 

composto por um DNA de dupla fita circular, cujo comprimento varia entre 7500 e 8000 

pares de bases, e peso molecular de 5,2 x 106 dáltons. Comparado a outros vírus, como o vírus 

do herpes simples, o HPV é um vírus relativamente pequeno (15). Apesar das partículas virais 

serem muito semelhantes entre si à microscopia eletrônica em relação à organização de 

genoma e dimensões, os HPV diferem nas seqüências de nucleotídeos do DNA (11).  

Todos os papilomavírus sequenciados são similares em sua organização genômica. O 

genoma do HPV divide-se em 2 regiões funcionais (codificantes): regiões E e L, e um 

segmento não codificante, LCR (upstream regulatory region). A região E (Early), representa 
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cerca de 45% do genoma viral, codifica proteínas que têm papel na replicação e 

transformação (oncogenicidade) e é constituída por seis seqüências abertas de leitura (open 

reading frames): E1, E2, E4, E5, E6 e E7. O gen E1 está envolvido na replicação do DNA 

viral; a proteína E2 regula a transcrição e replicação do DNA viral; E4 interfere na produção 

de infecção viral; E5 tem algumas propriedades de transformação; E6 e E7 codificam 

oncoproteínas. A região L (Late), corresponde a 40% do genoma e é composta pelos gens L1 

e L2, que codificam as proteínas do capsídeo maior e menor, respectivamente (19). A região 

não codificante é denominada LCR (Long Control Region), representa 15%, localiza-se entre 

o fim da região L e o início da região E, e está envolvida no controle da expressão das 

proteinas das outras regiões virais (11). A compreensão do genoma tem levado a importantes 

descobertas na patogênese do HPV e no desenvolvimento de vacinas.  

Em nível molecular, a diferença entre os tipos de HPV de baixo e alto risco 

oncogênico é relacionada à capacidade do DNA dos últimos de se integrarem ao genoma do 

hospedeiro. Podemos considerar a integração como uma mutação, com conseqüências para o 

genoma celular e viral (16). Pesquisas mostram integração do HPV 16 e 18 em 72 e 100% dos 

cânceres invasivos da cérvice, respectivamente. Seqüências de DNA integradas também são 

encontradas em 5 a 50% das neoplasias intra-epiteliais cervicais (NIC), principalmente nas 

variantes de alto grau (20).  Já em estados inflamatórios ou lesões intra-epiteliais de baixo grau 

(LSIL), o vírus é geralmente detectado na forma epissomal (16).  

1.2.3 Ciclo Oncogênico 

A integração do HPV DNA ao DNA do hospedeiro é crucial para o desenvolvimento 

de neoplasia cervical. O vírus passa da forma epissomal (circular) para a forma linear e se 

incorpora ao DNA da célula epitelial. Vários estudos sugerem que a integração ocorre num 

estágio bem precoce do desenvolvimento do câncer. Em condições fisiológicas, as células que 
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sofrem dano no DNA interrompem o ciclo celular na fase G1/S, permitindo o reparo em caso 

de erro de síntese de DNA. As células infectadas por HPV oncogênicos, que expressam as 

oncoproteínas E6 ou E7, são resistentes a esta interrupção do ciclo (21). 

Ao haver integração, existe ruptura da região E2 do genoma do HPV, o que resulta na 

perda de sua função supressora sobre as oncoproteínas E6 e E7. Estas proteínas E6 e E7, 

ligam-se respectivamente às proteínas p53 e Rb, que expressam dois importantes genes 

supressores tumorais, e esta ligação resulta em sua inativação, culminando em proliferação 

celular descontrolada, mutações celulares devido a rearranjo cromossomial, ativação de proto-

oncogene, perda da heterozigose, imortalização celular e instabilidade genômica, que são 

estágios fundamentais para o desenvolvimento de neoplasia cervical. A proteína E6 interage 

com a proteína celular p53 e está localizada no braço direito do cromossomo 17, tendo função 

transativadora. A interação entre E6 e p53 induz a degradação acelerada desta. A p53 

inativada não induz o bloqueio do ciclo celular em resposta a danos do DNA e permite a 

acumulação de mutações que podem levar à carcinogênese (22). A proteína E7 dos tipos de 

HPV de alto risco leva à imortalização dos queratinócitos humanos e à transformação de 

certos tipos celulares. A afinidade das proteínas E7 dos HPV dos tipos 16 e 18 para ligarem-se 

às proteínas supressoras tumorais é 10 vezes maior do que as proteínas E7 dos HPV dso tipos 

6 e 11 (20). 

1.2.4 Ciclo Produtivo 

O ciclo viral produtivo do HPV é dependente da diferenciação das células epiteliais e 

o vírus precisa infectar a camada basal. A penetração do vírus ocorre pelas células da 

membrana basal do epitélio cervical, consideradas como não permissivas. Na fase de 

incubação, que dura de duas semanas a oito meses ou mais, se estabelece a infecção 

epissômica, com a interação célula-vírus sendo favorecida por fatores locais (ex: tabagismo, 



7 

falha do sistema imune, predisposição genética). Há transcrição simples do epissoma viral 

ainda na camada basal, fornecendo uma reserva de células infectadas histologicamente 

indistinguíveis das células não infectadas, resultando numa infecção latente ou subclínica (22).  

A infecção viral pode permanecer sem manifestação ativa da doença nas células 

basais, provavelmente na maior parte das pessoas expostas ao HPV. A doença ativamente 

revelada resultará numa expressão morfológica em células escamosas diferenciadas. Quando 

isso ocorre, há uma fase de proliferação ativa que dura de três a seis meses. Nesta fase, a 

estimulação das células hospedeiras leva a alteração pronunciada no crescimento da camada 

basal, replicação viral nas camadas médias, efeitos citopáticos virais nas células superficiais. 

Estas alterações podem se manifestar como doença óbvia ou campos subclínicos de 

acetobranqueamento com graus variáveis de neoplasia ou formas de papilomas 

macroscopicamente aparentes. À medida que ocorre a maturação dos queratinócitos, são 

sintetizadas proteínas dependentes da diferenciação (E5, E6, E7). As proteínas estruturais L1 

e L2, as proteínas associadas à maturação viral, a síntese do DNA vegetativo e a montagem 

do vírion ocorrem na camada diferenciada do queratinócito. O aspecto citológico 

característico da infecção por HPV (coilocitose, acantose, papilomatose) é induzido por 

produtos virais (23). 

Após a resposta das células B e T à infecção pelo HPV, segue-se uma fase de 

quiescência por três a seis meses. Na fase tardia, aproximadamente 80% das mulheres 

afetadas permanecerão em estado de remissão clínica, apesar de poderem continuar a 

apresentar infecção persistente ou latente pelo HPV (11). 

1.3 HISTÓRIA NATURAL DA INFECÇÃO  

A aquisição da infecção pelo HPV é reconhecidamente o principal precursor biológico 

desencadeante de uma série de eventos que culminam com o câncer cervical. Seqüências de 
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HPV DNA do tipo de alto risco têm sido encontradas em até 99,7% das lesões neoplásicas da 

cérvice uterina, indicando que o HPV é um fator necessário para o câncer cervical (24). Em 

1996, a International Agency for Research on Cancer (IARC) e a Organização Mundial de 

Saúde consideraram os genótipos 16 e18 do HPV como agentes etiológicos do câncer de colo 

de útero (25).  

 Pouco tempo depois da sexarca, muitas mulheres são infectadas pelo HPV (26).  

Raramente essas mulheres apresentam sintomas ou sinais de infecção, embora seja possível 

que várias dessas infecções acarretem lesões intra-epiteliais microscópicas que passem 

desapercebidas (25). Em poucos anos a infecção não é mais detectável na grande maioria 

dessas mulheres, ou por ter sido realmente eliminada, ou por se tornar latente (26).  Parte das 

mulheres inicialmente infectadas desenvolve lesões cervicais de baixo grau (NIC I), que 

freqüentemente regridem de modo espontâneo. Apenas uma minoria das mulheres expostas ao 

vírus desenvolve infecção persistente. O período de incubação da infecção varia de 2 a 3 

semanas a 8 meses, com uma média de 3 meses. Após o contágio, o vírus pode desaparecer, 

eliminado pelas defesas do organismo.  

A via sexual é a modalidade de contato mais comum para a aquisição da infecção pelo 

HPV genital, apesar da infecção também ser transmissível por fômites contaminados (toalhas, 

roupas íntimas, entre outros) e periparto ou intra-parto, mas estas vias são claramente menos 

importantes que a via sexual (27). Estudos mostram que o HPV está virtualmente ausente em 

mulheres sem nenhuma experiência sexual anterior (virgens e monjas). O HPV pode ser 

transmitido de uma mulher para outra, como tem sido mostrado em mulheres que têm relações 

sexuais com outras mulheres. Coito anal pode resultar em infecção anal e lesões neoplásicas 

em mulheres e homens. Há relatos de que 19% das mulheres com HSIL cervical têm 

evidência de lesão intra-epitelial anal (17). A multicentricidade associada à infecção pelo HPV 
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sugere que um sítio pode servir de reservatório para outro. Parece que condoms não fornecem 

proteção completa, provavelmente devido à infecção ser pan-genital (17).  

Diversos estudos mostram que a infecção pelo HPV geralmente é um evento 

transitório ou intermitente, apenas uma pequena proporção da população infectada tende a 

permanecer positiva em exames subseqüentes e a maioria das infecções torna-se indetectável, 

mesmo por técnicas muito sensíveis de detecção de DNA do vírus em 1 a 2 anos. Em torno de 

70% das infecções pelo HPV do tipo de alto risco e 90% das infecções por HPV de baixo 

risco são erradicadas dentro de um período de 30 meses (28). A duração média da infecção pelo 

HPV é de 8 meses. Até 12 meses após a infecção, 70% das mulheres não estão mais 

infectadas pelo vírus, e após 24 meses, somente 9% permanecem infectadas (29).  

Há dúvidas se há eliminação viral definitiva, pois os HPV que foram clareados podem  

reaparecer com expressão clínica vários anos mais tarde, quando há uso de imunossupressor, 

doença HIV, transplante, ou seja, quando o suporte imune não é mais tão eficaz. Quando há 

primo-infecção pelo HPV, a carga viral é alta, e vai diminuindo, podendo negativar em dois 

ou três anos, na maioria dos casos. A negativação corresponde à quantidade ínfima de cópias 

daquele HPV em questão. Pode durar dias, meses ou uma vida com carga viral não detectável. 

Mas caso haja imunodepressão, mesmo sem contato com outro HPV, a doença no indivíduo 

infectado pode voltar a se expressar (17).  

A média de tempo de permanência de positividade para o HPV é substancialmente 

maior para os tipos de alto risco (8,1 meses) do que para tipos de baixo risco (4,8 meses) (30).  

1.4 ASPECTOS CLÍNICOS DO HPV 

A infecção é facilmente transmissível, com o vírus penetrando no organismo através 

de microtraumatismos na superfície epitelial decorrentes da relação sexual, sendo que a 

topografia das lesões verrucosas é típica das áreas mais expostas ao trauma, como fúrcula e 
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intróito vaginal, lábios menores e clitóris. A cérvice apresenta lesão condilomatosa em 6 a 8% 

dos casos principalmente na zona de transformação, onde o epitélio é mais frágil. Estudos 

mostram que 50 a 70% das lesões condilomatosas da cérvice estão associadas a NIC, mas a 

infecção subclínica é a forma mais comum de acometimento da cérvice. Infecções no intróito 

e vagina são tão comuns quanto infecções cervicais, evidenciando desta forma a importância 

da zona de transformação no processo de carcinogênese (27). 

A zona de transformação do epitélio cervical é há longo tempo reconhecida como 

local  de origem  do pré-câncer e câncer. A vulnerabilidade desta área parece ser relacionada 

ao processo de metaplasia escamosa inerente a esta área. O ciclo de vida do HPV é 

dependente da proliferação e diferenciação celular do hospedeiro, e estas fases são partes 

integrantes do processo de metaplasia escamosa. Teoricamente, as células basais em 

diferenciação da zona de transformação são vulneráveis ao dano do DNA e mutações durante 

o processo replicativo. O HPV é um organismo exclusivamente intracelular que infecta 

células mitoticamente ativas para se estabelecer no epitélio. Isso explica por que tanto os 

carcinomas escamosos como os glandulares se originam na junção escamo-colunar e dentro 

da zona de transformação, pois nesse local há acesso imediato às células basais e parabasais 

do epitélio metaplásico. Adolescentes com SIL (lesão intra-epitelial) mostram maiores áreas 

de ectopia do que adolescentes sem SIL, e estudos mostram que a infecção pelo HPV é mais 

comum em adolescentes que tiveram menarca recentemente, sugerindo uma vulnerabilidade 

ao HPV nas áreas de ectopia e no período próximo à menarca (15). 

A infecção inicial da cérvice parece começar através de abrasões ou 

microtraumatismos na superfície epitelial, promovendo o acesso do vírus às células 

permissivas da camada basal de células primordiais não diferenciadas do epitélio, onde 

permanecem no estado epissomal. Em princípio, os vírus podem permanecer relativamente 

latentes, ou seja, o vírus está presente nas células basais e parabasais sem nenhuma evidência 
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clínica e sem mudanças visíveis no epitélio-alvo. Mantêm-se na camada basal na forma 

estável e em múltiplas cópias, garantindo uma infecção persistente. Ou pode haver uma 

infecção ativa das células parabasais, com o HPV induzindo hiperplasia celular da camada 

basal do epitélio e a síntese das proteínas do vírus, e pode ocorrer a formação de uma lesão 

epitelial visível, como uma verruga genital, por exemplo. Nesta situação de replicação ativa, o 

número de partículas virais aumenta substancialmente durante o ciclo de vida da célula 

epitelial, até as células que possuem grandes números de vírions completos serem esfoliadas 

na superfície epitelial. Esta infecção produtiva está associada a efeitos citopáticos virais que 

dão origem às manifestações citológicas e histológicas típicas (27). A replicação viral produtiva 

é associada com o aparecimento de proliferação hiperplásica das células basais e parabasais 

(acantose), vacuolização citoplasmática degenerativa (coilocitose), e espessamento variável 

das camadas celulares mais superficiais (hiperqueratose e paraqueratose). Outras 

características morfológicas importantes associadas à infecção incluem ativação e 

espessamento nuclear, picnose e binucleação e em formas mais severas de atipia nuclear, 

agrupamento irregular da cromatina e hipercromasia (31). 

A prevalência de processos sugestivos de HPV segundo a citologia em algumas 

populações pode alcançar taxas em torno de 13%. Já estatísticas norte-americanas mostram 

que aproximadamente 7% das mulheres apresentam colpocitologia oncótica alterada, 

requerendo avaliação adicional. A história natural do carcinoma cervical envolve alterações 

reversíveis no tecido cervical que podem variar desde o estado normal, onde nenhuma 

alteração é encontrada no epitélio escamoso, a vários estágios de anormalidades celulares que 

levam ao câncer cervical. Esta seqüência forma a premissa na qual o rastreio citológico é 

baseado e corresponde ao processo carcinogenético do desenvolvimento da neoplasia intra-

epitelial cervical (32).  
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A doença pelo HPV tem cura clínica, apesar da grande possibilidade de recidiva nos 

três primeiros anos, e após este período, a possibilidade de recidiva é remota e aconteceria 

apenas se uma doença crônica debilitante ou uso de imunossupressores causassem 

desequilíbrio entre o vírus e o hospedeiro (32).  

A infecção pelo vírus pode ocorrer em três formas distintas: latente, clínica e 

subclínica. A forma latente ocorre quando o vírus permanece nas células do estrato basal por 

longo período, em forma evidenciável apenas através de técnicas de detecção do DNA por 

biologia molecular em indivíduos clínica e histologicamente normais, ou seja, com citologia, 

colposcopia e biópsia normais. Infecções latentes, que se supõem serem não infecciosas, 

provavelmente representam o maior reservatório para infecções HPV genitais. Ainda não é 

claro se essas infecções latentes também podem ser residuais de lesões que regrediram 

espontaneamente (27). Na infecção clínica, a lesão pode ser identificada a olho nu, na forma de 

condiloma plano, espiculado ou acuminado (kondilos deriva do grego e quer dizer excrecência 

carnosa, tumor), geralmente associados a tipos de HPV de baixo risco como HPV 6 (65%) e 

11 (20%). O aspecto macroscópico dos condilomas é de pequenas neoformações sésseis, 

papilares, múltiplas, cobertas por epitélio queratótico. As lesões podem ser únicas ou 

múltiplas, confluentes ou disseminadas, de tamanho que pode variar de 0,2 a 1 cm, que podem 

confluir, atingindo grandes superfícies do trato genital. Localizam-se nas áreas úmidas, 

particularmente naquelas expostas ao atrito durante o coito. As lesões aumentam com o passar 

do tempo, crescem rapidamente até um certo ponto, parecendo ser autolimitadas. A infecção 

clínica é incomum no colo do útero. Na forma subclínica, a lesão só pode ser identificada com 

o uso do colposcópio após aplicação de ácido acético a 5% e geralmente é associada a tipos de 

HPV de alto risco, através de alterações na citologia ou no resultado histopatológico de uma 

biópsia. É a forma mais freqüente de infecção. A progressão da fase de incubação para a de 

infecção ativa depende de três fatores: da permissividade celular, do tipo de vírus e do estágio 
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imunológico do hospedeiro. Alguns autores descrevem que as lesões latentes ou subclínicas 

podem se tornar clínicas após períodos de tempo extremamente variáveis (11, 27, 33, 34). 

A manifestação citológica do HPV (LSIL) é comum, em torno de 25% de adolescentes 

e mulheres jovens desenvolvem LSIL após uma infecção por HPV. Apesar da LSIL ser 

encarada como uma expressão benigna da infecção viral, fatores de risco para o 

desenvolvimento de LSIL parecem ser distintos daqueles associados à aquisição do HPV, o 

que sugere que o desenvolvimento da LSIL não é apenas uma simples infecção viral. Estudos 

(32) mostram que 20-40% destas lesões (LSIL) progredirão para HSIL, com regressão 

espontânea em torno de 50-60%, em mulheres adultas. Segundo estudos destes mesmos 

autores, em adolescentes (13-22 anos), a probabilidade de regressão da LSIL seria de 61% em 

12 meses e 91% em 36 meses. A probabilidade de progressão para HSIL, no mesmo período 

foi de 3%. Estas diferenças em taxas de regressão seriam baseadas em vários fatores. 

Primeiro, porque infecções por HPV em adolescentes são extremamente freqüentes e 

transitórias e mulheres mais velhas com LSIL na citologia poderiam representar uma 

população com infecção por HPV persistente, o que é um risco para HSIL (28). Cerca de 10% 

das LSIL podem progredir para HSIL ou, em proporção mínima, carcinoma invasor. 

A persistência do HPV é um fator necessário para a emergência do pré-câncer, mas 

uma grande fração de lesões pré-câncer derivam da infecção pelo HPV na ausência de lesões 

intra-epiteliais de baixo grau detectáveis citologicamente. Em termos histológicos, parece que 

uma porcentagem razoável de NIC III deriva somente da infecção pelo HPV, sem atravessar a 

fase de NIC I, mas no entanto, a certeza desta afirmação ainda não é confirmada, ainda 

necessitando mais estudos (17). 
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Figura 1 –Lesões do epitélio cervical: persistência, progressão e regressão. Adaptado  de 
Bosch et al. (35) 
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1.5 EPIDEMIOLOGIA DO HPV 

A infecção pelo HPV é a doença sexualmente transmissível viral mais freqüente na 

população humana sexualmente ativa. A prevalência de DNA do HPV, considerando 

diferentes populações femininas no mundo, tem variado entre 3 e 70% (36), e a infecção é 

particularmente comum em adolescentes e mulheres jovens, ocorrendo em mais de 70% 

destas, tendo sido postulado que a imaturidade biológica da cérvice associada ao 

desenvolvimento adolescente normal, pode tornar esta cérvice vulnerável a DST, incluindo o 

HPV (28). Estima-se que nos Estados Unidos, a prevalência de manifestação clínica da 

infecção por HPV seja de 1% entre os adultos sexualmente ativos e pelo menos 15% têm 

infecção sub-clínica, detectada por testes de biologia molecular, encontrando-se entre 18 e 28 

anos, a população mais atingida (31). De acordo com algumas estimativas, metade das 

mulheres sexualmente ativas desenvolverá pelo menos uma infecção pelo HPV em 10 anos, e 

mais de 79% das mulheres contrairão pelo menos uma infecção pelo HPV entre 20 e 79 anos 

(37). Apesar da alta prevalência do vírus, somente uma pequena fração das mulheres infectadas 

(menos que 3%) eventualmente desenvolverá câncer de colo de útero. O fato da prevalência 

dos picos de infecção ser em idades mais precoces, declinando à medida que a idade atinge a 

proximidade dos 50 anos (como nos EUA e Europa), dá-se provavelmente como resultado da 

imunidade HPV tipo específica adquirida. Já em outras populações, em outras áreas 

geográficas, não há um grande declínio na prevalência do HPV de acordo com a idade, a 

curva nunca cai significativamente. Esta variação de padrões é de grande importância na 

elaboração de estratégias de rastreamento e prevenção. Alguns estudos mostram que 

populações altamente expostas, como prostitutas, mostram uma diminuição significativa na 

prevalência de HPV com a idade, a despeito da manutenção do fator de risco, mostrando aqui 

a importância do desenvolvimento da imunidade (17).    
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O HPV mais encontrado na população em geral, conforme estudos epidemiológicos, é 

o HPV 16 (53%), seguido pelo HPV 53, tipos indeterminados e HPV 58 (30). Já nas lesões 

neoplásicas invasivas, os tipos de HPV mais prevalentes foram o 16 (53%), 18 (15%), 45 

(9%), 31 (6%) e 33 (3%) (3). O HPV 16 foi identificado mais frequentemente em carcinomas 

de células escamosas (55.2%) do que em adenocarcinomas (31.3%), já o HPV 18 foi mais 

prevalente em adenocarcinomas (37.7%) do que em carcinoma de células escamosas (12.3%) 

(3). 

O DNA do HPV 16 foi encontrado em 10-25% das NIC I, em 25-40% das NIC II e em 

50-75% das NIC III; já o DNA do HPV 18 foi encontrado em 5%, 2% e 4% das NIC I, II, III, 

respectivamente (38). 

Schlecht e colaboradores (32) encontraram média de duração de ASCUS de 7,9 meses 

para pacientes negativas para HPV; 10,5 meses em HPV de tipos não oncogênicos e 15,4 

meses para HPV oncogênicos. Já as médias de tempo de duração de LSIL foram de 8,9, 10,3 e 

12,2 meses para HPV negativos, HPV não oncogênicos e HPV oncogênicos, respectivamente. 

Em relação ao tempo de progressão da lesão para graus maiores, de ASCUS para LSIL houve 

médias de 67 e 88 meses para HPV do tipo oncogênico e não oncogênico, respectivamente. 

Na progressão da LSIL, médias de 73,3 e 83,5 meses para HPV oncogênicos e não 

oncogênicos, confirmando que lesões por causadas por HPV oncogênico progridem mais 

rapidamente que os tipos de HPV não oncogênicos. Em relação à idade, observou-se que 

mulheres com mais de 30 anos têm um risco maior de progressão da lesão do que mulheres de 

16-30 anos (32). Moreno et al (39) calculou taxas médias de progressão para HSIL em 24 meses 

em 7,1%, 20,8% e 23,4% para ASCUS, LSIL e persistência de HSIL, respectivamente; e 

verificou médias de regressão espontânea para uma citologia (Papanicolau) normal de 68,2% 

para ASCUS; 47,4% para LSIL e 35% para HSIL.  
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A progressão da infecção por HPV para neoplasia intra-epitelial cervical (NIC I) – 

lesão de baixo grau, parece ocorrer em 6 a 15% dos casos, em período variável de 3 a 5 anos. 

A evolução para lesão de alto grau ocorreria em 10 a 25% dos casos, após 3 anos Moreno et 

al (39), descreve que 50% dos casos de lesões pré-cancerosas progridem a câncer após 16 anos 

de acompanhamento. A evolução para câncer microinvasor pode ocorrer após 6 anos da lesão 

inicial e após 14 anos para carcinoma invasor com metástase (33; 40). 

O câncer cervical é o terceiro câncer mais comum na população feminina no Brasil 

(após câncer de pele não melanoma e mama), correspondendo a 10% de todos os tumores 

malignos em mulheres, e é a quarta causa de morte por câncer em mulheres no país. No 

contexto mundial, o câncer de colo de útero é o segundo tipo mais comum em mulheres, 

sendo responsável anualmente por cerca de 471 mil casos novos e pelo óbito de 

aproximadamente, 230 mil mulheres por ano. Para 2006, estimativas prevêem 19.260 novos 

casos de carcinoma cervical no Brasil, com risco estimado de 20 casos a cada 100.000 

mulheres. Estimativas de novos casos por região em 2006 mostram para a região Norte, 1.680 

novos casos no ano, na região Nordeste, 4.700 novos casos, na região Centro-Oeste, 1.490, na 

região Sul, 4.180 e na região Sudeste, 8.640 novos casos no ano. Sem considerar os tumores 

de pele não-melanoma, o câncer de colo é o mais incidente na região Norte (22/100.000). Nas 

regiões Sul (28/100.000), Centro-Oeste (21/100.000) e Nordeste (17/100.000) é o segundo 

tumor mais incidente. Na região Sudeste, é o terceiro mais freqüente (20/100.000) (40).  São 

estimados 466.000 novos casos de câncer cervical diagnosticados a cada ano no mundo, sendo 

que 80% destes casos ocorrem em países em desenvolvimento (41). A incidência global 

estimada de câncer invasivo é em torno de 371.000 casos por ano. Quatro de cinco novos 

casos de câncer cervical e a maioria das mortes ocorrem nos países em desenvolvimento (20). 

As áreas de maior risco são América Central e do Sul, Caribe, África Sub-Saárica e sul e 

sudeste da Asia, com taxas de incidência de pelo menos 30 novos casos por 100.000 mulheres 
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ao ano (42). Nos países desenvolvidos, as taxas médias de incidência anuais são baixas 

(menores que 14/100.000). A incidência de câncer de colo de útero é mais evidente na faixa 

etária de 20 a 29 anos e o risco aumenta rapidamente até atingir seu pico, geralmente na faixa 

de 40 a 60 anos (com maior incidência entre 45 e 49 anos) (40). 

As taxas de mortalidade do câncer de colo de útero nos países desenvolvidos vêm 

diminuindo, ao contrário do Brasil, onde continuam altas, podendo significar tanto o número 

de mortes quanto melhoria na qualidade de informação. As taxas brutas de mortalidade e a 

incidência do câncer de colo de útero no país são respectivamente 4,58/100.000 e 

18,32/100.000, com variações nas taxas de acordo com a área geográfica. O Nordeste 

brasileiro tem as maiores taxas de mortalidade do país, alcançando níveis seis vezes maiores 

que a média mundial (43), mas tem as menores taxas de notificação de câncer, sendo as 

variações de mortalidade regionais atribuídas às variações de acesso aos serviços de saúde. 

No sistema atual, somente 30% das mulheres se submetem ao exame preventivo 

(colpocitologia oncótica) pelo menos três vezes na vida, o que resulta em mais de 70% das 

pacientes diagnosticadas com câncer de colo de útero apresentando a doença em estágio 

avançado já na primeira consulta (40). Dentre todos os tipos de câncer, o de colo de útero é o 

que apresenta um dos mais altos potenciais de prevenção e cura, podendo chegar a 100% 

quando diagnosticado precocemente. É estimado que uma redução de cerca de 80% da 

mortalidade por carcinoma cervical pode ser alcançado através do rastreamento de mulheres 

na faixa etária de 25 a 65 anos com exame de Papanicolau (40). 

A mortalidade por carcinoma de colo é substancialmente menor que a incidência. Em 

países desenvolvidos, a sobrevida média estimada em 5 anos varia de 59 a 69%. Nos países 

em desenvolvimento, como os casos são encontrados em estados relativamente mais 

avançados, a sobrevida média é cerca de 49% após 5 anos. A média mundial estimada é de 

49% (40). 
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Diversos estudos epidemiológicos e de seguimento mostram que: a persistência da 

infecção por HPV de alto risco é fator de risco para carcinoma cervical; nenhuma progressão 

é observada quando a mulher não tem o vírus ou quando estão presentes vírus não 

oncogênicos; cinco a 10% das mulheres com mais de 35 anos apresentam infecção persistente 

por vírus de alto risco; pacientes com citologia negativa e com presença de vírus não-

oncogênico não evoluem para lesão de alto grau; mulheres com citologia normal e presença 

de vírus oncogênico têm chance 116 vezes maior de evoluir para lesão de alto grau (33).  

1.6 FATORES DE RISCO PARA EVOLUÇÃO DA 

DOENÇA 

Nos últimos anos, inúmeros autores focaram seus estudos nos fatores de risco de 

aquisição da infecção pelo HPV e na evolução da doença, apontando aumento do risco de 

incidência de infecção pelo vírus em algumas populações, relacionado a idade (jovens, sendo 

o pico de incidência de infecção após a iniciação sexual), início precoce da atividade sexual, 

número de parceiros (há relação direta entre a detecção da infecção pelo HPV e o número de 

parceiros sexuais principalmente nos últimos 7 a 12 meses), atividade sexual do parceiro 

(parceiro promíscuo), membro de grupo racial ou étnico minoritário, consumo abusivo de 

álcool, tabagismo (diretamente relacionado à quantidade de cigarros), uso de contraceptivos 

orais, baixa condição sócio-econômica, outras doenças sexualmente transmissíveis, higiene 

íntima inadequada e paridade (partos não cirúrgicos) (40,44,45).  

Como apenas uma pequena fração de mulheres que adquire o HPV apresentará 

infecção persistente e eventualmente progredirá para câncer cervical, verifica-se a importância 

da compreensão dos co-fatores associados à infecção viral, apesar de suas participações ainda 

não serem suficientemente esclarecidas. 
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Estudos epidemiológicos realizados nos últimos 30 anos têm indicado que o câncer 

cervical é muito influenciado pelo comportamento sexual: número de parceiros sexuais (o 

risco parece aumentar proporcionalmente ao número de parceiros sexuais no decorrer da vida 

(38), múltiplos parceiros (maior ou igual a 4) nos últimos 6 a 12 meses é um fator de risco 

significativo para aquisição da infecção (29). Início precoce da atividade sexual (mulheres na 

perimenarca têm maior susceptibilidade na zona de transformação da cérvice aos efeitos 

carcinogênicos do HPV, talvez relacionado ao “turn-over” celular aumentado durante a 

maturação.  

Estudos epidemiológicos mostram que o número de parceiros sexuais masculinos que 

uma mulher possui está diretamente relacionado ao risco de desenvolvimento de carcinoma 

cervical e seus precursores (neoplasia intraepitelia cervical-NIC), sendo sugerido que o 

homem é o grande reservatório de DNA HPV, carreando-os em seus pênis e disseminando-os. 

Há risco 5 vezes maior em mulheres com 2 ou mais parceiros sexuais antes de completar 20 

anos (sabe-se que a detecção do HPV DNA é especialmente ligado ao número de parceiros 

sexuais recentes em concordância como uma infecção sexualmente transmissível aguda). 

Recentes dados sugerem que o risco de aquisição do HPV aumenta em paralelo com número 

de parceiros sexuais, variando de 17% em mulheres com um parceiro, até 83% em mulheres 

com cinco parceiros. O comportamento sexual do parceiro também tem relevância. Existe 

forte relação entre número de relações extra-maritais do parceiro, particularmente com 

prostitutas, e risco de aquisição da infecção. Há relatos de estudos mostrando que esposas de 

maridos com câncer de pênis têm risco aumentado de câncer cervical. Sabe-se que a 

circuncisão do parceiro masculino reduz a possibilidade de infecção por HPV e diminui o 

risco de câncer cervical nas parceiras sexuais (20; 46;47; 48; 49; 42; 50, 51).  

O tabagismo é outro fator de risco conhecido, e provavelmente a associação melhor 

estabelecida. Mulheres que fumam têm duas vezes mais chance de desenvolver câncer de colo 
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do que não tabagistas. Diversos estudos têm mostrado a relação direta entre fumo e 

anormalidades cervicais pré- invasivas e invasivas. Apesar de inicialmente ter sido sugerido 

um fator de confusão de fumo com atividade sexual ou outras variáveis, o risco persistiu após 

ajuste dos fatores (38).  Idade de início, período, freqüência e número de cigarros consumidos, 

todos estes fatores parecem influenciar na incidência de lesões displásicas no colo. 

Metabólitos da nicotina podem ser encontrados no muco cervical de tabagistas. Sugere-se 

uma ação carcinogênica direta no epitélio cervical, com exposição do DNA de células 

epiteliais cervicais à nicotina e cotidina, que estão presentes no tabaco, promovendo um efeito 

mitogênico e causando dano ao DNA. Um segundo mecanismo seria a imunossupressão. 

Alterações verificadas no sistema imune periférico de tabagistas,como diminuição do número 

e da atividade dos linfócitos, diminuição do número de células de Langerhans e baixos níveis 

sanguíneos de imunoglobulinas, além do tabagismo causar impedimento da defesa imune 

local no epitélio cervical e facilitar a mutagênese. Ademais, a nicotina inibe a apoptose no 

sistema epitelial in vitro (52; 53; 42; 20). 

Há risco aumentado em usuárias de contraceptivos orais por longo período (maior que 

5-6 anos). A associação é de alguma forma mais relacionada ao adenocarcinoma do que ao 

carcinoma de células escamosas. Estudos mostram que a contracepção hormonal por longo 

prazo está associada ao desenvolvimento de HSIL, mas não de LSIL ou ASCUS, resultados 

estes que são suportados por vários outros estudos (54; 55). O estradiol e a progesterona 

parecem aumentar a atividade transformadora dos oncogenes do HPV, aumentando a 

expressão de HPV E6/E7, interferindo na resolução eficiente de lesões causadas pelo vírus na 

cérvice. Há relatos que o contraceptivo oral induziria uma deficiência local de folato, 

interferindo na síntese e de DNA, ou de alguma forma alteraria a suceptibilidade das células 

aos vírus oncogênicos ou carcinógenos químicos, vindo a ser um fator de risco para NIC (50; 20; 

52). Pode haver presença de viés nestes estudos, pois a associação do uso de contraceptivo oral 
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pode estar relacionada à atividade sexual não protegida, e ao fato das usuárias da medicação 

procurarem atendimento médico mais frequentemente que as não usuárias.  

Variáveis sócio-demográficas como classe social (baixo nível sócio-econômico), 

estado civil (solteiras), grupos étnicos e religião estão associados ao carcinoma cervical (40). 

O número de filhos nascidos vivos (paridade) é um fator de risco consistente para 

carcinoma cervical, não tendo sido encontrada relação com abortos espontâneos ou 

provocados. Há um padrão linear na associação entre paridade e risco. Uma explicação 

possível seria o trauma à cérvice durante o parto, outra, seria o aumento da susceptibilidade à 

infecção devido à imunossupressão, influências hormonais e deficiências dietéticas (55; 56; 42). 

Doenças sexualmente transmissíveis concorrentes, como herpes simples, sífilis, 

gonorréia, Trichomonas vaginallis e principalmente, infecção por Chlamydia trachomatis, 

contribuem para o aumento do risco de carcinoma cervical. O mecanismo não é claro, mas 

parece que estas infecções atuam como co-fatores na ativação dos mecanismos de 

transformação celular, induzindo processo inflamatório crônico ou deprimindo a imunidade 

local do trato genital, diminuindo a probabilidade de clareamento da infecção viral, 

favorecendo a infecção persistente pelo HPV (47, 56, 57). Estudos mostram que mulheres cujo 

resultado de exame de sangue mostram infecção por Chlamydia no presente ou passado têm 

maior risco de desenvolvimento de câncer cervical (40). 

A resposta imune local, apesar de pouco compreendida, tem tido sua importância 

demonstrada no desenvolvimento e progressão do câncer cervical, principalmente no estágio 

inicial do processo, no controle da infecção pelo HPV. Enquanto anticorpos contra HPV 

parecem exercer pouco efeito de proteção, a imunidade celular parece desenvolver um papel 

muito mais importante. Pacientes com imunidade celular deficiente (exemplo: HIV positivas, 

pacientes transplantadas), têm taxas maiores de infecção pelo HPV e são mais susceptíveis ao 

desenvolvimento de lesões de alto grau, maior gravidade e recidivas. Além disso, o risco de 
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desenvolver carcinoma aumenta de forma diretamente proporcional ao tempo de duração da 

terapia de imunossupressão. Há também manifestações mais evidentes da infecção durante a 

gravidez, que é sabidamente um período de imunodepressão transitório (27). Já a imunidade 

humoral parece não afetar a história natural da infecção pelo HPV (31). A resposta imune ao 

HPV é pouco compreendida. Entretanto, deve representar um papel crucial no 

desenvolvimento de cânceres, pois indivíduos com tumores associados a HPV têm maior 

probabilidade de desenvolverem um segundo tumor (58). A proteção ao HPV é tipo-específica, 

contribuindo, pelo menos em parte, para a infecção por múltiplos tipos. A freqüente regressão 

das lesões é atribuída à resposta imune celular. 

A soropositividade para HIV é um fator de risco independente para infecção por HPV 

nas formas latente e clínica. Um baixo número de linfócitos T CD4 (menos de 200 células/ml) 

está relacionado à infecção por HPV e o desenvolvimento de NIC (52; 57). Em mulheres 

portadoras do HIV-1, a concomitância de infecção pelo HPV e NIC é maior que na população 

geral, apresentando risco relativo de 6,6 vezes. Aproximadamente 50% das mulheres com a 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) possuem citologia cervical anormal com 

suspeita de NIC, demonstrando que a imunodeficiência, em especial a redução de linfócitos 

T-CD4 está associada a maior prevalência e persistência da infecção por HPV e NIC (59).  

A genética do hospedeiro também é relevante no que se relaciona aos antígenos de 

histocompatibilidade HLA (Human leucocyte antigen). Como as moléculas do sistema HLA 

são responsáveis pela apresentação dos antígenos ao sistema imune, elas têm função essencial 

no reconhecimento e eliminação das células infectadas pelo vírus. Em decorrência do alto 

grau de polimorfismo genético do sistema HLA, pode-se sugerir que indivíduos que 

expressem moléculas de alta afinidade para o reconhecimento de antígenos do HPV tenham 

maior proteção do que os que não expressam (60). O polimorfismo da proteína p53, 

relacionado ao seu genótipo, pode resultar na produção de uma proteína com unidades de 
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aminoácidos Prolina ou Arginina. Foi demonstrado que mulheres homozigotas para Arginina 

são sete vezes mais suscetíveis ao carcinoma cervical do que as heterozigotas Arginina-

Prolina. Esta teoria, entretanto, não tem sido sustentada por outros autores (61). Segundo 

Inserra et al (62), não foram encontradas evidências deste polimorfismo em doenças 

relacionadas a HPV de alto risco. Estes fatos podem ser justificativas para as recentes 

observações em relação à história familiar de câncer cervical, pois mulheres cuja mãe ou 

irmãs tenham história de carcinoma cervical, têm maior chance de desenvolvimento da 

doença (63).  

Um dado relevante em relação à genética viral é o fato de que quase 50% dos casos de 

câncer cervical estão associados ao HPV 16. Foram descritas cinco linhagens filogenéticas do 

HPV 16, baseadas na região LCR: Européia, Asiática, Américo-Asiática, Africana 1 e 

Africana 2.  Parece haver associação entre variantes não européias e risco aumentado de 

câncer cervical e suas lesões precursoras (60; 64; 65). É possível que variantes não européias, em 

associação com outros fatores de risco possam contribuir para a alta prevalência de câncer 

cervical no Brasil, pois a variante não européia foi encontrada frequentemente em mulheres 

negras e mestiças brasileiras (20). 

Estudos recentes mostram que mulheres com irmãs ou mães com carcinoma cervical 

têm maior facilidade de desenvolvimento de carcinoma (63). Alguns pesquisadores acham que 

esta tendência familiar é causada por uma condição herdada que faz algumas mulheres 

capazes de combater infecções por HPV e outras não.  

O risco de câncer invasivo é duas a dez vezes maior em mulheres que não se 

submetem ao exame Papanicolau, e o risco aumenta com o tempo desde o último esfregaço 

normal (42).   

É descrito que a alta ingesta de alimentos ricos em beta caroteno e vitamina C, e com 

menor intensidade, vitamina A, pode reduzir o risco de câncer cervical (42). 
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Recentemente também tem sido citada na literatura relação entre obesidade e câncer 

cervical, provavelmente relacionado a alterações dos níveis hormonais endógenos (66) e 

estresse psicossocial e neoplasia cervical pré-invasiva, que obviamente necessitam de estudos 

complementares.  

1.7 DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da infecção por HPV leva em conta os dados da história, exame físico e 

exames complementares com a pesquisa direta do vírus ou indiretamente através de alterações 

provocadas pela infecção nas células e nos tecidos. O estudo da história natural da infecção 

pelo HPV pode ser avaliado visualmente (colposcopia e técnicas relacionadas), 

microscopicamente (citologia e histologia), e por via molecular (testes de detecção do DNA 

HPV). Há três fases necessárias na carcinogênese cervical, que podem ser distintos, estudados 

e usados em programas de prevenção, que incluem: infecção pelo HPV, progressão da 

infecção ao estágio de pré-câncer e invasão (17). 

O método mais simples para detecção do HPV é a observação das verrugas genitais a 

olho nu, mas como a maioria das infecções é subclínica, lança-se mão de métodos de 

diagnóstico complementares, como a colpocitologia, a colposcopia, biópsia dirigida e os 

métodos de biologia molecular. Estudos mostram que a infecção pelo HPV é melhor estudada 

em nível molecular, pois a maior parte das infecções não são evidentes clinicamente nem 

microscopicamente. A sorologia para HPV não é sensível, mostrando-se negativa em muitas 

mulheres infectadas, mas a sorologia é específica, ou seja, o resultado é negativo em mulheres 

não infectadas (46). 
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1.7.1 – Colpocitologia oncótica 

A colpocitologia (Papanicolau ou exame preventivo) baseia-se nas alterações celulares 

(efeito citopático) relacionadas ao HPV e evolução do processo neoplásico em células 

examinadas em esfregaços corados pelo método de Papanicolau. Esta técnica, apesar de 

pouco sensível, pois não detecta a infecção latente, é considerada propedêut ica indispensável 

no rastreamento de lesões cervicais (42; 40). Indicado na rotina de rastreio para o câncer cervical 

e diagnóstico de suas lesões precursoras. 

 Apenas uma pequena minoria de mulheres com HPV detectado por métodos 

moleculares de pesquisa de DNA HPV terão anormalidades microscópicas diagnosticadas. O 

índice de esfregaços falso-negativos para processos neoplásicos malignos pode atingir cifras 

de 10 a 20%. Esta técnica não é capaz de identificar a forma latente da infecção (17). Há 

limitações na citologia convencional, em especial na amostragem celular, pois somente 10 a 

20% das células colhidas são colocadas na lâmina. Além disso, há dificuldade na apropriada 

observação celular obtida através de esfregaços irregulares, espessos, purulentos, com intensa 

citólise e hemorragia. Dessa maneira, os resultados falso-negativos devem ser considerados, 

com taxa de ocorrência em 5 a 30% na rotina laboratorial (59).  

A coleta de amostras para o exame de Papanicolau e encaminhamento para a 

colposcopia, se necessário, torna os resultados histopatológicos mais exatos, através da 

biópsia orientada pela colposcopia. Os laudos citológicos são baseados no sistema de 

Bethesda, 2001 (67). Deve ser descrito o tipo de amostra, se foi coletado por método 

convencional ou em meio líquido; a adequação da amostra: se satisfatória para avaliação 

(descrevendo a presença ou ausência dos elementos da junção escamo-colunar – JEC, e se o 

material está parcialmente obscurecido por sangue / exsudato, em até 75%), ou insatisfatória 

para avaliação (justificar o motivo da rejeição do espécime). A citologia convencional deve 

ter entre 8.000 e 12.000 células escamosas, bem conservadas e visualizadas, além de um 
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mínimo de 10 células endocervicais (glandulares ou metaplásicas) isoladas ou em grupos. A 

classificação geral é descrita como: 

A - Negativo para atipias intra-epiteliais ou malignidade (inclui microorganismos e 

alterações não neoplásicas) 

B - Anormalidade de células epiteliais (subespecificando se escamosas ou 

glandulares) 

-  Atipias de células escamosas (ASC) 

* de significado indeterminado (ASC-US) 

* não podendo excluir lesão de alto grau (ASC-H) 

- Lesão intra-epitelial de baixo grau - LSIL (inclui displasia leve, NIC I – 

neoplasia intra-epitelial cervical I, HPV)  

- Lesão intra-epitelial de alto grau – HSIL (inclui displasia moderada – NIC II, 

acentuada – NIC III e “CA in situ”). 

- Lesão intra-epitelial de alto grau com padrão suspeito de invasão 

C - Anormalidades de células glandulares: 

-  Atipias de células:  

* Endocervicais; 

* Endometriais 

* Glandulares 

     - Células endocervicais atípicas favorecendo neoplasia 

        - Células endometriais atípicas favorecendo neoplasia 

- Células glandulares atípicas favorecendo neoplasia 

  D - Adenocarcinoma endocervical “in situ” 

E - Adenocarcinoma: Endocervical 

                                   Endometrial 
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                                   Extra-uterino 

                                   Sem especificação 

Entende-se como NIC I o quadro onde as alterações celulares restringem-se ao terço 

inferior do epitélio cervical (chamada também de lesão intra-epitelial cervical de baixo grau 

ou LSIL). Na NIC II, as alterações chegam até o terço médio do epitélio cervical. Na NIC III, 

verifica-se que as alterações celulares ocupam os três terços do epitélio cervical, atingindo o 

terço superior. As lesões compatíveis com NIC II e NIC III são também denominadas de lesão 

intra-epitelial de alto grau, ou HSIL. Convencionalmente as NIC II e III são agrupadas juntas, 

pois ambas progridem numa minoria, mas não obstante em uma porcentagem significante dos 

casos.   

1.7.2 Colposcopia 

Deve ser lembrado que o exame citológico é um teste de rastreio das pacientes e não 

favorece diagnóstico definitivo. A colposcopia é exame obrigatório na colpocitologia suspeita 

e se utiliza do colposcópio (aparelho que aumenta o poder de visão do médico) e de reagentes 

específicos como ácido acético, lugol e azul de toluidina para identificar a zona de 

transformação anormal, orientando a biópsia (Figura 1). A biópsia visa à exérese de 

fragmento de colo de útero para exame histopatológico. A correlação entre o aspecto 

colposcópico das lesões com os aspectos citológicos e colposcópicos é fundamental tanto para 

diagnóstico como para acompanhamento adequado dos pacientes (11; 40). Já a biologia 

molecular é de grande importância para o diagnóstico e orientação a ser tomada em paciente 

com infecção genital pelo HPV.  
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1.7.3 Métodos de biologia molecular 

Os métodos atualmente disponíveis em biologia molecular para HPV são a captura 

híbrida e a reação da polimerase em cadeia (PCR). Indicam-se para pacientes com lesões 

colposcópicas incomuns, citologia cervicovaginal sugestiva de ASCUS e AGUS, lesões de 

baixo grau de colo, vagina e vulva diagnosticadas pela citologia e/ou histopatologia, 

discordância cito-histopatológica, controle de cura terapêutica.  

 

Figura 2 - Lesão cervical intraepitelial de alto grau vista a colposcopia. Imagem do acervo da Dra. Maria 
Diva Paz de Lima Ferreira 

1.7.3.1 Captura do híbrido 

O princípio das técnicas de hibridização é baseado na propriedade que os ácidos 

nucléicos têm de parear suas fitas complementares por afinidade das bases nitrogenadas. De 

um modo geral, as reações se fundamentam na tendência das cadeias de DNA de se 

associarem (anelamento), formando uma dupla hélice e, se separarem (desnaturação) 

mediante alta temperatura ou tratamento com álcalis. No processo de hibridização, o DNA das 

sondas (um pequeno fragmento de DNA do microorganismo que se deseja pesquisar), e o 
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DNA alvo são desnaturados e o anelamento é feito entre as fitas simples da sonda e do DNA 

teste, resultando um híbrido.  

 A técnica de hibridização para HPV utilizada rotineiramente nos laboratórios de 

análises clínicas é a técnica de Captura do Híbrido. Esta técnica foi desenvolvida inicialmente 

pelo laboratório DigeneTM para detecção do DNA de papilomavírus. O material a ser 

analisado pode ser de esfregaço ou biópsia. O método é baseado em uma hibridização 

molecular convencional, em que diferentes tipos de sondas de ácidos ribonucléicos (RNA) 

reagem com amostras desnaturadas que contém o DNA pesquisado: uma com tipos de baixo 

risco oncogênico (HPVs tipos 6, 11, 42, 43 e 44), e outra de sondas de tipos potencialmente 

oncogênicos (HPVs tipos 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52 e 56). O método é revelado por 

quimioluminescência, cujo princípio técnico pressupõe uma sensibilidade variando em torno 

de 70% a 90%. Este método, associado à citologia convencional, tem uma sensibilidade de 

90% a 100% (68). 

1.7.3.2 Reação da polimerase em cadeia (PCR) 

Esta técnica, apesar de comercialmente ser menos utilizada que a técnica de captura do 

híbrido, pois a primeira tem a vantagem da automatização, tem melhor sensibilidade e 

especificidade, sendo de rotina nos laboratórios de pesquisa e em alguns laboratórios de 

patologia. Além disso, pode ser usada na tipagem dos HPVs. Esta técnica é executada em três 

fases: desnaturação do DNA alvo mediante elevação da temperatura, anelamento ou 

hibridização entre a cadeia original do DNA desnaturado e o oligonucleotídeo que se ligará à 

região inicial seqüência de DNA a ser amplificada ("primers") e extensão da seqüência de 

DNA a ser amplificada. A reação é mediada por uma DNA polimerase termoestável, que 

suporta grandes variações de temperatura, a taq-polimerase, oriunda do microorganismo 

Thermus aquaticus. Esta enzima cataliza a síntese de seqüências do DNA da amostra inicial, 
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sendo ampliada a região limitada pelos dois extremos de ligação dos oligonucleotídeos 

iniciadores. Geralmente, este ciclo é repetido 30 a 40 vezes, dando origem a várias cópias do 

produto de amplificação, conhecido como amplicons. O material amplificado pode ser 

detectado por eletroforese em gel de agarose, onde os produtos amplificados são visualisados 

de acordo com o seu peso molecular, ou por hibridização, para revelação a presença do DNA 

viral. 

1.8 TRATAMENTO 

O tratamento tem por objetivo reduzir ou eliminar as lesões causadas pela infecção. A 

forma de tratamento depende de fatores como a idade da paciente, o tipo, a extensão e a 

localização das lesões. A terapia inclui eletrocauterização, cauterização química, crioterapia, 

ablação por laser de dióxido de carbono, terapia antiviral e imunomoduladores. Nenhum 

destes métodos isolados é inteiramente eficaz, havendo recorrência em boa parte dos casos 

tratados. Terapias combinadas são utilizadas em alguns casos (69; 70). 

 1.9 PREVENÇÃO 

O preceito básico para as doenças sexualmente transmissíveis é interromper a cadeia 

de transmissão e o aparecimento de novos casos. A prevenção como estratégia para o controle 

da transmissão do HPV e promoção do diagnóstico precoce, deve ter como componente a 

constante informação para a população geral. São necessárias atividades educativas capazes 

de promover a percepção dos fatores de risco associados. É também fundamental o 

aconselhamento das pessoas infectadas e seus parceiros, enfatizando-se a associação entre o 

HPV e outras DST.  

Em relação à prevenção primária do câncer do colo do útero, é recomendado o uso de 
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preservativos na relação sexual, principalmente para os que nunca tiveram contato com o 

HPV, diminuindo assim o contágio pelo HPV e para evitar outras DST. Entretanto faltam 

evidências concretas sobre sua utilidade na prevenção específica da transmissão do HPV. A 

principal estratégia para detecção precoce da doença (prevenção secundária) é a realização da 

citologia oncótica. Vacinas para prevenção e tratamento do câncer cervical estão sendo 

desenvolvidas e testadas. Algumas das vacinas têm objetivo de produzir imunidade contra o 

HPV, baseadas em partículas semelhantes aos HPV de alto risco, denominadas VLP (vírus 

like particle). São morfologicamente indistintas dos autênticos vírions, exceto pela ausência 

de núcleo e do genoma viral. Estas partículas são capazes de induzir altos títulos de anticorpos 

capazes de neutralizar a infecção por HPV in vitro. Encontram-se na fase III de teste. Outro 

tipo de vacina seria usada na doença estabelecida pelo HPV para auxiliar o sistema imune a 

destruir o vírus e curar a infecção antes que o câncer se desenvolva, denominada vacina 

terapêutica, e um terceiro tipo de vacina seria indicada em pacientes com doença avançada, 

com o objetivo de destruir as células cancerosas ou impedir o crescimento celular (71; 40).  
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2 OBJETIVO 

Estudar a prevalência de HPV e os fatores de risco envolvidos na evolução das lesões 

intra-epiteliais cervicais de baixo grau para alto grau e câncer cervical em pacientes atendidas 

no Serviço de Patologia Cervical do Hospital Antonio Pedro no período compreendido entre 

2000 e 2005. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

3.1 DESENHO DO ESTUDO E POPULAÇÃO 

Foi realizado um estudo de corte transversal de caso controle em pacientes com 

colpocitologias oncóticas alteradas colhidas no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

ou em postos de saúde situados no em torno do Hospital (postos de saúde de Niterói, São 

Gonçalo, Magé, entre outros) que foram encaminhadas ao Serviço de Patologia Cervical do 

HUAP para nova colpocitologia, colposcopia e biópsia cervical, caso necessário, no período 

de junho de 2000 a março de 2005. Estas pacientes ao chegarem ao ambulatório de Patologia 

Cervical, tiveram nova citologia oncótica realizada, passaram por exame colposcópico e 

tiveram colhido material da cérvice uterina com escova endocervical para a realização do 

PCR. Caso a citologia ou a colposcopia sugerissem lesão intra-epitelial de alto grau ou lesão 

mais grave, a paciente era submetida à biópsia. Para todas as pacientes foi solicitada sorologia 

anti-HIV. 

Os critérios de inclusão foram: ter citologia ou biópsia alterada, sorologia anti-HIV 

negativa. Foram excluídas do estudo as grávidas, HIV positivas, virgens (pelo fato de que não 

foram, teoricamente expostas ao HPV), imunodeprimidas (ex: lúpus eritematoso sistêmico em 

uso de corticoesteróides), ter sido submetida à cirurgia para tratamento de neoplasia intra-
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epitelial cervical (conização) ou carcinoma de colo uterino previamente ou ainda à 

radioterapia. 

Foram considerados como controles as pacientes com citologia normal ou padrão 

inflamatório, lesão por HPV, ASCUS e LSIL (NIC I).Todas as pacientes atendidas no Serviço 

de Patologia Cervical são referidas da rede de saúde do SUS com alguma alteração citológica 

(LSIL, HSIL ou carcinoma). Assim, presumimos que todas as pacientes controles com 

citologia normal ou inflamatório regrediram do seu quadro inicial, conforme a história natural 

da infecçao pelo HPV, uma vez que casos com resultado citológico normal/inflamatório não 

são encaminhados para o Serviço de Patologia Cervical. A maioria das pacientes trazia 

somente o encaminhamento do serviço de origem, sem data da coleta, o que impossibilitou a 

inclusão desta variável no estudo. Foram considerados como casos, as pacientes com HSIL 

(NIC II, III, ca in situ) ou carcinoma invasor.  

Como instrumento de medida para avaliação de fatores de risco, foi aplicado um 

questionário ministrado pela mestranda e pela médica responsável pelo ambulatório de 

Patologia Cervical. Este questionário tinha como variáveis de risco dados demográficos 

(idade, cor, estado civil, escolaridade, renda familiar), dados de comportamento (sexarca, 

número de parceiros sexuais, uso de álcool, tabagismo, paridade, aborto, anticoncepcionais, 

história de DST) e biológicos (história familiar de neoplasia).  

O protocolo foi aprovado pela Comissão de Ética do HUAP (CEP CMM/HUAP no 

061/2004). Todas as pacientes assinaram ficha de consentimento informado. 

 

3.2 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS  

As amostras coletadas no HUAP foram colocadas em tubo contendo tampão TRIS-

EDTA pH 7.4 (10mM TRIS-HCl pH 7,4; 1mM de EDTA) e armazenadas por curto período 
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em refrigerador a 0oC e transferidas para congelador sob temperatura de -20oC, no laboratório 

de Virologia do Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Instituto Biomédico, UFF, 

onde foram registradas e processadas.   

3.2.1 Extração do DNA das amostras 

Digestão por proteinase K: as amostras foram suspensas em 1000µl do tampão de 

digestão TE (10mM TRIS-HCl pH 7,4; 1mM de EDTA) com Tween 5%), contendo 100µg/ml 

de proteinase K (2mg/ml - GIBCO/BRL), e incubadas em banho maria a 50oC por 4 a 6 horas.   

Extração por fenol-clorofórmio-álcool isoamílico: após digestão, a cada tubo foi 

acrescentado 1ml de fenol-clorofórmio-álcool isoamílico (25:24:1)  e misturado fortemente 

por 5 minutos. Em seguida, os tubos foram centrifugados a 8000 X G por 5 minutos.    

Precipitação do DNA com acetato de sódio e etanol: a seguir, foi adicionado acetato 

de sódio (3M pH 6,0) na concentração final de 0,3M e etanol absoluto na concentração final 

de 70%, e misturados por inversão. O material foi armazenado a –20oC por no mínimo uma 

noite e posteriormente centrifugado a 16000 X G por 30 minutos. Após remoção do 

sobrenadante, foi feita ressuspensão do material com 1ml de etanol a 70% e nova 

centrifugação a 16000 X G por 10 minutos. Após remoção do etanol, foi feita secagem do 

material e, por fim, ressuspensão em 100 µl de água destilada.    

3.2.2 Detecção e Tipagem do DNA  

3.2.2.1 Reação de PCR 

Para a amplificação de um fragmento de 460 bp do DNA do HPV localizado no gene 

L1, que detecta um amplo espectro de tipos genitais de HPV, foram utilizados os 

oligonucleotídeos iniciadores genéricos My09/My11, cuja seqüência é CGT CCM ARR GGA 



37 

WAC TGA TC/  GCM CAG GGW CAT AAY AAT GG, onde  M = A + C, R  = A + G, W = 

A + T, Y =  C + T  (72). Uma amostra de 5µl de DNA extraído de cada amostra foi adicionado 

a 45µl da mistura de reação composta por tampão (10mM Tris-HCl  pH 8,0, 1mM de EDTA, 

10mM de NaCl; concentração 1X), MgCl2 (4 mM/L), dNTP (quatro dioxinucleotídeos 

trifosfatos – deoxiadenina, deoxitimidina, deoxicitidina e deoxiguanosina, na concentração de 

1,25mM de cada; total de 200µM/L cada), 1pM de cada oligonucleotídeo iniciador genérico, 

1,25 U de Taq polimerase e água destilada para completar o volume da reação. Como controle 

interno da reação foi usado 5pM do oligonucleotídeo iniciador β-actina (que amplifica um 

fragmento de 340bp de uma proteína humana nuclear (73). O total de 50µL composto pelo 

DNA mais a mistura de reação foi colocado no termociclador (DNA Thermal Cycler, Perkin 

Elmer Cetus) e submetido a 35 ciclos de amplificação. Cada ciclo  consistia de elevação da 

temperatura até 94oC por 5 minutos, desnaturação das fitas de DNA a 94 oC por 1 minuto, 

anelamento (pareamento) com os oligonucleotídeos iniciadores a 55 oC por 2 minutos, 

polimerização (síntese das fitas de DNA complementares) a 72 oC por 2 minutos e síntese 

final dos produtos a 72 oC por 10 minutos. Para monitorar a contaminação do DNA na reação 

de PCR foi utilizado um tubo contendo água milli-Q.  

3.2.2.2 Detecção dos produtos de PCR (amplicons) 

Após amplificação, os produtos foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 

2% em TBE (TRIS-EDTA-Ácido bórico) 0,5X a 120V por cerca de 90 minutos. Utilizou-se 

para cada reação, 15µl de cada produto da PCR e 3µl de corante azul de bromofenol 6X, 

xileno cianol 0,25%, azul de bromofenol 0,25%, glicerol 30%. A corrida foi efetuada com 2µl 

de DNA padrão (INVITROGEN) de 100 bp. Em seguida o gel foi transferido para uma 

solução de brometo de etídio 0,5µg/ml por 15 minutos e lavado com água por 5 minutos. O 

resultado final foi visualizado em transiluminador sob luz UV. O produto amplificado do 
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HPV apresentava peso molecular estimado de 460bp e foi detectado por comparação com o 

DNA padrão. 

3.2.2.3 Tipagem do HPV 

As amostras positivas para a reação acima foram então submetidas à nova 

amplificação, sendo utilizados os oligonucleotídeos iniciadores para fragmentos do gene E6 

dos HPVs tipos 6 (230bp), 11 (89bp), 16 (134bp), 18 (119bp), 31 (97bp), 33 (132), 35 (186) 

(74) e para um fragmento do gene E7 do HPV 58 (100bp) (24).  O quadro 1 apresenta a 

seqüência dos fragmentos de DNA utilizados na reação. A amplificação dos fragmentos foi 

efetuada em 30 ciclos de 30 segundos a 94oC; 1 minuto a 60oC e 1 minuto a 72oC, e para a 

extensão dos produtos obtidos, 10 minutos a 72oC. A detecção dos produtos foi obtida como 

anteriormente citada. 

Quadro 1 – Seqüência de oligonucleotídeos iniciadores específicos para amplificação de fragmentos do 
gene E6 para HPVs dos tipos 6,11,16,18,31,33,35 e 58 e o do gene E7 para o tipo 58 (24) 

 

DNA 

HPV 

Oligonucleotídeos iniciadores 

 

Gene 

 

Amplicon 
pb 

6 P1/P2 CAC CAT AAG GTC CTG TTT/ GAA CCG CGC CTT GGT TAG E6 230 

11P1/P2 CGC AGA GAT ATA TGC ATA TG/ AGT TCT AAG CAA CAG GCA CA E6 89 

16P1/P2 CCC AGA AAG TTA CCA CAG/ TAC TAT GCA TAA ATC CCG E6 134 

18P1/P2 GAA ACC GTT GAA TCC AGC/ GTT CCT GTC GTC CTC GGT E6 119 

31P1/P2 GAC CTC GGA AAT TGC ATC/ TGT TTC TGT TAA CTG ACC E6 97 

33P1/P2 GTA TAT AGA GAG GGA AAT/TAA AGG TTT TTT AAC TGT  E6 132 

35P1/P2 ACA AGA ATT ACA GCG GAG/TAA  CTG TTT GTT GCA TTG E6 186 

58P1/P2 CGA GGA TGA AAT AGG CTT GG/ ACA CAA ACG AAC CGT GGT GC  E7 100 
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3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para uma significância estatística de 5% e um poder de teste de 80%, considerando-se 

para cada caso, 1,5 controles e odds ratio (OR) de 2,5 com uma freqüência de exposição nos 

controles de cerca de 25%, chegou-se a uma amostra de 84 casos e 117 controles, no total de 

201 pacientes. As diferenças de média para variáveis contínuas e distribuição normal foram 

testadas com o teste t de student. Para as variáveis dicotômicas foi utilizado o teste do qui-

quadrado.  Realizou-se análise de regressão logística para a estimação do OR ajustado. O 

nível significância estatística foi estabelecido em 5% em todos os casos.  
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4 RESULTADOS 

Foram recrutadas 238 mulheres, das quais 201 foram incluídas no trabalho, por 

respeitarem os critérios de inclusão da pesquisa. Seis pacientes foram excluídas por falta de 

material adequado (β-actina negativo) para amplificação. Doze mulheres que tinham sido 

conizadas previamente e dezenove portadoras de HIV e/ou lupus eritematoso sistêmico 

também foram excluídas do estudo.   

A amostra estudada em sua maioria foi composta por mulheres de mais de 30 anos 

(67,2%), com idades variando entre 15 a 81 anos e média de idade de 37,8 anos, não brancas 

(58,6%), com renda familiar até 2 salários mínimos (63,3%), com baixa escolaridade (58,1%), 

casada, com companheiro ou viúva (58,2%). O número de parceiros sexuais variou de 1 a 30, 

com média de 3 parceiros, e 76,1% com mais de um parceiro sexual na vida. O relato de 

sexarca variou dos 10 aos 29 anos, sendo 83,7% com sexarca até 17 anos. O número de 

gestações nesta população variou de 0 a 14, com até dois filhos (62,7%). Um terço delas 

afirmou ter história de familiar de neoplasia; 28,3 % afirmou ter tido um aborto; 27,8% 

confirmou história de tabagismo e 12,8% de uso de álcool e 6% relatou história prévia de 

outras DST (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Distribuição das pacientes por variáveis demográficas, sócio-econômicas, comportamentais e 
biológicas. Serviço de Patologia Cervical do HUAP, Niterói, 2003-2005. 

Variáveis N° (%) 

IDADE  

Até 30 anos 66 (32,8) 

Mais de 30 anos 135 (67,2) 

COR*  

Branca 82 (41,40) 

Preta, parda, amarela, albina 116 (58,6) 

RENDA FAMILIAR***  

0 a 2 salários mínimos 124 (63,3) 

Mais de 2 salários mínimos 72 (36,7) 

ESCOLARIDADE*  

 Analfabeto ou elementar incompleto/ completo 115 (58,1) 

Ensino médio incompleto/completo ou superior incompleto/completo 83 (41,9) 

NÚMERO DE PARCEIROS**  

Um parceiro 47 (23,9) 

Mais de um parceiro 150 (76,1) 

PARIDADE  

Até dois filhos 126 (62,7) 

Três filhos ou mais 75 (37,3) 

SEXARCA*****  

Até 17 anos 108 (83,7) 

18 anos ou mais 21 (16,3) 

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS 121 (60,0) 

ABORTO* 56 (28,3) 

ALCOOL*** 25 (12,8) 

TABAGISMO* 55 (27,8) 

DST  12 (6,0) 

HISTÓRIA FAMILIAR DE NEOPLASIAS**** 65 (33,7) 

* 3 pacientes com ignorado; ** 4 pacientes com ignorado; *** 5 pacientes com ignorado;   **** 8 pacientes com 
ignorado; *****72 pacientes com ignorado  
 

A distribuição da presença de infecção por HPV, diagnosticado por PCR encontra-se 

descrita na Tabela 2, com 75,6% das amostras positivas para HPV, sendo que deste total, em 

88,8% pôde-se determinar o tipo de HPV. Os tipos de HPV de alto risco foram responsáveis 
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por 84,4% das infecções tipadas. Foram testados sete tipos de vírus e o HPV 16 foi o mais 

freqüente, com 53,3% das infecções, seguido dos tipos 6 (25%), 18 (17,1%), 11 (8,6%), 35 

(7,9%), 58 (7,2%) e 33, este último presente em somente 1,1% das infecções. Entre as 

amostras positivas para HPV, 11,2% não puderam ser identificadas pelos oligonucleotídeos 

iniciadores específicos para tipagem usados neste estudo e foram consideradas como de tipo 

indeterminado (Tabela 2). As infecções múltiplas, envolvendo pelo menos um tipo de HPV de 

alto risco, ocorreram em 25,6% das amostras, 19,4% causadas por dois tipos e 6,2%, por três 

tipos de HPV.  

        1          2           3          4           5        L         6         7        

 

Figura 3 - Pacientes números 1, 3, 5, 6 e 7 positivos  para HPV tipo 16  pela técnica de PCR com 
amplificação da seqüência E6 do DNA de132 bp. Comparação com o DNA padrão -100bp. Uma seqüência 
de 330 bp do gene para actina humana é usada como controle interno da da reação. 

 

. 

 

330bp 
 
 
 132bp 
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Tabela 2 - Distribuição da presença de infecção por HPV, segundo diagnóstico por PCR. Serviço de 
Patologia Cervical do HUAP, Niterói, 2003-2005. 

Variável N (%) 

PRESENÇA DE HPV  

Positivo 152 (75,6%) 

Negativo 49 (24,4%) 

TIPO INDETERMINADO  

Sim 17 (11,2%) 

Não 135 (88,8%) 

TIPOS SEGUNDO O RISCO  

6 e/ou 11* 21 (15,6%) 

16 e/ou 18, 33, 35 e 58** 114 (84,4%) 

TIPOS DE HPV***  

6 38 (25%) 

11 13 (8,6%) 

16 81 (53,3%) 

18 26 (17,1%) 

33 2 (1,3%) 

35 12 (7,9%) 

58 11 (7,2%) 

INFECÇOES MÚLTIPLAS****  

Dois tipos 25 (19,4%) 

Três tipos 8 (6,2%) 

Não 96 (74,4%) 

*   Somente casos que apresentaram tipos de HPV de baixo risco; **   Casos que apresentaram pelo menos um 
tipo de HPV de alto risco; ***  A soma é superior a 135 casos porque há casos de infecções múltiplas; **** 
Envolvendo pelo menos um tipo de HPV de alto risco 
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Tabela 3– Características socio-demográficas, estilo de vida e fatores reprodutivos nos grupos de casos e 
controles. Serviço de Patologia Cervical, HUAP, Niterói, 2003-2005. 

Variáveis  
 
N=201 

Casos  
No (%) 
N=84(41.8) 

Controles  
No (%) 
N=117 (58.2) 

OR (95 % CI) P valor 

HPV   6.16(2.6-14.6) <0.001 
    Sim 77 (91.7) 75 (64.1)   
    Não 7 (8.3) 42 (35.9)   
HPV de alto risco   15.69(3.5-70.7) <0.001 
    Sim 71 (97.3) 43 (69.4)   
     Não 2 (2.7) 19 (30.6)   
Idade   5.14 (2.5-10.5) <0.001 
     30 anos ou mais  72 (85.7) 63 (53.8)   
     Menos de 30 anos 12 (14.3) 54 (46.2)   
Escolaridade   3.13 (1.7-5.7) <0.001 
    Analfabeto / ens. fundamental 61 (73.5) 54 (47.0)   
    Ensino médio ou acima 22 (26.5) 61 (53.0)   
Paridade   3.05 (1.7-5.5) <0.001 
    3 filhos ou mais  44 (52.4) 31 (26.5)   
    Menos de 3 filhos 40 (47.6) 86 (73.5)   
Tabagismo    3.11 (1.6-5.9) 0.001 
    Sim 34 (41.0) 21 (18.3)   
    Não 49 (59.0) 94 (81.7)   
História familiar de neoplasia    2.15 (1.2-3.9) 0.014 
    Sim 35 (43.8) 30 (26.5)   
    Não 45 (56.3) 83 (73.5)   
Sexarca   2.0 (1.12-3.57) 0.02 
    17 anos ou menos 54 (64.3) 54 (47.4)   
    Mais de 17 anos 30 (35.7) 60 (52.6)   
Aborto   1.88 (1.0-3.5) 0.056 
    Sim 30 (35.7) 26 (22.8)   
    Não 54 (64.3) 88 (77.2)   
Renda familiar   1.55 (0.8-2.8) 0.177 
    0 - 2 salários-mínimos 56 (69.1) 68 (59.1)   
    > 2 salários-mínimos 25 (30.9) 47 (40.9)   
Número de parceiros sexuais    1.39 (0.7-2.7) 0.399 
    Um parceiro 17 (20.5) 30 (26.3)   
    Mais de um parceiro 66 (79.5) 84 (73.7)   
Infecções múltiplas HPV   1.48(0.6-3.3) 0.457 
    Sim 21 (28.8) 12 (21.4)   
    Não 52 (71.2) 44 (78.6)   
Uso de álcool   1.33 (0.6-3.0) 0.522 
    Sim 12 (14.6) 13 (11.4)   
    Não 70 (85.4) 101 (88.6)   
DST   0.68 (0.2-2.3) 0.764 
    Sim 4 (4.8) 8 (6.8)   
    Não 80 (95.2) 109 (93.2)   
Etnia   0.93 (0.5-1.6) 0.884 
    Branca 34 (40.5) 48 (42.1)   
    Não-branca 50 (59.5) 66 (57.9)   

*um salário mínimo é R$ 300,00 
 

As características sócio-demográficas e reprodutivas associadas aos casos e controles 

podem ser observadas na Tabela 3. Constatamos que os tipos de HPV de alto risco foram 

predominantemente encontrados nos casos (97,3 versus 69,4), assim como idade mais 
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avançada (30 anos ou mais) em 85.7% dos casos versus 53.8% dos controles. Também foi 

observado nos casos, maior incidência de baixo nível educacional (73.5 versus 47.0), paridade 

superior a dois ou mais filhos (52.4 versus 26.5), sexarca precoce, com idade inferior a 17 

anos (64.3 versus 47.4) e história familiar de neoplasia (43.8 versus 26.5). Mulheres com 

história de aborto, baixo nível econômico, múltiplos parceiros sexuais, infecções múltiplas 

por HPV e usuárias de álcool mostraram tendência a serem mais incidentes nos casos, mas 

não foi alcançada significância estatística. 

Tabela 4 – Odds ratios para fatores de risco ajustados por idade nos grupos de casos e controles. Servi ço 
de Patologia Cervical, Niterói, 2003-2005. 

 Até 30 anos 30 anos ou mais  
Variáveis  OR (IC 95%) Valor de P OR (IC 95%) Valor de P 

Infecção por HPV  5,50 (0,66-46,00) 0,156 6,7 (2,54-18,00) <0,001 
HPV de alto risco 5,20 (0,58-46,81) 0,231 20,67 (2,45-174,18) 0,001 
Escolaridade 1,47 (0,41-5,32) 0,737 2,62 (1,23-5,60) 0,015 
Sexarca 7.10 (0.85-59.29) 0.05 2.58(1.26-5.17) 0.01 
Tabagismo  3,83 (0,88-16,69) 0,082 2,34 (1,11-4,94) 0,029 
Número de gestações  5,20 (0,65-41,35) 0,148 1,64 (0,83-3,25) 0,170 
Abortos 4,80 (1,06-21,79) 0,052 1,08 (0,53-2,20) 0,858 

 

A idade é um fator confundidor potencial na associação entre lesões intra-epiteliais 

escamosas cervicais e fatores de exposição, então foi realizada uma análise estratificada por 

idade (até 30 anos versus 30 anos ou mais). Analisamos os fatores cujos p valores encontrados 

foram inferiores a 0.10. História familiar de neolasia não foi incluída, pois não apresenta 

relação com idade. Todos os fatores, com exceção da infecção pelo HPV, mostraram 

diferentes OR em ambas as análises estratificadas, indicando que a idade promove um efeito 

modificador sobre as associações, como podemos observar na Tabela 4. Este fato torna difícil 

a avaliação do efeito confundidor. A despeito da ausência de significância estatística da 

maioria dos resultados, pudemos observar padrões distintos entre os dados não estratificados e 

os estratificados. A presença de HPV de alto risco estava fortemente associada a mulheres 

mais velhas (OR: 20.67 versus 5.2). Baixo nível educacional mostrou uma leve tendência 

(OR: 2.62 versus 1.47). Por outro lado, sexarca (OR: 7.10 versus 2.58), multiparidade (OR: 
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5.2 versus 1.64), aborto (OR: 4.80 versus 1.08) e tabagismo apresentam maior peso em 

mulheres mais novas.   

Tabela 5 – Associação entre câncer versus HSIL e co-variáveis. Serviço de Patologia Cervical, Niterói, 
2003-2005. 

Variáveis  Casos de câncer  
 No (%) 

HSIL     
No (%) 

OR (IC 95%)  P valor 

Idade   - - 
Menos de 30 anos 0 (0%) 12 (23,5%)   
> 30 anos 33 (100%) 39 (76,5%)   

Escolaridade   6,13 (1,6-22,9) 0,005 
     Analfabeto ou ens. fundamental 30 (90,9%) 31 (62%)   

 Ensino médio ou acima 3 (9,1%) 19 (38%)   
Etnia   0,39 (0,15-1,0) 0,068 

Branca 9 (27,3%) 25 (49%)   
Não-branca 24 (72,7%) 26 (51%)   

Paridade   3,29 (1,3-8,3) 0,14 
Menos de 3 filhos 10 (30,3%) 30 (58,8%)   
3 filhos ou mais  23 (69,7%) 43 (86%)   

Sexarca   0,40 (0,14-1,1) 0,06 
17 anos ou menos 17 (51.5%) 37 (72,5%)   
Mais de 17 anos 16 (48.5%) 14 (27,5%)   

HPV   4,27 (0,5-37,2) 0,24 
Sim 32 (97%) 45 (88,2%)   
Não 1 (3%) 6 (11,8%)   

HPV de alto risco   0,69 (0,4-11,5) 1,00 
Sim 29 (96,7%) 42 (97,7%)   
Não 1 (3,3%) 1 (2,3%)   

Infecções múltiplas    1,46 (0,5-4,0) 0,60 
Sim 10 (33,3%) 11 (25,6%)   
Não 20 (66,7%) 32 (74,4%)   

Renda Familiar   1,59 (0,6-4,3) 0,46 
0 - 2 salários-mínimos 24 (75%) 32 (65,3%)   
> 2 salários-mínimos 8 (25%) 17 (34,7%)   

Número de parceiros sexuais    0,37 (0,1-1,1) 0,97 
Um parceiro 10 (30,3%) 7 (14%)   
Mais de um parceiro 23 (69,7%) 43 (86%)   

Aborto   0,84 (0,3-2,1) 0,82 
Sim 11 (33,3%) 19 (37,3%)   
Não 22 (66,7%) 32 (62,7%)   

Uso de álcool   0,47 (0,1-1,9) 0,35 
Sim 3 (9,4%) 9 (18%)   
Não 29 (90,6%) 41 (82%)   

Tabagismo    0,47 (0,2-1,2) 0,12 
Sim 10 (30,3%) 24 (48%)   
Não 23 (69,7%) 26 (52%)   

DST   1,58 (0,2-11,8) 0,64 
Sim 2 (6,1%) 2 (3,9%)   
Não 31 (93,9%) 49 (96,1%)   

História familiar de neoplasia   1,00 (0,4-2,5) 1,00 
Sim 14 (43,8%) 21 (43,8%)   
Não 18 (56,3%) 27 (56,3%)   
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Dada a particular relevância do desenvolvimento do câncer cervical e, considerando o 

período relativamente longo de evolução do câncer de colo de útero (superior a 10 anos), nós 

investigamos possíveis mediadores de comportamento que pudessem afetar a progressão do 

estágio de pré-câncer a câncer. Estes resultados podem ser vistos na Tabela 5. Não houve 

casos de câncer em mulheres com idade inferior a 30 anos. Baixo nível educacional 

(analfabetas ou ensino fundamental), mostrou importante papel na progressão ao câncer (OR: 

6.13). Apesar da etnia não ter alcançado significância estatística (p=0.068), ser branca foi um 

fator de proteção em relação ao desenvolvimento de câncer (OR: 0.39). 

 

Tabela 6 - OR ajustados entre câncer e HSIL, e co-fatores que apresentaram nível de significância inferior 
a 0.1. Serviço de Patologia Cervical, Niterói, 2003-2005. 

Variáveis com nível de significância < 0.1 Odds ratio ajustado p valor 
Idade 1,09 0.002 
Etnia 0,32 0,055 
Escolaridade 4,20 0.066 
Sexarca  1.04 0.710 
 

Para avaliar a associação entre co-fatores e o desenvolvimento de carcinoma invasor, 

foi feito um modelo de regressão logística. OR ajustados foram estimados para todos os 

fatores de risco que apresentavam menos de 10% de nível de significância na análise simples. 

Foram incluídos como variáveis: idade, etnia, educação e sexarca. A Tabela 6 mostra os 

resultados. A idade mostrou ser o co-fator de maior relevância na progressão da patologia. 

Encontramos que, em uma paciente portadora de HSIL, sua chance de ter câncer irá aumentar 

9% ao ano. Mulheres não brancas e baixo nível educacional permaneceram como fatores de 

risco, mas a associação com sexarca desapareceu (OR: 1.04), sem significância estatística.  
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5 DISCUSSÃO 

A população estudada foi composta por pacientes atendidas no Serviço de Patologia 

Cervical do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) encaminhadas por terem 

apresentado alterações em citologias oncóticas cervicais. A população foi majoritariamente 

composta por mulheres acima de 30 anos, não brancas, com baixa renda familiar (até dois 

salários mínimos) e baixa escolaridade, com mais de um parceiro sexual na vida e sexarca 

precoce (até 17 anos), caracterizando uma população descrita na literatura como de alto risco 

para infecção por HPV e lesões decorrentes de sua persistência (75; 76; 66; 77).   

 Cerca de um quarto das pacientes controles apresentavam resultados citológicos 

normais/inflamatório no exame coletado no HUAP, que parece contraditório quanto ao 

encaminhamento destas pacientes ao Serviço de Patologia Cervical. Entretanto, como 

anteriormente descrito, eram pacientes que no momento da coleta do material para exame, 

apresentavam alterações citológicas sugestivas de infecção por HPV ou LSIL. A história 

natural da infecção pelo vírus HPV evidencia seu caráter temporário na maior parte das 

infecções com, principalmente lesões intra-epiteliais de baixo grau, tendendo à involução, o 

que justifica o resultado acima observado (28). A regressão das alterações citológicas 

entretanto, não significa sempre a eliminação do vírus. O período de tempo para a eliminação 

viral, ou para o vírus se tornar indetectável pelo método de PCR (ou em estado de longo 

período de latência) é de um a dois anos (29,78). Segundo Schlecht et al. (2003) (32) metade dos 

casos de LSIL regridem a normal ou ASCUS dentro de seis meses. A taxa de cerca de 47% 

das pacientes com citologia normal/inflamatório infectadas por HPV, mais alta que o 

encontrado na literatura, pode estar associada à infecção latente/persistente, principalmente 

porque a média de idade neste subgrupo era 36,5 anos. Em algumas populações, mulheres 
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com o mesmo resultado citológico apresentam 20-40% de prevalência de infecção cervical 

por HPV e, quanto mais jovem a população, mais alta a prevalência (79).   

 A presença de HPV foi identificada pela análise de PCR em 75% das mulheres 

estudadas. Este percentual é considerado alto, quando comparado ao de populações aleatórias 

(27). Também é considerado um percentual alto, mesmo considerando-se estudos de 

populações brasileiras selecionadas (80; 57; 81). Devemos considerar, entretanto, que no estudo 

de Cavalcanti et al. (57) a técnica utilizada foi menos sensível (hibridização in situ) que a 

utilizada no presente estudo (PCR). Analisando-se a taxa de prevalência de infecção viral nos 

casos de HSIL e câncer (91%), verifica-se que esta também é maior do que o descrito em 

trabalhos brasileiros. Noronha et al. (80), encontraram 63% de prevalência e Rebelo-Santos et 

al. (82) encontraram 76% de prevalência em lesões neoplásicas. A incidência de HPV em 97% 

dos casos de carcinoma invasivo não difere significativamente de trabalhos de referência 

associando a infecção por HPV e câncer cervical (79, 3; 18). Se a alta incidência de HPV em uma 

população está associada ao câncer cervical (3), então nossa amostra, que apresentou uma 

interação positiva entre infecção por HPV e idade (média de 38,7 anos), é altamente passível 

de desenvolver esta doença.  

 Entre os tipos de HPV de alto risco, os tipos 16 e 18 foram encontrados 

predominantemente nos casos. Os demais tipos de HPV de alto risco foram encontrados em 

casos e controles, em uma freqüência mais baixa. O percentual de HPV 16 (53,3% da 

amostra) foi o esperado, por ser este tipo o mais freqüente, tanto em lesões de baixo como de 

alto grau (38), com 33,3% de incidência nas lesões de baixo grau, 66,7% em lesões de alto grau 

e 68.8% nos casos de câncer, não só em infecções causadas unicamente por este tipo de HPV 

como também em infecções múltiplas, confirmando seu papel oncogênico e sua alta 

freqüência em lesões malignas (20).  As freqüências dos HPV de alto risco 18, 33, 35 e 58 

foram identificados em percentuais diversos de outras áreas geográficas brasileiras estudadas.  
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A taxa de infecção pelo HPV 18 (17,1%) foi mais alta que as encontradas por Câmara et al (81) 

no Distrito Federal; Rabelo-Santos (82) em Goiás; Noronha et al. (80) no Pará. O tipo 33, 

entretanto, foi encontrado em uma prevalência (1,1%) muito menor que a observada nestes 

estudos. O HPV 31 não foi detectado nesta população, apesar deste tipo ser relativamente 

comum em lesões de alto grau (81). Outros estudos com populações da mesma região 

geográfica (Niterói e periferia) também não identificaram presença deste tipo de vírus 

(trabalhos não publicados). Já o HPV 35 foi responsável por 7,2% das infecções. A 

prevalência de 7,2% para o HPV 58 nos pareceu alta, uma vez que este é mais freqüente nas 

regiões centrais do país (81) apresentando freqüência muito baixa ou ausente nas demais 

regiões brasileiras (49). A hipótese de migração das pacientes está afastada, pois cerca de 80% 

delas são naturais do estado do Rio de Janeiro, no entanto, não temos informações sobre a 

naturalidade dos parceiros. Como extensivamente relatado em publicações especializadas (83; 

84) os tipos de baixo risco 6 e 11 foram detectados principalmente no grupo controle (90,5%). 

O método de tipificação empregado limitou-se aos tipos de HPV mais comuns em nosso 

meio, o que pode justificar os 11,2% das amostras com HPV indeterminado.  Entretanto, 

outros estudos que aplicaram métodos mais sensíveis, também descreveram tipos 

indeterminados nos casos positivos para HPV (30). 

 Um aspecto importante observado na distribuição dos tipos virais foi a freqüência de 

27,4% encontrada de outros tipos diferentes de HPV além de 6, 11, 16 e 18, que são os tipos 

que compõem as vacinas anti-HPV profiláticas a serem disponibilizadas para a população 

susceptível. Baseado em diversos estudos caso-controles, uma vacina pentavalente com 

proteção para os HPVs 16, 18, 45, 31 e 33 poderia prevenir 83% de todos os carcinomas. 

Como não encontramos HPV 31 em nossa amostra, podemos observar que ainda existem 

diversas considerações a serem realizadas a respeito da cobertura das vacinas. 
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    Embora tenhamos encontrado 25,6% de infecções múltiplas, observamos uma 

associação de fraca intensidade (OR=1,48), sem significância estatística, entre os casos e os 

controles para esta variável. Este resultado que está de acordo com estudo do IARC (18). 

Cushieri et al. (85) analisando 3.444 amostras citológicas de exames preventivos verificou que 

co-infecções por HPV eram mais freqüentes em mulheres mais jovens e eram detectadas tanto 

em lesões de baixo grau como de alto grau. O fato dos tipos virais infectarem de forma 

independente o mesmo hospedeiro deve contribuir para este resultado. Entretanto, para Ho et 

al. (29), a infecção por múltiplos tipos sugere uma falha no sistema imune, o que predispõe a 

uma infecção persistente. Confirmando este autor, trabalhos com pacientes imunossuprimidos 

por infecção por HIV mostram um risco aumentado para múltiplas infecções (86; 87).  

 Consideramos o estudo de caso-controle como o melhor desenho para avaliar a 

progressão dos fatores de risco para o câncer. Apesar da maioria dos estudos de caso-controle 

serem baseados no estado de positividade para o HPV (18), optamos por considerar a 

positividade para o HPV como um dos fatores a serem avaliados nesta população fortemente 

exposta ao vírus, uma vez que os poucos casos negativos para o HPV são mais prováveis de 

serem falso-negativos do que verdadeiros, devido à sensibilidade do método de detecção 

empregado. Desta forma, os controles não foram restritos à positividade para o HPV, pois não 

pudemos diferenciar infecção transitória de persistente, que é um fator determinante na 

progressão da doença. HSIL e câncer foram considerados como casos, pois HSIL parece ser o 

verdadeiro precursor do carcinoma cervical. A escolha dos controles, uma difícil questão, foi 

resolvida agrupando todos os pacientes que não se enquadravam nos casos.  

 Este estudo foi realizado focando uma população com citologia oncótica prévia alterada. 

Pacientes com citologias normais não eram encaminhadas ao Serviço de Patologia Cervical. 

Entretanto, 49 pacientes não apresentaram alterações nas citologias colhidas ao darem entrada 

no estudo. Duas razões podem ser consideradas para estes resultados conflitantes: a dinâmica 
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particular das lesões benignas (LSIL, ASCUS, efeitos citopáticos compatíveis com infecção 

pelo HPV), que tendem à regressão em um espaço de tempo relativamente curto; ou 

resultados falso-positivos citológicos no exame prévio.  

 Em nosso estudo, a análise univariada (Tabela 3) mostrou que mulheres com idade igual 

ou superior a 30 anos, baixa escolaridade, multíparas (três ou mais filhos), tabagistas e com 

sexarca precoce tinham maior chance de serem casos (HSIL ou câncer) do que ser controles 

(LSIL ou alteração menor), de acordo com a literatura (88). 

Entretanto, nossos dados mostraram que a idade atuou mais como uma variável 

modificadora do que como um fator confundidor. Os co-fatores afetaram com diferentes pesos 

mulheres mais jovens e mulheres mais velhas em relação à severidade das lesões cervicais 

(Tabela 4). Não encontramos referências na literatura relativas a esta observação. Mulheres 

com 30 anos ou mais, quando comparadas a mulheres mais jovens, têm maior chance de ter 

HSIL ou câncer quando infectadas por HPV de alto risco, confirmando o já descrito 

amplamente na literatura (29; 20; 16). Alguns autores concluem que presença de HPV de alto 

risco associados a picos de incidência do câncer cervical em mulheres com mais de 40 anos 

poderia ser explicado pela longa duração da infecção por HPV de alto risco nas mulheres de 

idades mais avançadas (29). A infecção por HPV de alto risco (84,4%) mostrou um OR de 20 

entre as mulheres de mais de 30 anos, quatro vezes o OR daquelas de até 30 anos. Ho et al. 

(78), na tentativa de associar persistência de lesões intra-epiteliais a fatores de risco, 

verificaram que o único fator significativo associado a estas lesões era a infecção persistente 

por HPV de alto risco com carga viral continuamente alta. Idade, etnia, educação, 

comportamento sexual, contraceptivos orais e tabagismo não tinham influência na persistência 

das lesões. Em nosso trabalho, também foi observado que mulheres com baixa escolaridade, 

sexarca precoce, tabagistas e multíparas tem maior chance de desenvolvimento de lesões de 

maior gravidade. No primeiro caso, os fatores refletem persistência viral, no segundo, indicam 
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condições fisiológicas, como susceptibilidade cervical e condições sociais. Quando 

controlados por idade, todos os fatores à exceção da sexarca precoce têm maior relevância no 

grupo de mulheres com idade igual ou superior a 30 anos, enquanto que o número de 

gestações perdeu sua significância.  Mas o número de gestações e abortos afetaram mulheres 

até 30 anos (Tabela 4). Acreditamos que as observações acima sejam válidas, apesar da 

ausência de significância estatística em alguns estratos, que deve ter ocorrido pela perda do 

poder estatístico devido à estratificação com a conseqüente diminuição do número de cada 

sub-amostra. Mas, para todos os co-fatores, a associação foi estatisticamente significativa em  

pelo menos um dos estratos. 

É descrito na literatura que HSIL e câncer cervical compartilham os mesmos fatores 

de risco. Programas de rastreio mostram que a diminuição das HSIL levaria à redução da 

incidência do carcinoma invasor. Tem sido sugerido que um a dois terços das mulheres 

portadoras de HSIL desenvolverão câncer se não tratadas (89). Em nosso trabalho, detectamos 

fatores de risco distintos entre o estágio pré-câncer e o carcinoma invasor. Apesar de ser 

praticamente impossível determinar o ponto de mudança entre HSIL e câncer, variáveis como 

baixa escolaridade e etnia não-branca mostraram-se como parâmetros do rastreio preventivo 

inadequado, o que afeta diretamente a detecção precoce e o tratamento das lesões precursoras 

do câncer de colo de útero. A etnia, que não mostrou qualquer significado na exposição ao 

HPV ou nas lesões benignas, apresentou importância crescente no desenvolvimento do 

câncer. A idade mais avançada manteve sua significância na progressão das lesões benignas a 

mais severas, tanto quanto na progressão das lesões de alto grau a câncer nas mulheres 

infectadas. A sexarca precoce não afetou a progressão de HSIL a câncer, pelo contrário, 

mostrou um fraco efeito protetor (Tabela 5). Apesar de não ter alcançado significância 

estatística, o tabagismo também mostrou um efeito similar. Após ajustar os OR, a 

escolaridade permaneceu como importante marcador na progressão entre HSIL e câncer. Liu 
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et al. (90) estudaram características particulares das altas taxas de carcinoma cervical no 

sudeste da China e compararam às baixas taxas do Sul da Austrália, verificando que apesar 

das australianas apresentarem estilo de vida de maior risco para a carcinogênse cervical, 

tinham melhor nível educacional, eram usuárias freqüentes de métodos de barreira, e 

relatavam maior regularidade na realização de citologias oncóticas (Papanicolau). Em ambos 

os grupos, a prevalência de HPV 16 e 18 era similar. 

A idade média das mulheres com HSIL foi 37.19, enquanto que a média de idade das 

mulheres com câncer foi de 50.79, uma diferença fortemente significante (p<0.00001).  Estes 

dados se referem não somente ao longo tempo de evolução entre o estado de pré-câncer e 

câncer, mas também refletem a falta acesso da população aos serviços de saúde, de políticas 

que garantam a continuidade dos programas de rastreio e a inadequada detecção precoce das 

lesões cervicais precursoras. 

Nosso país apresenta diferentes taxas de câncer cervical em suas regiões, com 

estimativas variando de 16.75 (região Nordeste) a 27.1 (região Sul) por 100.000 habitantes 

(40). Como a região Sul tem melhores marcadores culturais e sócio-econômicos comparados à 

região Nordeste, é mais provável que estas taxas reflitam uma maior detecção dos casos 

devido ao maior acesso da população ao sistema de saúde. Apesar da região sudeste 

apresentar estimativas intermediárias (19.62), o estado do Rio de Janeiro tem uma taxa muito 

alta (26.64). Como estudamos uma população de baixa condição socio-econômica de nosso 

estado, podemos afirmar que o baixo nível educacional (aliado à desinformação) e a etnia 

(legado de descriminação histórica) parecem ser mais importantes que diferenças biológicas 

na evolução ao câncer. As vacinas profiláticas para o HPV, mesmo que consigam subsídio 

político e financeiro, não afetarão esta população. Um dos resultados positivos que 

encontramos neste trabalho foi demonstrar para quem e aonde a vacina é mais necessária em 

futuras campanhas de prevenção. 
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6 CONCLUSÕES 

 A amostra estudada foi caracterizada como uma população representativa de 

atendimento pelo SUS: mulheres acima de 30 anos, não brancas, com rendimento familiar de 

até dois salários mínimos, com escolaridade elementar, não monogâmicas, com sexarca até 17 

anos.  

 Os fatores de risco para o câncer cervical encontrados nesta amostra, após extratificação 

por idade, foram HPV de alto risco e escolaridade.  A interação entre HPV de alto risco e 

idade acima de 30 anos sugere fortemente infecções virais persistentes.  

  Na evolução de HSIL a câncer cervical, a idade foi o fator principal. A cor não branca e 

pouca escolaridade, embora com menos força, também apareceram como fatores de risco. 

 As características da população feminina atendida pelo SUS são, em grande parte, os 

fatores de risco para o desenvolvimento do câncer cervical. Sem programas de prevenção, o 

desenvolvimento da doença é só uma questão de tempo.  

 Um percentual de 27,4% dos tipos de HPV diferentes dos que estão sendo incluídos em 

vacinas anti-HPV foi detectado. Este dado sugere um prévio levantamento sobre os tipos de 

HPV que circulam a área geográfica da aplicação da vacina.  
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III. Questionário 

UFF -  MIP - Virologia                                                 Prontuário:   
Data:__________                                                          No:  
 
FICHA - QUESTIONÁRIO    
Nome: 
Idade:             Data de Nascimento:        /        /           Sexo:      1-Feminino   2-Masculino 
 
Paridade: ____    DUM: ______   Idade gestacional: _______  Abortos: ______ 
 
Cor:      1-Branco    2-Preto     3-Pardo     4-Amarelo      5-Albino 
 
Estado Civil:      1-Solteiro      2-Casado     3-Separado    4-Solteiro c/ Companheira    5-Viúvo                          
6 - Não sabe 
 
Escolaridade:      1-Analfabeto     2- 1o Incompleto   3- 1o Completo    4-2o Incompleto      
                          5-2o Completo   6-Superior Incompleto    7-Superior Completo  8- Não sabe 
 
Profissão:                                                               
        
Renda Familiar:   1- Até 2 salários       2- 3 à 5 Salários     3- 6 à 10 Salários      4-Acima de 10 
                               5 - Não respondeu                6 - Desempregado 
       
Naturalidade:                                                     
 
Tabagismo:  1 - Sim    2 - Não      Cig/dia______          Alcool:  1 - Sim    2 - Não   
 Drogas:  1 - Sim    2 - Não     3 - Tipo_________      Imunossupressores:  1 - Sim    2 - Não 
 
História Clínica:___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
HPP:_____________Menarca:__________ Sexarca_________Cirurgias:________ No  
 
DST: 1 - Gonorréia   2 - Sífilis   3 - HIV   4 - HepB    5 - Herpes    6 - Outra 
     
No. De Parceiros:______            Métodos contraceptivos____________________ 
 
H.Familiar: Hipertensão 1-Sim 2-Não     Neoplasia 1-Sim 2-Não      Outros: ______________ 
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    Exame colposcópio: 
 
   J.E.C. : não visualizada   
                 
               Ectocervical               J.E.C.   0   -1    -2     -3 
 
   Zona de transformação típica:  
   
   Shiller:  1 - Sim   2 - Não 
 
   Zona de transformação atípica:  
 
   Lesões: 1-  mosaico 
                 2 - área aceto-branca 
                 3 - eucoplasia 
                 4 - pontilhado 
                 5 - orifícios glandulares espessados 
                 6 - ectopia 
 
  Obervações:_____________________________________________________________ 
         
 
  Colpocitologia:_______________________________________________________________   
                        _______________________________________________________________ 
                        _______________________________________________________________ 
                        _______________________________________________________________ 
                        _______________________________________________________________    
         
        Biópsia  :  _______________________________________________________________   
                        _______________________________________________________________ 
                        _______________________________________________________________ 
                         
 
      Conclusão:_______________________________________________________________   
                        _______________________________________________________________ 
                        _______________________________________________________________ 
  
 
   
Observações:  ________________________                  Médico:                                 
                        ________________________ 
                        ________________________ 
                        ________________________ 
                        ________________________                  Assinatura e Carimbo: 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PACIENTE 
 
 
NOME DO PACIENTE___________________________________________________ 
 
IDADE__________ANOS.   RG_____________________RG -HUAP______________ 
 
RESPONSÁVEL LEGAL__________________________________________________ 
                                                         (use se for o caso) 
TÍTULO DO PROJETO_____________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEL PELO PROJETO____________________________________________ 
                                                                  (nome e inscrição no conselho) 
DEPARTAMENTO DE _________________UNVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE-UFF 
 
Eu, ______________________________________________________, abaixo assinado,  
 
responsável  pelo meu parente próximo,________________________________________ 
                                                                                     (nome do paciente) 
 
declaro ter pleno conhecimento do que se segue (especificar cada um dos itens): 
A - dos seguintes objetivos desta pesquisa: Identificar co-fatores associados ao HPV 
presentes em mulheres com lesões cervicais intraepiteliais  pré-malignas e malignas em 
relação aos controles, avaliar se a chance positividade para HPV de alto risco (16 e ou 18) é 
maior entre as portadoras de lesões pré-malignas em relação aos controles e estimar a 
prevalência de co- infecções sexualmente transmissíveis associadas patogenia da infecção por 
HPV.  
 B - dos procedimentos necessários para sua realização; 
C -  do benefício de obter gratuitamente um exame de detecção e tipificação de HPV; 
D -  que receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos,  
benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa e o meu tratamento individual; 
E -   da liberdade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, 
sem que isto traga prejuízo à continuação do meu tratamento; 
F -  que se manterá o caráter confidencial das informações relacionadas com a minha privacidade; 
G - que obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa alertar  a minha 
vontade de continuar participando; 
H - que concordo em fazer teste sorológico para detecção de HIV;                                              
 
Niterói, _______de_________________de_____________ 
 
_______________________________            ________________________________ 
Assinatura do (  ) paciente ou (  )responsável       Assinatura do médico que obteve o consentimento e 
inscrição 
 
______________________________________________ 
Assinatura da testemunha                                                   
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SUMMARY 

 

We assessed the prevalence of human papillomavirus (HPV) and co-factors for cervical 

cancer to provide baseline data for vaccines strategies at right moment for Brazilian health 

authorities to begin the studies for approving an anti-HPV vaccine.  A case-control study was 

done with 201 women who attended a public health service and were registered with previous 

abnormal cytology. The HPV status was ascertained by consensus primers My09/11 and 

typed by 6,11,16,18,31,33,35, and 58 specific primers. Patients diagnosed as high grade 

squamous intraepithelial lesions (HSIL) and cervical cancer were referred as cases. The 

overall prevalence of HPV infection was 75.6%, with 91.7% among cases. We found 27.4% 

of prevalence types not included in vaccines currently developed. High risk HPV were 

strongly associated to older women. Otherwise, age at the first intercourse, three or more 

parities, abortion episodes, and smoking conferred a heavily effect in younger women. 

Among mediators affecting the progress from HSIL to cancer, age and education level played 

the main roles in easing the progression. Non-white ethnia showed to be a borderline factor 

(p=0.068).  We detected specific HPV prevalence types, leading to considerations about the 

Brazilian regional coverage with HPV vaccines. We also pointed out to who and where the 

vaccine is most needed. In this population, affected by specific sociodemographic factors, age 

acted better as a modifier  for them than a confounder variable to  cervical cancer progress.  

 
 
Keywords: Human papillomavirus, cervical cancer, socio-economic status  

 

 INTRODUCTION 

 

Human papillomavirus is estimated to affect at least 70% of the sexual active women at any 

time in some populations.(1) Most of HPV infection of the cervix is spontaneously resolved, 

but few HPV infected women will develop cervical cancer. Among more than 35 HPV types 

that infect male and female genital tract, 15 are classified as the high risk of cervical cancer, 

due to their etiological association with this disease. (2) The oncogenic HPV 16 accounts for 

50 a 60% of all cervical infections and 50% of cervical cancers.(3) Virus persistence is needed 

for development of cervical neoplasia. Viral integration leading to progression of dysplasia 

into carcinoma is considered to be an important mechanism for cervical cancer progression.(4) 
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Multistep models of cervical pathogenesis involve persistent infection caused by 

persistent high risk HPV, as well as cofactors which increase the risk of cervical cancer. 

Among these co-factors, there are biological variables as immune status and genetic 

predisposition. (5) Epidemiological studies showed that cancer incidence rates are high in 

developing countries.(6) Therefore, the socioeconomic status might also play a role in 

mediating both HPV infection and cancer development. Although social, behavioral and 

cultural factors are linked to economic status, studies have not been able to consistently 

identify these risk factors.  

According to WHO, the cervical cancer incidence and mortality estimates were 76000 

and 30000 respectively in 2000, among 21 Latino American countries (7). In Brazil, HPV and 

cancer incidence varies according to geographic areas. Rio de Janeiro state is in the southeast 

of Brazil and it is considered to be a high risk area for cervical cancer. The presently average 

annual rate estimated in Rio de Janeiro is 26.64 new cases per 10000 women for 2006 (8).   

Many recent researches led to the notion that low and high grade lesions are distinct 

HPV infection processes. LSIL tends to be located more distally from the cervical lesions, 

HSIL and cancer tend to be more proximate ranking HSIL the true cancer precursor (9).  

Prophilatic vaccines against HPV are currently underway, and one of them was 

recently approved by Food and Drugs Administration (USA). Historically, vaccines have 

represented the best way to prevent infectious diseases, though the prime reason of HPV 

vaccines is to reduce high grade cervical lesions and cervical cancer prevalence. Randomized 

controlled studies reach nearly 100% efficacy in preventing the development HPV persistent 

infections and cervical precancerous lesions. (10) However, there are some considerations that 

still require attention, like HPV prevalence in a target population to be vaccinated, incidence 

of HPV types out those of current vaccines, multiple infections, knowledge of  high risk 

groups in a community, misunderstanding notion that vaccines will replace prevention 

screening programs, cultural acceptance in preventing a sexually transmitted disease in 

children, distress in  linking HPV infection to invasive cancer and the prohibitive cost of the 

vaccine for the countries where the health financial sources are scarce. 

In this case control study we aimed to investigate a well defined high risk population 

for cervical cancer, from Rio de Janeiro state. The study was designed to answer questions 

about the role of some biological and environmental factors which might affect the 

development from low to high grade lesions, as well as the progression from HSIL to cervical 

cancer. Besides, we also sought to provide baseline data to improve vaccines strategies, 

identifying a group, which, most likely, was poorly screened for cervical cancer.    
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Material and Methods  

  

Study population 

 

From April 2000 to March 2005, a case control study was undertaken including 238 women 

who attended the Service of Cervical Pathology of Antonio Pedro University Hospital 

(HUAP), Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. The Service is part of the 

Gynecology Clinic of the hospital. Subjects were referred for previous abnormal cytology 

from Public Health Care clinics or they were directly attended at the specialized service in the 

hospital for cytological screening. Colpocitology test screening was performed at the first or 

subsequent visit to the service. For women with abnormal cervical cytology, biopsies were 

performed. 

 

Cervical cells specimens  

 

Cervical smears containing ectocervical and endocervical cells were taken from each patient, 

placed in TE buffer (TRIS 10 mM pH 7.4, EDTA 1mM) and stored at  -200C until HPV 

testing was performed. The patients were screened for HIV serology using licensed assays. 

Subjects entered the study only after giving signed informed consent. All study procedures 

and informed consent (including anti-HIV serology) were approved by the Ethical Committee 

of the Medicine College. 

 
Interviews 
 
Demographic data (age, ethnic origin, civil status, education, and socio-economic conditions) 

and behavioral data (sexarca, number of sexual partners, drugs, and alcohol and smoking 

habits) were obtained from patients, through an interview using a structured questionnaire. 

 

Cytology 

 

According to the Bethesda nomenclature for cervical cytology, the samples were classified as 

Normal, ASCUS (atypical squamous cells of undetermined significance), HPV infection, low 

grade squamous intraepithelial lesions/cervical intraepithelial neoplasia grade I (LSIL- CIN I), 

high grade squamous intraepithelial lesions/cervical intraepithelial neoplasia grades II and III 



73 

(HSIL - N II, III/carcinoma in situ), and squamous invasive carcinoma (CA). (11) Patients who 

were diagnosed as HSIL and CA were referred as cases. Patients with normal cytology or 

carrying benign lesions (HPV, ASCUS, and LSIL) were included in the control group. 

Women were eligible to participate if had abnormal cytology/biopsy at study entry, were not 

current pregnant, HIV positive, immnosupressed by corticoids, submitted to conization 

surgery, virgins or had not received radiotherapy treatment for previous cancer.   

 

DNA extraction  

 

Samples were digested with 200 µg/ml Proteinase K for 4 h at 50° C, following DNA 

extraction with phenol-chloroform-isoamyl alcohol (25:24:1). Total DNA was precipitated by 

0.3 M sodium acetate and 100% ice cold ethanol, washed with 70% ethanol, air dried and  

suspended in 50 µl of sterile water. 

 

Detection of HPV DNA and typying by polymerase chain reaction amplification(PCR)  

 

For DNA HPV detection, we used degenerated consensus primers MY09/11(CGT CCM ARR 

GGA WAC TGA TC/  GCM CAG GGW CAT AAY AAT GG, where  M = A + C, R  = A + 

G, W = A + T, Y =  C + T. They amplify a 450 bp DNA sequence specific for HPV L1 

ORF.(12) Amplification was developed in a 50 µl reaction mixture (1x PCR buffer, 200 µM 

dNTPs, 1.5mM MgCl2, 50 pmol of each primer, 0.25 U unit of Taq polymerase, and 5 µl of 

sample) with 35 cycles of amplification. Each cycle included a denaturizing step at 94° C for 

1min, an annealing step at 55° C for 2 min, and a chain elongation step at 72°C for 10 min 

using DNA Thermal Cycler (Pekin Elmer, CETUS). Absence of DNA inhibitors was checked 

by β-actine primers (0.1 pmol each) for  amplifying a 330 bp region of the human DNA as 

internal control. (13)  Polymerase chain reaction (PCR) products were analyzed on 1,5% 

agarose gel with ethidium bromide staining for visualization of DNA under ultraviolet light. 

The molecular weight of each sample was  compared to 100 bp DNA ladder.  

HPV typing was done by PCR amplification with primers from the E6 gene DNA 

sequences of  HPV 6, 11 (low risk for cervical cancer) and 16, 18, 31,33, and 35 (high risk for 

cervical cancer). (14) The high risk HPV type 58 was detected by using E7 gene DNA 

sequences (Table 1). PCR reactions included 35 cycles of amplification consisting of 

denaturizing step at 94°C for 30 sec, 55°C for 1 min, and 72°C for 1 min. Negative controls 
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for background contamination not added DNA template. The PCR run was completed by 

extension for 10 min at 72°C. For standardizing PCR protocol we used as positive controls,  

DNA of Siha and Hela cells naturally infected with HPV 16 and 18, respectively. The 

remaining types were compared to positive standard samples.  

 

Statistical analysis  

 

A data bank including demographic and behavioral factors was generated and analyzed using 

EPInfo 2004 statistical software package (Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, 

Georgia, EUA, 2004).  Crude and adjusted odd ratio (OR) tests for trend with 95% confidence 

intervals (CI 95%) were performed. Xiquare test were used in an appropriate data. The 

significance level of tests (p) was set at 0.05. 

 

Results 

 

 Two hundred and one women out  of 238 women were eligible for study. Six samples were 

inadequate (β-actin negative) to enable amplification. According to exclusion criteria, 12 

women were submitted to prior surgery for partial ablation of the uterus, 17 were HIV 

seropositive  and 2 had lupus.  

The eligible women aged from 15 to 81 years, mean age 37.8 years. Most of women 

were from Rio de Janeiro state (80.5%) and had low income status (63.3%). They had 

attended only elementary school or reported illiterate condition (58.1%). In the referred ethnic 

groups, non white (56.6%) were the most prevalent. Number of lifetime sexual partners 

ranged from 1 to 30, mean 3.0 and they began their sexual life from 10 to 29 years, mean 17 

years. Nearly half of them informed they maintain a stable sexual partner nowadays (58.5%). 

Fifty five patients were current smokers (27.4%)  (3 to 60 cigarettes a day) and 25 (12, 5%) 

were alcohol users. They reported the number of pregnancies varying from 0 to 14, mean 2.5. 

Most of the women have used contraceptive methods (62.2%), and a minority (28.3%) report 

abortion episodes. Besides HPV infection, a few of the patients (6%), had simultaneous 

sexually transmitted disease, and 32.3% reported at least one case of familiar neoplasia 

history.  

The population studied was grouped in 84 (41.8%) cases being 51 HSIL and 33 cancer 

cases, and 117 controls (58.2%) composed by 49 normal/inflammatory, 28 HPV, 6 ASCUS 

and 34 LSIL.  



75 

The overall prevalence of HPV infected individuals was 75.6% (152/201). The 

prevalent types including multiple infections were: HPV 16 - 53.3%, HPV 6 - 25%, HPV 18 - 

17.1%, HPV 11 – 8.6%, HPV 35 – 7.9%, HPV 58 – 7.2%, HPV 33 - 1.3%. Among HPV 

positive samples, 11.2% could not be identified by the used specific primers and were referred 

as undetermined types. No cases of HPV 31 infection were found (Table 2). The rate of HPV 

infection was higher among cases when compared to controls (91.7 vs 64.1; OR = 6.16, 95% 

CI: 2.6-14.6). In the same way, high risk HPV were predominantly found in the cases (97.3 vs 

69.4; OR = 15.69, 95% CI: 3.5- 70.7 (Table 3).  

The sociodemographic and reproductive characteristics associated to the odds for 

cervical pre-malignant and malignant diseases are shown in  Table 3. The older women (31 

years or more) were significantly found in cases (85.7 vs 53.8; OR = 5.14, 95% CI: 2.5-10.5). 

Low education women (73.5 vs 47.0; OR=3.13, 95 % CI: 1.7-5.5), those who had three or 

more children (52.4 vs 26.5; OR=3.05, 95% CI: 1.7-5.5), smokers (41.0 vs 18.3; OR=3.11, 

CI: 1.6-5.9, women with 17 years or less at the first intercourse (64.3 vs 47.4, OR = 2.0, 95% 

CI: 1.08-3.72; patients with familiar neoplasia history (43.8 vs 26.5; OR = 2.15, 95% CI: 1.2-

3.9, were better included in cases than in controls. The women who had abortion episodes, 

low familiar income, two or more lifetime sexual partners, multiple HPV infections and 

alcohol users more likely to be cases but the association did not reach statistical significance.  

The age is a potential confounder in the association between squamous intraepithelial 

lesions and exposure factors. So, an age stratified analysis (until 30 years vs 31 years or more) 

was done. Factors in which p values were less than 0.10 of the association above described, 

were investigated. Familiar history of neoplasia was not included because it is unrelated to 

age. All but HPV infection showed very different OR in both stratified analysis, indicating 

that age promote a modifying effect over the associations. This fact makes it very difficult to 

evaluate the confounding effect. Despite the absence of statistical significance of the majority 

of the results, we saw a distinct pattern between crude and stratified strata. High risk HPV 

were strongly associated to older women (OR = 20.67 versus 5.2) (Table 4). Low education 

level (less than high school) had a light effect (OR = 2.62 versus 1.47). Otherwise, age at the 

first intercourse (OR = 7.10 versus 2.58), three or more parities (OR = 5.2 versus 1.64) 

abortion episodes (OR = 4.80 versus 1.08) and smoking confer a heavier effect in younger 

women.   

Given the particular relevance for cancer development, and considering that a long 

average sojourn time (up 10 years) is elapsed from HSIL to invasive cervical cancer, we 

investigated possible behavioral mediators that affect the progress from precancer to cancer. 
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The results are summarized in Table 5. There were no cancer cases in women until 30 years. 

Poor education (illiterate or elementary school) played the main role in easing the progression 

to cancer (OR = 6.13, 95% CI: 1.6-27.9). Although ethnia did not reach a statistical 

significance (p=0.068), to be white was a protection factor against cancer development ( OR = 

0.39, 95% CI: 0.15-1.00).  

So, to asses the association between co-factors and invasive cancer development, a 

logistical regression model was done. Adjusted OR were estimated for all risk factors having 

less than 10% significance level in the crude analysis. Age, ethnia, education and first sexual 

intercourse were included as variables. Table 6 shows the results. The age was the major co-

factor in cancer progress and for a HSIL patient the chance to have cancer will increase 9% 

each year. Non-white ethnia and low education  remained as risk factors but young age at the 

first sexual intercourse showed that the association disappeared (OR=1.04), with no statistical  

significance. 

 

Discussion 

 

In this paper, we analyzed an atypical female population who attended the  Pathology Service 

of a public general hospital in Rio de Janeiro state, and were referred by abnormal cervical 

changes. According to well established knowledge, these women were characterized as high 

risk for cervical cancer, having in mind they were largely infected with high risk HPV, 

predominantly older than 30 years old, non-white, had low familiar income, high parity, 

primary level education, reported multiple sexual partners, and had first sexual intercourse 

with 17 years or less. (1,15, 16, 17,18) However, this case control study gave us information to 

specific predictors that pertaining to the female population here described.   

About 75% of the women who were HPV infected, had a higher rate than those 

described in most similar Brazilian samples.(19, 20) HPV infection among HSIL and cervical 

cancer cases also showed rates higher than other selected Brazilian samples. (21) HPV 

prevalence in cancer cases (97%) did not differ significantly from those found in worldwide 

publications.(1, 2, 22) If the high prevalence of genital HPV runs in accordance with cervical 

cancer (22), then our sample reflects the most deleterious effect between HPV and the disease. 

Among high risks HPV, types 16 and 18 were predominantly found in cases. The 

remaining high risk types were found in both cases and controls, in a low frequency. Low risk 

types (6 and 11) were seen in controls as reported by others authors. (23, 24) HPV 16 was 

accounted for 53.3% in whole sample and for 68.8% of cancer cases, in both single and 
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multiple infection, confirming the predict oncogenic role of this type. (25) HPVs 18, 33, 35 and 

58 frequencies were detected in different rates of those seen in other Brazilian places. (20,21,26)  

HPV 18 frequency (17.1%) was higher than the frequency found in central and north regions 

of the country, but HPV 33 was detected in a very lower frequency (1.1%). On the other hand, 

HPV 31 was not detected in the studied sample, although this type is relatively common in 

high grade lesions. (20) Other studies (not published) performed in the same geographic area, 

were not able to detect this virus, either.  HPV 58 was found in 7.2 of the sample, lower than 

in central region.(20) We failed in typing 11.2% of the HPV positive female by the 

methodology utilized. However, other studies applying more sensitive methods also described 

they were not able to type all positive cases. (27) The data found in our work also indicate 

significant variations in the distribution of HPV types, which are different from other areas of 

the country. We emphasize here the prevalence of 27.4% types out of the ones included in 

prophylactic vaccines currently developed. Based in several case-controls studies, a candidate 

pentavalent vaccine with HPV types 16, 18, 45, 31 and 33 could prevent 83% of all 

carcinomas. (10) However, we did not find HPV 31 in our sample. So, there are still several 

considerations about the coverage with HPV vaccines.   

To study risk factors for cancer progression case-control study seemed to us the best 

design. Although most of the case-control studies can be defined based on HPV positive 

status (28), we opted to consider HPV acquisition as a one of the available factors among  a 

population, which is heavily exposed to virus, once the few HPV negative cases are more 

likely to be false than truly negative, due to sensibility of the applied detection assay.  This 

way, controls were not restricted to HPV positivity because we could not identify persistent or 

transient infection, a key determinant of disease progression. HSIL and cervical cancer 

patients were both classified as case because HSIL is the true precursor of the cervical cancer. 
(9) The choice of controls, a difficult problem, was resolved by grouping all patients who were 

out of the cases. ASCUS, an undetermined cervical lesion was also included as control 

because the majority of these lesions regress to normal. (29) 

This study was designed to focus a population with previous abnormal Pap exam. 

Patients with normal cytology do not lead to Pathology Service. However, 49 women showed 

no cervical dysplasia when their smears were taken at study entry. Two reasons can be 

considered for such conflicting results: the particular dynamic of benign lesions which trend 

to regress overtime, and cytological misclassification of the lesions at the previous exam in 

health community service. False negative rates as high as 20 to 30% have been reported in 

Pap smears procedures. (30) An uncorrected reading may also lead to false positive result. 
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In the present study, the univariate analysis (Table 3) showed that women with above 

30 years, low schooling, with three or more children, smoker and with early age at sexual 

initiation had more chance to be case  (HSIL or cancer) than the control (LSIL or lower). Our 

data also showed that age acted better as a modifier variable than a confounder one. The co-

factors affected with different strength the younger and the older women for more severe 

cervical lesions (Table 4). Older women had a higher chance to develop HSIL or cancer than 

younger women when they are infected by high risk HPV, and had lower education level. On 

the contrary, younger women were affected by age at the first intercourse, smoking, parity and 

abortion episodes. In the first case, the factors reflect viral persistence and social conditions. 

In the second case, they indicate biological conditions, as cervical breakable. We believe that 

these findings are true, despite the absence of statistical significance in some strata, which 

resulted from stratified procedure and consequent reduction of each subpopulation. But, for 

all the tested co-factors, the association was significant at least in one of the two strata. These 

data were still not reported elsewhere.   

HSIL and cervical cancer, however, shared the same risk factors. HSIL tend to persist 

and screening programs showed that a decrease in HSIL leads to a reduction in invasive 

cancer. It has been suggested that one to two thirds of women with HSIL will develop cancer 

if left untreated.(31) In our work, we detected distinct risk factors affecting the precancer stage 

to invasive cancer. Although it is almost impossible to evaluate the endpoint from HSIL to 

cancer, the variables as low education and non-white ethnia arose as parameters of inadequate 

preventive screening affecting the early detection and treatment of cervical cancer and their 

precursor lesions. Ethnia, which did not show any significance in HPV exposure or benign 

lesions, had an increasing importance in developing cancer. Elders retained their significance 

in the progress from benign to severe lesions as well as in progressing from HSIL to cancer, 

while HPV exposure was not more important at this moment. The early age of the first 

intercourse did not affect the pathway between HSIL and cancer; instead it had a weakly 

protector effect (Table 5). After adjusted ORs, education remained as a central marker to 

HSIL cases progress to cancer cases. Liu et al. (32), studying particular characteristics of higher 

rate of cervical cancer in southern China compared to lower rate in South Australia 

(8.1cases/100000 inhabitants) also verified that although Australians were more likely to be 

lifestyle risk behavior, they were better educated, were more frequent users of barrier 

contraception and were more likely to report regular Pap. HPV 16 and 18 had similar 

prevalence in both groups. 
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The mean age of women with HSIL was 37.19 while the mean age of women with 

invasive cancer was 50.79, a strongly significant difference (p<0.00001). These data refer not 

only to the long time elapsed from precancerous to cancerous state, but also reflect the lack of 

health insurance, discontinuous screening programs and  inappropriate  early detection of 

cervical lesion precursors . 

Brazil, the fifth largest country in the world, is divided into five geographic regions 

which carry different rates of cervical cancer case estimates, ranging from 16.75 (Northeast 

region) to 27.1 (South region) by 100,000 inhabitants. (8) Since the South region has better 

cultural and economic markers then the northeast region, it is likely that these scores would 

also reflect better health care and tracking cervical severe diseases, but it is far from a 

successful implementation program. Although the Southeast region has intermediate estimates 

(19.62), Rio de Janeiro state has a very high expected rate (26.64).  This state has one of the 

highest incomes of the country; nevertheless, it presents local differences that lead to an 

unequal access to health care. Since we studied a socioeconomic disadvantaged population, 

we could report that low education (toward misinformation) and ethnia (legacy of historical 

discrimination) appeared to be more important than biological differences in the cancer 

burden. In this state, where access to health care varies substantially according to income 

status, low standard of education appeared as an adverse contributor related to the low 

participation and consequent disparity in cancer screening programs.    

HPV prophylactic vaccines, even gaining political and financial support, will not affect this 

population. But this work points out to who and where the vaccine is most needed. In 

attempting health policy programs, we detected that in the analyzed population, women with 

above 30 years were more likely to acquire HSIL or/and cervical cancer. This fact would  

emphasize in screening programs to prevent cervical cancer.  
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Table 1 - Primers sequence of  specific E6/E7 HPV types  

 
DNA HPV 

 
Primers 

 

6 P1/P2 

 

CAC CAT AAG GTC CTG TTT/ GAA CCG CGC CTT GGT TAG 

11P1/P2 CGC AGA GAT ATA TGC ATA TG/ AGT TCT AAG CAA CAG GCA CA 

16P1/P2 CC AGA AAG TTA CCA CAG/ TAC TAT GCA TAA ATC CCG 

18P1/P2 GAA ACC GTT GAA TCC AGC/ GTT CCT GTC GTC CTC GGT 

31P1/P2 GAC CTC GGA AAT TGC ATC/ TGT TTC TGT TAA CTG ACC 

33P1/P2 GTA TAT AGA GAG GGA AAT/TAA AGG TTT TTT AAC TGT  

35P1/P2 ACA AGA ATT ACA GCG GAG/TAA  CTG TTT GTT GCA TTG 

58P1/P2 CGA GGA TGA AAT AGG CTT GG/ ACA CAA ACG AAC CGT GGT GC  

DNA: deoxyribonucleic acid; HPV: human papillomavirus. 
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Table 2. Distribution of human papillomavirus (HPV) between cases and controls, including multiple infections. 
Cervical Pathology Service, HUAP, Niterói, 2003-2005 
HPV types Cases  

N (%) 
Controls  
N (%) 

Total  
N (%) 

16 54 (35.5) 27 (17.8) 81 (53.3) 
6 6 (7.9) 26 (17.1) 38 (25.0) 
18 17(11.2) 9 (5.9) 26 (17.1)    
11 3 (2.0) 10 (6.6) 13 (8.6) 
35 7 (4.6) 5 (3.3) 12 (7.9) 
58 6 (3.9) 5 (3.3) 11 (7.2) 
33 1 (0.7) 1 (0.7) 2 (1.3) 
31 0 0 0 
Undetermined 13 (8.6)   4 (2.6) 17 (11.2) 
N = number of infections 

 



85 

Table 3 – Sociodemographic, lifestyle, and reproductive characteristics for case and control groups. Cervical 
Pathology Service, HUAP, Niterói, 2003-2005  

Variables 
 
N=201 

Cases  
No (%) 
N=84(41.8) 

Controls  
No (%) 
N=117 

(58.2) 

OR (95 % CI) P 
value 

HPV   6.16(2.6-14.6) <0.001 
Yes 77 (91.7) 75 (64.1)   
No 7 (8.3) 42 (35.9)   
High risk HPV   15.69(3.5-

70.7) 
<0.001 

Yes 71 (97.3) 43 (69.4)   
No 2 (2.7) 19 (30.6)   
Age   5.14 (2.5-

10.5) 
<0.001 

31 years or above 72 (85.7) 63 (53.8)   
Until 30 years 12 (14.3) 54 (46.2)   
Schooling   3.13 (1.7-5.7) <0.001 
Illiterate or elementary  

school 
61 (73.5) 54 (47.0)   

Less than high school or 
more 

22 (26.5) 61 (53.0)   

Parity   3.05 (1.7-5.5) <0.001 
Two children or more 44 (52.4) 31 (26.5)   
Less than three children 40 (47.6) 86 (73.5)   
Smoking   3.11 (1.6-5.9) 0.001 
Yes 34 (41.0) 21 (18.3)   
No 49 (59.0) 94 (81.7)   
Neoplasia familiar history   2.15 (1.2-3.9) 0.014 
Yes 35 (43.8) 30 (26.5)   
No 45 (56.3) 83 (73.5)   
Age at the  first 

intercourse 
  2.0 (1.12-

3.57) 
0.02 

17 years or less 54 (64.3) 54 (47.4)   
More than 17 years 30 (35.7) 60 (52.6)   
Abortion   1.88 (1.0-3.5) 0.056 
Yes 30 (35.7) 26 (22.8)   
No 54 (64.3) 88 (77.2)   
Familiar income   1.55 (0.8-2.8) 0.177 
0 - 2 minimum salaries 56 (69.1) 68 (59.1)   
> 2 minimum salaries 25 (30.9) 47 (40.9)   
Number of  lifetime 

sexual partners 
  1.39 (0.7-2.7) 0.399 

One partner 17 (20.5) 30 (26.3)   
More than one partner 66 (79.5) 84 (73.7)   
Multiple infections   1.48(0.6-3.3) 0.457 
Yes 21 (28.8) 12 (21.4)   
No 52 (71.2) 44 (78.6)   
Alchool   1.33 

(0.6-3.0) 
0.522 

Yes 12 (14.6) 13 (11.4)   
No 70 (85.4)        101 (88.6)   
Sexually transmitted 

diseases  
  0.68 (0.2-2.3) 0.764 

Yes 4 (4.8) 8 (6.8)   
No 80 (95.2) 109 (93.2)   
Ethnia   0.93 (0.5-1.6) 0.884 
White 34 (40.5) 48 (42.1)   
Non-white 50 (59.5) 66 (57.9)   
*one minimum salary is about 120 dollars 
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Table 4 – Odd ratios for risk factors adusted by age  in  cases and control groups. Cervical Pathology Service, 
Niterói, 2003-2005 

Variables Cancer cases 
No (%) 

HSIL 
No (%) 

OR (CI 95% 95%) P value 

Age   - - 
Until 30 years 0 (0%) 12 (23,5%)   
> 30 years 33 (100%) 39 (76,5%)   
Education   6,13 (1,6-22,9) 0,005 
Illiterate or elementary  

school 
30 (90,9%) 31 (62%)   

High school or more 3 (9,1%) 19 (38%)   
Ethnia   0,39 (0,15-1,0) 0,068 
White 9 (27,3%) 25 (49%)   
Non-white 24 (72,7%) 26 (51%)   
Number of parities   3,29 (1,3-8,3) 0,14 
Less than three children 10 (30,3) 30 (58,8)   
Three children or more 23 (69,7) 43 (86)   
Age of  first intercourse   0,40 (0,14-1,1) 0,06 
17 years or less 17 (51.5) 37 (72,5)   
More than 17 years 16 (48.5) 14 (27,5)   
HPV   4,27 (0,5-37,2) 0,24 
Yes 32 (97) 45 (88,2)   
No 1 (3) 6 (11,8)   
High risk HPV   0,69 (0,4-11,5) 1,00 
Yes 29 (96,7) 42 (97,7)   
No 1 (3,3) 1 (2,3)   
Multiple infections   1,46 (0,5-4,0) 0,60 
Yes 10 (33,3) 11 (25,6)   
No 20 (66,7) 32 (74,4)   
Any contraceptive methods     
Yes 30 (90.9 ) 45 (88.2) 0.75 (0.17-3.23) 0.5 
No 3 (9.1) 6 (11.8)   
Familiar income   1,59 (0,6-4,3) 0,46 
0 - 2 minimum salaries 24 (75) 32 (65,3)   
> 2 minimum salaries 8 (25) 17 (34,7)   
Number of sexual partners   0,37 (0,1-1,1) 0,97 
One partner 10 (30,3) 7 (14)   
More than one partner 23 (69,7) 43 (86)   
Abortion   0,84 (0,3-2,1) 0,82 
Yes 11 (33,3) 19 (37,3)   
No 22 (66,7) 32 (62,7)   
Alchool   0,47 (0,1-1,9) 0,35 
Yes 3 (9,4) 9 (18)   
No 29 (90,6) 41 (82)   
Smoking   0,47 (0,2-1,2) 0,12 
Yes 10 (30,3) 24 (48)   
No 23 (69,7) 26 (52)   
Sexually transmitted diseases    1,58 (0,2-11,8) 0,64 
Yes 2 (6,1) 2 (3,9)   
No 31 (93,9) 49 (96,1)   
Neoplasia familiar history   1,00 (0,4-2,5) 1,00 
Yes 14 (43,8) 21 (43,8)   
No 18 (56,3) 27 (56,3)   
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Table 5 – Cancer versus HSIL and co-variables association. Cervical Pathology Service, Niterói, 2003-2005 
 

Variables Cancer cases 
No (%) 

HSIL 
No 

(%) 

OR (CI 95% 95%) P value 

Age   - - 
Until 30 years 0 (0%) 12 (23,5%)   
> 30 years 33 (100%) 39 (76,5%)   
Education   6,13 (1,6-22,9) 0,005 
Illiterate or elementary  

school 
30 (90,9%) 31 (62%)   

High school or more 3 (9,1%) 19 (38%)   
Ethnia   0,39 (0,15-1,0) 0,068 
White 9 (27,3%) 25 (49%)   
Non-white 24 (72,7%) 26 (51%)   
Number of parities   3,29 (1,3-8,3) 0,14 
Less than three children 10 (30,3) 30 (58,8)   
Three children or more 23 (69,7) 43 (86)   
Age of  first intercourse   0,40 (0,14-1,1) 0,06 
17 years or less 17 (51.5) 37 (72,5)   
More than 17 years 16 (48.5) 14 (27,5)   
HPV   4,27 (0,5-37,2) 0,24 
Yes 32 (97) 45 (88,2)   
No 1 (3) 6 (11,8)   
High risk HPV   0,69 (0,4-11,5) 1,00 
Yes 29 (96,7) 42 (97,7)   
No 1 (3,3) 1 (2,3)   
Multiple infections   1,46 (0,5-4,0) 0,60 
Yes 10 (33,3) 11 (25,6)   
No 20 (66,7) 32 (74,4)   
Any contraceptive methods     
Yes 30 (90.9 ) 45 (88.2) 0.75 (0.17-3.23) 0.5 
No 3 (9.1) 6 (11.8)   
Familiar income   1,59 (0,6-4,3) 0,46 
0 - 2 minimum salaries 24 (75) 32 (65,3)   
> 2 minimum salaries 8 (25) 17 (34,7)   
Number of sexual partners   0,37 (0,1-1,1) 0,97 
One partner 10 (30,3) 7 (14)   
More than one partner 23 (69,7) 43 (86)   
Abortion   0,84 (0,3-2,1) 0,82 
Yes 11 (33,3) 19 (37,3)   
No 22 (66,7) 32 (62,7)   
Alchool   0,47 (0,1-1,9) 0,35 

Yes 3 (9,4) 9 (18)   
No 29 (90,6) 41 (82)   
Smoking   0,47 (0,2-1,2) 0,12 
Yes 10 (30,3) 24 (48)   
No 23 (69,7) 26 (52)   
Sexually transmitted 

diseases  
  1,58 (0,2-11,8) 0,64 

Yes 2 (6,1) 2 (3,9)   
No 31 (93,9) 49 (96,1)   
Neoplasia familiar history   1,00 (0,4-2,5) 1,00 
Yes 14 (43,8) 21 (43,8)   
No 18 (56,3) 27 (56,3)   
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Table 6. Adjusted OR between cancer versus HSIL and co-factors having  below 0.1 significance level. Cervical 
Pathology Service, Niterói, 2003-2005 

Variables at less than 0.1 significance level Adjusted OR p value 
Age 1,09 0.002 
Ethnia 0,32 0,055 
Education 4,20 0.066 
Age at the first sexual intercourse 1.04 0.710 

 

  
  


