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Resumo 

 Enquanto já está definido que o papilomavírus humano (HPV) é o agente 
etiológico do câncer cervical e do carcinoma anal, ainda pouco se sabe da etiologia do 
câncer oral, entretanto se aceita que o HPV seja fator predisponente. Assim, estudos 
são necessários para avaliar sua história natural, epidemiologia e fatores de risco. 
Com o objetivo de avaliar aspectos da infecção oral e se esta predispõe à infecção 
anogenital, determinamos a presença do HPV nos sítios de infecção e avaliamos 
possíveis lesões através de métodos moleculares, contribuindo para a investigação 
sobre a história natural do vírus. Para tanto foram estudadas um total de 351 amostras 
de 117 pacientes atendidos no Setor de DST da Universidade Federal Fluminense e 
na Santa casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Além disso, um questionário sócio-
epidemiológico foi preenchido a fim de avaliar os fatores de riscos associados como: 
comportamento sexual (coito oral, coito anal), uso de drogas (tabaco e álcool), dados 
epidemiológicos (idade, uso de anticoncepcional oral, idade da primeira relação 
sexual). De cada paciente foi coletada uma amostra de lesão genital, uma de mucosa 
oral saudável e uma de mucosa anal saudável totalizando 117 genitais, 117 orais e 
117 anais. Todos os pacientes possuíam lesão genital aparente e as mucosas orais e 
anais, saudáveis Para detecção e tipificação do genoma viral, os métodos utilizados 
foram a Reação em cadeia da Polimerase (PCR) e o polimorfismo do comprimento 
dos fragmentos de restrição (RFLP). Nossos resultados apontaram uma prevalência 
alta da infecção por HPV em lesões genitais de 89,7% (105/117), 59% (69/117) em 
amostras anais e nas amostras orais, tal prevalência foi de 54,7% (64/117). 
Destacamos a alta preponderância dos genótipos HPV6 e HPV11, onde o HPV 11 
(46,3%) foi mais encontrado, sugerindo ser melhor adaptado a mucosa oral masculina. 
Para as infecções genitais, a prática tanto de sexo oral como de sexo anal receptivo 
representaram importantes fatores de risco, com significância estatística (p=0,039 e 
p=0,0000012). Nosso estudo parece sugerir que a ingestão de álcool é um fator de 
risco para a infecção oral pelo HPV (p=0,0075). Em 36,75% (43/117) dos casos, 
observamos infecções em todos os sítios concomitantemente, com uma prevalência 
de concordância de tipos genitais com os tipos orais e anais em 21(18%) casos. Em 
relação aos sítios sem lesão clinica aparente e com a presença do vírus pode-se 
sugerir que eles atuam como reservatórios para o HPV possibilitando a transmissão 
aos seus parceiros, bem como a disseminação por auto-inoculação. Nosso estudo 
pode concluir que a detecção da infecção oral não é adequada como uma ferramenta 
auxiliar de diagnóstico para as infecções anogenitais, uma vez que a simultaneidade 
foi detectada em apenas 51,2% dos casos. Embora a presença do HPV no sítio oral 
não represente um bom biomarcador para infecções em outros sítios, estudos devem 
ser conduzidos para a construção e compreensão da história natural da infecção dos 

papilomavírus nos hospedeiros. 

 
Palavras-chave: HPV, cavidade oral, trato genital, concomitância de DNA, 

concordância de genótipos 
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ABSTRACT 

While already established that the human papillomavirus (HPV) is the causative agent 
of cervical cancer and anal carcinoma, little is known about the etiology of oral cancer, 
but it is accepted that HPV is a predisposing factor. Thus, studies are needed to 
evaluate his natural history, epidemiology and risk factors. The aim of study is evaluate 
aspects of oral infection and if they predispose the host to anogenital infection. For that 
we determine the presence of HPV infection in these sites and evaluate all possible 
lesions by molecular methods, contributing to research on the natural history of the 
virus. Therefore, we studied a total of 351 samples from 117 patients attending the 
STD Universidade Federal Fluminense and the Santa Casa de Misericórdia of Rio de 
Janeiro. Also, a socio-epidemiological questionnaire was completed to assess the risk 
factors associated as sexual behavior (oral intercourse, anal intercourse), drug use 
(tobacco and alcohol), epidemiological data (age, use of oral contraceptives, and age 
at first intercourse). From each patient was collected a sample of a genital lesion, a 
healthy oral mucosa and a healthy anal mucosa, totaling 117 genital, 117 oral and 117 
annals. All patients had a clinical apparent genital lesions and oral and anal, healthy 
mucous. In this study, for detection and genotyping of the viral genome, the methods 
used were the Polymerase Chain Reaction (PCR) and the fragment length 
polymorphism method (RFLP). Our results showed a high prevalence of HPV infection 
in genital lesions of 89.7% (105/117), 59% (69/117) in anal samples and oral samples, 
this prevalence was 54.7% (64 / 117). We found a high prevalence of HPV6 and 
HPV11 genotypes, among which HPV 11 (46.3%) was the most commonly found, 
suggesting that they better adapted to male oral site. For genital infections, the practice 
of both oral sex and anal receptive sex represented important risk factors with 
statistical significance (p = 0.039 and p = 0.0000012). Our study seems to suggest that 
the use of alcohol is a risk factor for oral HPV infection (p = 0.0075). In 36.75% 
(43/117) of the patients, we detected concurrent HPV infections in all sites  (genital- anal 
- oral sites). About concordance of genotypes, our study reached the prevalence of 
concordance of genotypes between genital, oral and anal sites in 21 (18%) cases. In 
relation to sites with presence of the virus and no apparent clinical lesions, it can be 
suggested that they act as reservoirs for HPV allowing the transmission to their 
partners as well as the spread by self-inoculation. Our study pointed out that the 
detection of oral infection is not appropriate as an auxiliary diagnostic tool for 
anogenital infections, since the simultaneity was detected in only 51,2% of cases. 
Although the presence of HPV in oral site does not represent a good biomarker for 
infections at other sites, studies must be conducted for the construction and 

understanding of the natural history of infection of papillomavirus in the host. 

 

Keywords: HPV, oral cavity, genital tract, genotypes concordance, concurrent HPV 

infections. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A infecção genital causada pelo Papilomavírus Humano (HPV) é a doença 

sexualmente transmissível (DST) mais comum no mundo, que acomete cerca de 

50% da população sexual ativa (CLIFFORD et al., 2005). A mesma possui uma 

grande importância clínica contribuindo para aproximadamente 5,2% dos cânceres 

humanos na população mundial, incluindo os cânceres anal, genital e de orofaringe 

(CHATURVEDI et al.,2011; TOTA et al.,2011). Nos Estados Unidos, cerca de 14.000 

pessoas adquirem a infecção pelo vírus a cada ano e 79.000 possuem infecção 

persistente, sendo que a maioria das pessoas sexualmente ativas irá detectar a 

infecção pelo vírus pelo menos uma vez na vida (DUNNE & PARK, 2013). No Brasil, 

o câncer cervical é o terceiro tipo de câncer que mais acomete mulheres, 

anualmente as estimativas preveem cerca de 15.590 novos casos de câncer 

cervical. Em relação ao câncer na cavidade oral, o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) apontou estimativa de 11280 novos casos em homens e em mulheres cerca 

de 4010 casos para 2014. O câncer oral masculino ocupa o quinto lugar na lista de 

cânceres que mais acomete os homens (INCA, 2014a).  Já o câncer anal é o 

segundo tipo de câncer mais comum causado pelo HPV (FORMAN et al.,2012). A 

incidência do câncer anal continua a crescer e a presença do HPV nestes casos 

está em torno de 90% (JOSEPH et al.,2008; DE VUYST et al.,2009). Ao contrário do 

câncer oral, o câncer anal na população em geral é mais comum entre as mulheres 

do que entre os homens (JOSEPH et al., 2008). Como o câncer cervical, o câncer 

anal é precedido por uma série de mudanças pré-cancerosas, isto é, existem vários 

graus de neoplasia intra-epitelial anal (AIN), levantando a possibilidade de que, 

assim como o câncer do colo do útero, ele pode ser evitado se precocemente 

detectado. Essa neoplasia, quando comparada com câncer cervical, é relativamente 

rara na população podendo ter a incidência de 2,8 em 100.000 pessoas 

(HOWLADER et al.,2015). 

A prevalência do HPV foi verificada em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento no ano de 2002, e o encontraram em praticamente 100% nos 

casos de câncer de colo uterino, 90% nos casos de câncer de ânus, 40% nos casos 

de câncer de pênis, vulva e vagina; 12% do câncer de orofaringe e 3% de câncer de 

boca (PARKIN, 2006; PARKIN & BRAY, 2006). Já a prevalência da infecção pelo 
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HPV nos sítios oral e anal não está totalmente definida e pode variar muito , pois 

existem poucos estudos que abrangem sítios extra-genitais e principalmente em 

populações heterossexuais e imunocompetentes. 

A transmissão desse vírus ocorre por microlesões na pele que expõe a 

camada basal onde o vírus possui tropismo, infectando os queratinócitos 

(WOODMAN et al.,2007). A aquisição da infecção oral ainda é especulada, e 

autores indicam que podem ocorrer através da camada basal do epitélio das 

tonsilas. Esse epitélio possui um fluxo de anticorpos, linfócitos e células 

apresentadoras de antígenos que levam naturalmente a pequenas rupturas dessa 

região expondo as células da camada basal. O mesmo ocorre com a cavidade oral, 

na mastigação dos alimentos (HOWARD & CHUNG, 2012; PAI et al.,2009). Além 

desses meios de transmissão, existem evidências da transmissão vertical e ntre a 

mãe e o bebê (PORTERFIELD, 2011). Para Syrjänen (2010), esse meio de 

transmissão pode ocorrer no momento da fertilização, no período pré-natal e durante 

o parto do bebê. No caso de vias não sexuais, Koskimaa e colaboradores (2012) 

relataram que mães com infecções persistentes orais aumentam o risco de 

persistência em infecções orais em seus filhos. 

A aquisição de uma infecção oral por HPV oncogênico é um evento raro 

quando comparado com uma infecção genital por HPV oncogênico (KREIMER et 

al.,2013). Para Giuliano e colaboradores (2011), a resolução de uma infecção por 

qualquer genótipo de HPV tem uma média de 7 a 52 meses, já para o HPV 16 esse 

tempo de resolução é de 12- a 19 meses. Quanto às infecções orais, estudos 

sugerem que a resolução da maioria de infecções nesse sítio pode ocorrer em um 

ano (KREIMER et al.,2011; BEACHLER et al.,2012; GILLISON et al.,2012; 

PICKARD et al.,2012;  VIDELA et al.,2013). Nossa especulação frente à aquisição 

das infecções tanto orais quanto anogenitais é de estar associada à autoinoculação 

provinda de outros sítios de infecção, possivelmente sítios extra-genitais. Para tanto, 

estudamos também os fatores de riscos associados à aquisição da infecção do HPV 

como o comportamento sexual, os múltiplos parceiros, sexarca, tabagismo, etilismo 

e uso de anticoncepcional oral. O que se torna bastante razoável, pois dentre estes 

citados os três últimos já foram relacionados na literatura à carcinogênese dos 

tecidos dos tratos genitais, orais e anais. 
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Enquanto já está definido que o HPV é o agente etiológico do câncer cervical 

e o carcinoma anal, ainda pouco se sabe da etiologia do câncer oral e mesmo do 

câncer peniano (WARNAKULASURIYA, 2009), entretanto aceita-se que o HPV seja 

fator predisponente, juntamente com o alcoolismo e o tabagismo. Muitos estudos da 

história natural do HPV têm focado as infecções cervicais. Pouco tem se falado 

sobre infecções orais e anais em pacientes assintomáticos. Contudo, apesar do HPV 

ser estudado já há décadas, após a introdução de métodos de biologia molecular, 

ainda pouco se sabe sobre epidemiologia e história natural dos demais sítios 

infecção como o sítio oral. Assim, a história natural do HPV ainda está em 

construção e os mecanismos de manutenção dele no organismo hospedeiro são 

pouco compreendidos. Entendemos que a detecção do vírus em sítios extragenitais 

poderá ajudar na compreensão da cadeia de infecção-disseminação-reinfecção pelo 

HPV no trato genital humano. 

Portanto se torna ainda necessários estudos que abrangem os demais sítios 

de infecção, diferentes do sítio genital, para melhor compreensão e construção da  

historia natural dos HPV. Além disso, é evidente a importância de um rastreio 

adequado do vírus diante diagnósticos clínicos, principalmente no período inicial da 

lesão provendo assim um melhor prognóstico. Este estudo teve como importante 

objetivo confirmar o diagnóstico de HPV genital através da Reação em cadeia da 

Polimerase (PCR) em amostras genitais, com ou sem lesão sugestiva de HPV 

pareadas com amostras de mucosa oral e amostras de mucosa anal. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 HISTÓRICO  

 

Desde a antiguidade, já existiam relatos do aparecimento de verrugas genitais 

e da pele do corpo humano. Os primeiros relatos vieram da Grécia (CELSUS,1991) 

e da Roma antiga (DOORBAR et al,1999) onde médicos gregos e romanos já 

observavam a transmissão sexual das verrugas. Com as epidemias de gonorreia e 

sífilis, na Idade Média, as atenções retornaram para as doenças venéreas. No final 

do século XIX, Joseph F. Payne publicou seu clássico artigo: “On the 

contagiousness of common warts”, que descreveu o desenvolvimento de verrugas 

que foram inoculadas no seu próprio dedo através do contato de um esfregaço de 

uma outra verruga. Payne concluiu que a novas verrugas são produzidas pela 

inoculação de um material patogênico de uma verruga já existente  (PAYNE,1891). 

No século XX, Ciuffo (1907) foi o primeiro a suspeitar que as verrugas eram 

causadas por vírus. Em 1933, Shope e colaboradores descobriram que os 

papilomas podiam ser transferidos de coelhos selvagens a domésticos e também 

descobriram que o causador dessa patologia animal era um vírus muito parecido 

com o que causava papilomas em humanos (SHOPE et al.,1933). Anos depois, 

Rous & Bernard observaram que os tumores epiteliais benignos que Shope 

estudava podiam se tornar malignos progredindo assim para carcinomas 

(GARFIELD, 1988).  No final da década de 40, com o avanço da microscopia 

eletrônica, a partícula do vírus do papiloma humano (HPV) foi identificada por 

Strauss e colaboradores (1949) e este foi então aceito como agente etiológico das 

verrugas.Depois da descoberta do agente etiológico, os tipos de verrugas foram 

estudados e  surgiu a teoria de que todas as verrugas eram causadas por um único 

vírus. Somente na década de 70, Gissman e colaboradores (1977) identificaram os 

primeiros dos diversos tipos de HPV. Nessa mesma década, Zur Hausen e 

colaboradores (1974) utilizaram sondas de ácido ribonucleico extraídas de verrugas 

plantares para realizar o método de hibridização molecular. No ano seguinte, a 

técnica foi aperfeiçoada utilizando sondas de DNA que permitiram a distinção dos 

vários genótipos de HPV, de acordo com semelhanças de seu material genético 

(SOUTHERN, 1975). Nos anos 80, Zur Hausen e de Villiers (1994) fizeram estudos 

detalhados da função desse vírus no câncer cervical.  
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2.2 MORFOLOGIA, CARACTERÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO GENÔMICA E 

PROTEICA DO HPV. 

 

Os HPV são vírus relativamente pequenos, apresentando em torno de 55nm 

de diâmetro. O seu capsídeo possui formato icosaédrico com 72 capsômeros – 

subunidades proteicas. Essas subunidades são constituídas de duas proteínas 

estruturais: L1 e L2 (BURD, 2003). A disposição do capsômero é bastante complexa. 

Cada capsômero é um pentâmero de L1, esse pentâmero está situado em um dos 

12 vértices da estrutura viral. Eles são chamados de pentavalentes, pois são 

circundados por cinco outros capsômeros adjacentes e os outros 60 restantes são 

hexavalentes (BAKER et al.,1991). 

A proteína L1 é um elemento primário estrutural, os vírions infectantes contêm 

360 cópias dessa proteína e 12 cópias de L2 (MODIS et al.,2002). A L1 também 

chamada de principal proteína estrutural é gênero-específico e atua como indicador 

de infectividade (CHEN et al.,2000). A proteína L2 é o menor componente do 

capsídeo, também conhecida como proteína menor (MODIS et al.,2002) é altamente 

tipo-específica (BROWN et al, 1999). A proteína L1 é expressa depois da proteína 

L2 permitindo a montagem de partículas infecciosas nas camadas superiores do 

epitélio (FLORIN et al. 2002). 

O genoma dos papilomavirus (PV) consiste em uma dupla fita de DNA circular 

com aproximadamente 8000 pares de base (pb) associados a histonas (BURD, 

2003). O genoma viral é composto por regiões gênicas denominadas ORFs (Open 

Reading Frames) ou sequências abertas de leitura (Figura 1). Essas regiões gênicas 

codificam proteínas virais e se encontram em uma mesma fita de DNA (DOORBAR, 

2007). 

A organização funcional do genoma é dada em três áreas distintas: LCR 

(Long Control Region) ou URR (Upstream Regulatory Region), Região Precoce E 

(Early) e Região tardia L (Late), (Figura 1). A LCR é uma área não codificante 

situada entre os genes L1 e E6 (BURD, 2003). Essa região controla a expressão 

gênica e a replicação do DNA.  É uma região de transição entre a região de genes 

tardios e a região de genes precoces. A segunda região é a Região Precoce E que 

consiste em ORFs – E1, E2, E4, E5, E6, E7 que estão envolvidos na replicação viral 
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e na oncogênese. E por ultimo, a terceira região chamada de Região Tardia L  

codifica as proteínas estruturais L1 e L2 muito importantes para a formação do 

capsídeo viral e também para a incorporação do DNA viral (TYRING, 2000; BURD, 

2003).  

 

Figura 1. Representação esquemática do genoma do HPV-16, mostrando os genes da 

região precoce, tardia e as regiões controladoras (Adaptado de RAUTAVA & SYRAJÄNEN, 
2011). 

As proteínas da região tardia possuem funções estruturais, já as proteínas da 

região precoce possuem funções mais complexas. A proteína E1 atua na replicação 

do DNA e controla a transcrição viral. Essa proteína forma um complexo de 

replicação com proteínas celulares que viabilizam sua função. Nessa função ela 

também possui atividade de ATPase e Helicase, fazendo dela a única proteína com 

atividades enzimáticas. Assim, está claro que a proteína E1 é um fator essencial e 

central da replicação que atua como uma origem de reconhecimento proteico e sem 

sua função a replicação do DNA viral não pode ser replicado (WILSON et al.,2002).  

A proteína E2 também regula a replicação e a transcrição do DNA viral. O 

gene E2 possui atividade de controle de transcrição sobre os oncogenes E6 e E7. 

Além disso, essa proteína possui uma interação com a E1 atuando indiretamente na  
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replicação viral, guiando o DNA para dentro do agregado L1 e L2 (CHIANG et al., 

1992).  

A proteína E4 é expressa em altos níveis nas camadas epiteliais superiores 

infectadas pelos PVs. Ela é capaz de se associar às moléculas de queratina 

citoplasmáticas levando a uma condensação com filamentos periféricos e 

ocasionando a formação de coilócitos (DOORBAR et al., 1987; DOORBAR, 1996 ; 

DOORBAR et al.,1997).  

Já a proteína E5 possui capacidade de induzir transformação celular das 

células neoplásicas infectadas, aumentando a transdução do sinal para o receptor 

de fatores de crescimento (ZHANG et al.,2002; MALIK ,2005). Sabe-se que ela 

também atua na inibição da morte programada da célula. Em sua função de 

transformação celular, pode-se sugerir que a E5 coopera com os oncogenes E6 e 

E7, inativando a via de sobrevivência dos queratinócitos (ZHANG et al.,2002). 

  As oncoproteínas E6 e E7 participam da oncogênese do ciclo viral. Elas 

interagem com proteínas regulatórias do ciclo celular, desencadeando a inibição de 

supressão de tumores. Assim, essas proteínas favorecem tanto a formação de 

tumores como promovem a desregulação da morte celular. Esses mecanismos 

serão descritos no próximo item. 

2.3 TAXONOMIA 

 

Os HPV possuem uma enorme complexidade no que diz respeito à sua 

caracterização molecular. A classificação desses vírus levou três décadas para ser 

estabelecida e continua em processo de construção. Como os PVs geralmente não 

geram uma resposta imune mediada por anticorpos, não foi possível estabelecer 

uma classificação baseada em sorotipos. Como consequência, a classificação dos 

Papilomavirus é baseada predominantemente na semelhança entre as sequências 

dos nucleotídeos com algumas propriedades biológicas e patológicas que serviram 

de base para uma nomenclatura formal (BERNARD et al.,2010). Assim, segundo o 

Comité Internacional para Taxonomia Viral (ICTV), os HPV pertencem à família 

Papillomaviridae, sendo divididos em gêneros, espécies e tipos. Atualmente estão 

classificados em gêneros, a saber: Alpha-papillomavirus, Beta-papillomavirus, 

Gamma-papillomavirus, Delta-papillomavirus, Mu-papillomavirus, Nu-papillomavirus 
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dentre outros de origem animal (DE VILLIERS et al.,2004) e outros com o prefixo 

“dyo”, como por exemplo: Dyoalpha, Dyobetapapilomavirus, totalizando 29 gêneros 

(BERNARD et al., 2010) (Figura 2). Os gêneros possuem características distintas 

entre si, sua classificação é baseada em variações de menos de 60% da sequencia 

de nucleotídeos da região que codifica a proteína de capsídeo L1 (DE VILLIERS  et 

al.,2004). O gênero Alpha-papilomavirus pode ser considerado como o mais 

relevante, pois a maioria dos genótipos patogênicos para humanos pertence a esse 

grupo. 

Em relação à divisão das espécies, os critérios de distinção ainda não estão 

muito bem definidos. De acordo com ICTV, as espécies podem ser dividas em 

relação às características biológicas e patológicas comuns dos tipos de PV (DE 

VILLIERS et al.,2004). Como exemplo, todos os tipos que formam a espécie do HPV 

16 são considerados HPV de alto risco. A nomenclatura utilizada associa uma letra 

grega a um número. Tomando o gênero Alpha-papillomavirus como exemplo, pode-

se notar que este subdivide- se em um total de 15 espécies. Dentro do grupo das 

espécies estão os genótipos dos HPVs chamados de tipos. Doze tipos pertencem ao 

grupo de HPV de alto risco. E todos esses tipos pertencem a somente duas 

espécies: espécie 7 (HPV 18, HPV 39, HPV45, HPV59, HPV68) e espécie 9 

(HPV16, HPV31, HPV33, HPV35, HPV52, HPV58, HPV57) (DE VILLIERS,2004). De 

acordo com Doorbar e colaboradores (2015), já foram totalmente sequenciados 200 

tipos de PVs até hoje, sendo 150 tipos humanos. Como já demonstrado, os tipos 

foram divididos em diferentes gêneros por suas diferenças na sequência do DNA, 

dessas quais aportam diferenças no ciclo de vida do vírus e consequentemente se 

associam a diferentes formas de patologias (DOORBAR, 2006; BERNARD et 

al.,2010). A classificação dos tipos de PVs é baseada na homologia do gene ORF 

L1, já que essa região é o gene mais conservado dentro do genoma. Para 

considerar um novo tipo de PV é necessário haver o reconhecimento de todo o 

genoma clonado e a sequência de DNA da L1 ORF deve ser diferente por mais de 

10 % de um tipo conhecido mais próximo (DE VILLIERS et al., 2004). 

No caso dos subtipos, a nomenclatura se forma através da adição de uma 

letra minúscula ao nome da linhagem do HPV, como exemplo: HPV 6a e HPV 6b.  

Sua classificação foi baseada na diferença de 2% a 10% da sequencia gênica de L1 

do tipo mais próximo conhecido (DE VILLIERS et al., 2004).  
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Um variante do tipo de HPV se classifica quando há variações nas 

sequências dos genes em menos de 2% e de 5% nas regiões conservadas. Essas 

variações nas sequências genômicas podem ser consideradas como potenciais 

alvos de marcadores de específicos genomas do HPV, com este fato podem ser 

utilizados em estudos epidemiológico e etiológicos para investigar a transmissão do 

HPV dentro de populações definidas. (BERNARD et al.,2006). 

 

 

 

Figura 2. Árvore filogenética dos tipos de papilomavírus humanos e sua relação com os tropismos virais 

e doenças associadas (Adaptado de DOORBAR et al.,2012). 
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2.4 BIOSSÍNTESE VIRAL  

 

Os papilomavírus humanos são espécie-específicos e têm tropismo pelo 

epitélio escamoso e estratificado. Esses vírus infectam as células indiferenciadas da 

camada basal através de microlesões na pele (Figura 3). Estas células 

indiferenciadas ainda possuem atividade mitótica o que é muito importante para o 

vírus, pois o ciclo de replicação viral está diretamente relacionado ao processo de 

diferenciação e migração destas células.  Estratégias como essa asseguram a 

continuação do ciclo normal das células suprabasais e permitem a replicação viral, já 

que os HPV não codificam enzimas necessárias para sua própria replicação. 

(RODEN et al 1994; GALLOWAY ,2003; DOORBAR, 2007). 

Sobre a adsorção do vírus na célula, ainda existem controvérsias. A fixação 

inicial da partícula viral foi descrita apontando como receptor um polissacarídeo 

linear chamado heparan sulfato (JOYCE et al., 1999; MCMILLIAN et al., 1999; 

GIROGLOU et al.,2001). Estudos também apontam que essa fixação requer um 

receptor secundário para a infecção ocorrer de forma eficiente. Uma molécula co-

receptora (alfa-6-integrina) se ligaria a proteína L2 viral e iria mediar a internalização 

do HPV (RODEN et al.,1994; MCMILLIAN et al., 1999; YOON et al., 2001;YANG et 

al.,2003). Mas para alguns autores, como Patterson e colaboradores (2005), essa 

integração não requer a ação a heparan sulfato, para alguns tipos de HPV. Ainda, 

para outros autores, estudos in vitro com o HPV 16, sugerem que as partículas virais 

são absorvidas pelo processo de endocitose mediado por clatrinas (DAY et al., 2003; 

CULP& CHRISTENSEN, 2004). 

Após a interação ocorre a internalização. Uma vez internalizado, os virions 

sofrem o transporte endosomal e desencapsidação. O complexo DNA-proteína L2 

assegura a entrada correta de genomas virais no núcleo celular, enquanto que a 

proteína L1 é retida no endossoma (DOORBAR et al.,2012).Esse processo pode ser 

facilitado pelo rompimento de pontes dissulfeto entre os capsômeros (LI et al.,1998). 

Com isso, o DNA viral fica livre para sua replicação. A remoção das histonas 

associadas ao DNA viral é realizada pelas proteínas E1 e E2, mantendo o DNA viral 

na sua forma epissomal (WILSON et al.,2002). 
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Uma vez livre, o genoma viral migra para o núcleo celular, onde é mantido de 

forma epissomal em baixa quantidade. Assim, com a divisão celular natural das 

camadas epiteliais, as células filhas infectadas migram em direção à camada 

suprabasal e iniciam a diferenciação celular, iniciando uma nova etapa: amplificação 

do genoma viral. 

A amplificação do genoma viral é uma fase importante para a produção dos 

vírions. Os vírus precisam amplificar e empacotar seus genomas formando as 

partículas virais infectantes, como pode ser observado na figura 3. A fase inicial da 

amplificação do genoma viral têm como proteínas essenciais as E1 e E2. O papel 

preciso das proteínas E1 e E2 na camada basal durante a infecção pelo vírus ainda 

se encontra pouco esclarecido, no entanto, é proposto que E2 possui papel de 

fragmentador do genoma viral e regulador da transcrição viral. Essa proteína 

também pode recrutar a E1 helicase para um específico ligante nas origens de 

replicação viral (DOORBAR, 2006). Essa fase também requer os produtos dos 

genes E4 e E5. Acredita-se que as proteínas E4 e E5 contribuam indiretamente para 

o sucesso da amplificação do genoma modificando o ambiente celular (KRAWCZYK 

et al.,2008).O gene E5, quando expresso, modifica a transdução do sinal para o 

receptor do fator de crescimento epidérmico (EGRF). Consequentemente, resulta no 

envio de sinais mitogênicos para o núcleo, favorecendo o crescimento celular 

(VENUTI et al., 2011). Acredita-se também, que a proteína E5 interfira na apoptose 

no tráfico intercelular de vesículas endossomais (THOMSEN et al.,2000; KABSCH et 

al., 2004; SUPRYNOWICZ et al.,2010). E4 é uma proteína viral que se acumula a 

níveis muito altos nas células que suportam a síntese de vírus (DOORBAR, 1997; 

MCINTOSH et al.,2008)  e é provável que a sua função principal atue em algum 

aspecto na liberação ou na transmissão (DOORBAR et al.,1991; WANG et al.,2004) 

do  vírus, assim a otimização da amplificação do genoma ocorre indiretamente (PEH 

et al., 2004; WANG et al., 2009; GULLIKSEN et al.,2011).    

Nessa mesma etapa, os oncogenes virais permitem a expansão do número 

de células infectadas, através de um mecanismo que modifica a diferenciação 

normal dessas células, estimulando a proliferação de DNA viral. Essa proliferação 

acontece pela inibição de vários reguladores do ciclo celular, permitindo que as 

proteínas E6 e E7 levem as células para a fase S do ciclo, com isso permitindo a 

amplificação do genoma viral (DOORBAR et al.,2007 ;RAUTAVA, 2011). O E7 se 
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associa com a proteína de pRb (proteína de retinoblastoma) e também à outros 

membros dessa mesma família de proteínas. A pRb é uma reguladora negativa, ou 

seja uma supressora, do ciclo celular que normalmente previne a entrada na fase S 

da replicação e altera as ciclinas celulares e quinases dependentes de ciclinas 

(CDKs). A E6 é uma proteína nuclear que complementa a atividade da E7. Sua 

função principal consiste na associação com a proteína p53, nos HPVs de alto risco, 

o que inativa a função de controle de apoptose das células (BURD, 2003).  

Normalmente, a proteína p53 regula o ciclo celular atuando como supressor tumoral. 

(MÜNGER et al., 1889). Também induzindo esse desequilíbrio, nos HPV de alto 

risco, a proteína E2 possui um papel importante para carcinogênese. Ela pode atuar 

como fator de transcrição e regular os promotores virais p97 no HPV16 e P105 no 

HPV18 (PARK et al., 1997; MALIK,  2005; MÜNGER et al., 2005). 

Por fim, os genes tardios L1 e L2 são expressos. A proteína L1 é produzida 

depois da L2 o que permite formar as virus-like-particles (VLP) nas camadas mais 

superficiais do epitélio (FLORIN et al.,2002). 

Figura 3. Esquema da replicação e expressão das proteínas do papilomavírus humano em 

epitélio estratificado (Adaptado de DOORBAR, 2006). 
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2.5 POTENCIAL ONCOGÊNICO DO HPV 

 

  O desenvolvimento de tumores benignos (verrugas, papilomas) e malignos 

em regiões de pele ou de mucosas, constitui a via mais comum de patogênese dos 

HPVs. Vários genótipos apresentam restrição de sítios e levam ao desenvolvimento 

de quadros bastante característicos. Lesões benignas em mucosa oral, por exemplo, 

são mais comumente induzidas pelos HPV 6, HPV 11 e ocasionalmente pelos HPV 

2, HPV 4 e HPV 57(CASTRO et al., 2006). Contudo algumas lesões induzidas por 

tipos específicos de HPV possuem um risco elevado para progredir à uma lesão 

maligna (ZUR HAUSEN, 2002; CLIFFORD et al., 2003; MUÑOZ et al., 2003;). 

 Como comentado anteriormente, já foram identificados cerca de 150 

genótipos de HPV (DOORBAR et al., 2012), e destes, 40 são capazes de infectar o 

trato anogenital. Em relação ao trato cervical, eles podem ser divididos em dois 

grupos: HPV de baixo risco e HPV de alto risco. Os HPV de baixo risco como HPV 6, 

11, 42, 43, 44, estão associados a lesões benignas. Os HPV de alto risco estão 

associados a lesões pré-malignas e malignas como os HPV 16, 18, 31, 33, 35,39, 

45,51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82, totalizando 15 tipos oncogênicos. Ainda há poucos 

casos relatados de lesões malignas com os tipos HPV 20, 53, 66, 68, 73 e 82, assim 

eles vem sendo descritos como provável alto risco. (MUNÕZ et al.,2006). Em relação 

ao trato oral, não se conhece muito sobre a história natural da infecção, mas foram 

identificados 28 tipos associados às lesões orais benignas: HPV 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 

11, 13, 16, 18, 31, 32, 33, 35, 39,45, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 69, 72, e 73. 

(SYRJANEN & SYRJANEN, 2000; SYRJANEN, 2003; KREIMER et al.,2010). 

As infecções persistentes dos papilomavírus dos tipos oncogênicos podem 

levar ao desenvolvimento de câncer. As proteínas E6 e E7 são consideradas a 

chave da malignização. Elas possuem o potencial oncogênico, mas durante as 

infecções sua expressão é controlada negativamente por E2. Nesse caso, qualquer 

desequilíbrio na expressão de E2 leva a uma superexpressão de E6 e E7. É o caso 

quando o DNA viral se integra ao genoma do hospedeiro, pois a integração ocorre  

em regiões próximas do gene E2 o que resulta na perda de sua função (BRENNA & 

SYRJANEN, 2003).  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXR-4C9HNKF-D&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=52acefdbce4a7b58d024c661df703e4c#BIB68#BIB68
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXR-4C9HNKF-D&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=52acefdbce4a7b58d024c661df703e4c#BIB18#BIB18
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXR-4C9HNKF-D&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=52acefdbce4a7b58d024c661df703e4c#BIB18#BIB18
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXR-4C9HNKF-D&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=52acefdbce4a7b58d024c661df703e4c#BIB47#BIB47
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A proteína E6 possui função de proliferação, mas sua função principal está 

muito bem descrita: inativar a p53 e outras proteínas pró-apoptóticas. Essa 

inativação acontece pelo processo de ubiquitinação, pela via ubiquitinina-

proteossoma (SCHEFFNER et al.,1993; FUENTES-GONZÁLEZ et al., 2013). Para a 

oncoproteína E6 exercer sua função, nos HPV de alto risco, elas se ligam ao 

domínio da região central da p53 levando a sua inativação. Já a E6 do HPV de baixo 

risco não se liga a esse domínio e sim ao domínio da região C-terminal da proteína, 

sendo insuficiente para sua degradação. 

Além das funções citadas, outra atividade da proteína E6 que já foi descrita 

em estudos é a capacidade de ativar telomerases celulares, enzimas que são 

responsáveis pela manutenção dos telômeros (sequências presentes nas 

extremidades de cromossomos). A ativação da telomerase ocorre através da 

indução do gene hTERT (Human Telomerase Reverse Transcriptase) (VELDMAN et 

al., 2001). A atividade da telomerase é detectada em mais de 90% das células 

cancerígenas, mas é ausente na maioria das células somáticas. (KIM et al.,1994). 

Então a expressão da telomerase nas células malignas se torna necessária para 

manter o crescimento tumoral, atrasando e impedindo o processo de 

envelhecimento e morte celular. 

Como já visto, a proteína E7 interage com a proteína de pRb. O resultado 

dessa interação é a liberação do fator de transcrição E2F o que leva a célula 

permanecer na fase S do ciclo celular. Normalmente, em células fora da atividade 

mitótica, a pRb é encontrada associada ao E2F impedindo o crescimento celular. Já 

em células em divisão celular, a cascata de sinalização resulta na fosforilação da 

pRb e, consequentemente, essa proteína libera o fator de transcrição, permitindo a 

progressão para a fase S na presença dos fatores de crescimento. Além disso, a 

inativação da pRb pela E7 desencadeia em uma superexpressão da proteína 

p16INK4a, pelo resultado de um feedback negativo entre as duas proteínas. Outras 

vias também são alteradas favorecendo o crescimento celular desordenado: 

p14/MDM2/p53 e p16INK4a/cyclina D/Rb (Figura 4). 
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Figura 4. Esquema do ciclo de progressão de HPV de alto risco. (Adaptado de DOORBAR, 

2006). 

No caso da carcinogênese cervical, eventos epigenéticos que podem 

colaborar para a transformação, estão sendo estudados. Existem três mecanismos 

principais de alterações epigenéticas: metilação do DNA, modificações de histonas e 

ações de RNAs não codificantes. Os padrões de metilação (hipometilação ou 

hipermetilação) de DNA são os mais estudados, e melhor entendidos, dentre estes 

mecanismos. A hipermetilação do DNA ocorre através da adição de grupamentos 

metil a citosinas presentes em regiões promotoras gênicas, conhecidas como ilhotas 

CpG. A consequência deste processo se reflete no silenciamento do gene cujo 

promotor foi metilado (HERMAN et al., 1996). A metilação do gene supressor de 

tumor pRB, e a hipermetilação do gene pINK4a que é associado a proteína p16, são 

exemplos da ação dessas modificações epigenéticas a favor do desenvolvimento do 

câncer humano (ROCCO & SIDRANSKY, 2001; JONES & BAYLIN, 2007).  
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2.6 HPV E A IMUNIDADE 

 

 As infecções persistentes de HPV de alto risco são a chave para a indução da 

transformação maligna das células. O sistema imunológico é um regulador da 

persistência viral. Indivíduos com o sistema imune suprimido, como os 

transplantados renais e soropositivos para HIV (vírus da imunodeficiência humana) 

são susceptíveis à infecção persistente e podem não desenvolver respostas aos 

tratamentos (COLEMAN et al., 1994; STANLEY, 2006). 

 Levando em consideração que o HPV não causa infecção lítica e suas 

partículas virais são produzidas nas camadas superiores do epitélio pode-se 

considerar que seu processo patogênico apresenta  alguns mecanismos de escape 

do sistema imune. Dessa forma, o sistema não reconhece a infecção e não elucida 

nenhum sinal pró-inflamatório para ativar as células dendríticas e fazer com que 

essas células migrem para o local. Em conjunto a isso, o vírus limita a produção de 

antígenos que serão processados e apresentados ao sistema imune adaptativo. 

Além disso, o HPV expressa suas proteínas em níveis baixos e não as secreta 

(KANODIA et al.,2007). 

 Com relação aos alphapapillomavirus, sabe-se que podem causar infecções 

persistentes por diferentes mecanismos de escape imunológico: regulação da 

expressão de E-caderinas e da concentração das células de Langerhans pela E6 

(MATHEWS et al, 2003; ZHANG et al., 2003), na interferência da apresentação do 

MHC (complexo principal de histocompatibilidade) por E5 (ZHANG et al., 2003) e na 

interferência da função das respostas do fator 3 de transcrição pela E7 (BARNARD 

et al.,2000). Essa forma de evasão do sistema imune consiste na modulação da 

apresentação de antígenos por parte das proteínas precoces virais. Os Linfócitos T 

reconhecem as células infectadas pela interação de seus receptores com os 

peptídeos virais ligados ao MHC, o qual já se encontra em baixos níveis nas células 

de superfície. O HPV atua nesse mecanismo desregulando-o, resultando na baixa 

expressão do complexo. A proteína E5 parece ajudar a infecção viral por provocar 

essa baixa expressão (VENUTI et al.,2011). 

  As proteínas E6 e E7 reduzem a expressão dos MHC de classe I, pois os 

peptídeos imunogênicos de E6 e E7 não são eficientemente processados e 
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apresentados pelas células tumorais. Em adição a esse mecanismo, as proteínas E6 

e E7 parecem interferir na função das moléculas de interferon (IFN). As moléculas 

de interferon são fatores solúveis que podem limitar tanto as infecções virais líticas e 

não líticas e também podem atacar ou ativar o sistema imune incluindo neutrófilos, 

macrófagos, células NK (natural killer) e células dendríticas. Os IFN podem ser 

classificados como: IFN I (Alfa/Beta) e IFN II (gama). O tipo I é produzido por células 

infectadas e possuem efeitos antivirais, anti-proliferativos, anti-angiogênicos e 

atividades estimulatórias. A proteína E7 atua inibindo o IFN do tipo alfa, através da 

inibição do seu sinal de transdução. Já a proteína E6 atua inibindo a transcrição do 

IFN beta (BARNARD et al.,2000). 

 Além de todos esses mecanismos, as proteínas virais são muitos 

semelhantes às proteínas do hospedeiro. Esse mimetismo pode também ser 

considerado uma forma de escape (ZUR HAUSEN, 2000). 

2.7 TRANSMISSÃO VIRAL 

 

  A transmissão do HPV é feita por contato direto através de pequenas lesões 

na pele, que expõem a camada basal epitelial. As formas de transmissão sexual, 

transmissão vertical (na passagem do canal do parto) e transmissão horizontal entre 

os membros da família já foram descritas (PURANEN et al.,1996, SYRJANEN & 

PURANEN, 2000b) A transmissão sexual é a forma mais descrita na literatura 

(HERNANDEZ et al.,2008).  

Vale lembrar que os PVs são espécie-específicos e possuem tropismo 

epitelial. Logo, podem infectar os epitélios de diversas partes do corpo, podendo ser 

epitélios da pele (queratinizados) e epitélios de mucosas (não queratinizadas) (ZUR-

HAUSEN, 2000). 

 A transmissão do HPV oral vem sendo estudada, mas ainda não se encontra 

totalmente estabelecida. Especula-se que o sexo oral seja a principal forma de 

transmissão, através do contato oral-genital. Mas estudos demonstram que diversos 

fatores de risco estão relacionados a essa transmissão. A autoinoculação pode ser 

considerada uma forma de transmissão. (D’SOUZA et al.,2007; RIBEIRO et 

al.,2013). 
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  A transmissão viral por via sexual é muito comum em indivíduos mais jovens 

nos períodos de sexarca até o amadurecimento sexual, entre 15 e 25 anos de idade. 

Outras formas de transmissão como a transmissão via fômites são possíveis, pois a 

partícula viral é resistente a algumas condições adversas (BURD,2003). 

2.8 COFATORES DA INFECÇÃO PELO HPV 

 

 Infecções persistentes por genótipos oncogênicos do HPV levam ao câncer 

cervical e ao carcinoma anal. Mas estudos demonstram que apenas a infecção por 

HPV de alto risco não é suficiente para o processo de carcinogênese cervical. 

Cofatores vêm sendo abordados, como os fatores de origem exógena (uso de 

contraceptivos orais, hábito de fumar, coinfecções com outras doenças sexuais) e os 

de origem endógena (relacionados ao comportamento sexual, fatores genéticos e 

resposta imune) (CASTELLSAGUÉ et al.,2002; MUNOZ et al.,2003). 

 Dentre os fatores exógenos, o tabagismo vem sendo apontado como muito 

importante, pois a exposição ao tabaco e nicotina provocam transformações nas 

células cervicais e também nas células orais (WHO, 2006; GONZALÉZ et al.,2007). 

A exposição ao tabaco pode desequilibrar a resposta imune local, já que diminui o 

número de células de Langerhans. A nicotina pode auxiliar na transformação 

maligna das células, exercendo efeitos mitogênicos através da ativação de 

nitrosaminas cancerígenas e danificando o DNA epitelial cervical (SCHIFFMAM et 

al., 1987; POPE et al., 1995; GIULLIANO et al., 2002). 

       O uso de anticoncepcional oral também parece auxiliar no desenvolvime nto de 

câncer cervical. Esses medicamentos são à base de hormônios, como a 

progesterona, que inibe a expressão de MHC I e II, favorecendo a persistência da 

infecção no hospedeiro. Castellsagué e colaboradores (2003) concluíram que o uso 

de anticoncepcional a longo tempo, o tabagismo e a multiparidade podem modular o 

risco de progressão das infecções pelo HPV. Contudo, a associação de 

anticoncepcional oral e o hábito de fumar é dose dependente, o que torna esse fator 

relativo ao número de cigarros uti lizados e à concentração hormonal do 

medicamento (KJELLBERG et al.,2000). 

 Nos casos de fatores do hospedeiro, a multiparidade (gestações e partos 

múltiplos) é um fator predisponente à progressão da doença pelo HPV (SCHIFFMAN 
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et al.,1995; BOSCH et al., 1996; COUTLÉE et al., 1997; SCHIFFMAN & CASTLE., 

2003).  

 Além de todos esses fatores, a idade com que se iniciam as relações sexuais 

também deve ser levada em consideração, pois indica maiores chances de entrar 

em contato com o vírus, por se relacionar com maior número de parceiros. 

(KARLSSON et al., 1995; SVARE et al.,2002). Não só a idade que se inicia as 

relações sexuais, mas todo comportamento sexual deve ser considerado. Além 

disso, um importante fator de risco associado à aquisição de HPV anal é o histórico 

e a prática de coito anal nas relações sexuais (HOLLY et al.,1989; DALING et 

al.,2004). No caso de homens que fazem sexo com homens, tal grupo possui alta 

prevalência de infecções por HPV cerca de 47,2% - 65% ( NYITRAY et al.,2011; 

VAN AAR et al.,2013).  

A relação entre o consumo de álcool e as infecções pelo HPV, não está 

totalmente esclarecida, principalmente nos cânceres de cabeça e pescoço (HNC) 

associado à infecção pelo HPV. Entretanto, estudos revelam que altas doses de 

álcool consumidas podem levar à transformação das células epiteliais, 

principalmente no caso das células orais (MORK et al.,2001). Já para Smith e 

colaboradores (2010), afirmaram que o uso de álcool aumenta as chances de 

desenvolvimento de HNC tanto em pessoas com infecções pelo HPV como pessoas 

sem essas infecções. Assim, demonstrando que a infecção pelo HPV não é uma 

causa suficiente para HNC. 

 No caso dos homens, evidências epidemiológicas sugerem que a falta de 

circuncisão neonatal é um forte fator de risco para o câncer peniano (MADEN et 

al.,1993). Mas, por outro lado a prática de circuncisão pode favorecer infecções pelo 

HPV em função de expor uma maior superfície de epitélios não queratinizados. 

Entretanto, outros estudos apontam que homens circuncidados possuem maior taxa 

de eliminação viral (SCHIFFMAN & CASTLE, 2003; GIULIANO et al.,2008; LU et 

al.,2009). Assim, pode-se observar que essa questão ainda permanece contraditória. 
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2.9 FORMAS DE APRESENTAÇÃO E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DAS 

INFECÇÕES DO HPV. 

 

  De forma geral, as infecções do HPV são descritas em três formas de 

apresentação: Infecção Clínica, Subclínica e Latente. A forma clínica, também 

chamada de infecção produtiva, é representada por lesões benignas 

hiperproliferativas: verrugas ou condilomas (Figura 5 e Figura 6). Geralmente 

causadas por HPV de baixo risco, os tipos mais comuns são HPV6 e HPV11. Esses 

dois tipos estão associados a 70% - 90% dos casos de condilomas acuminados 

(BROWN et al., 1999). Essa manifestação caracteriza-se pela hiperplasia de pele, 

com alto grau de queratinização do estrato granuloso, podendo ser múltipla com 

aspecto pigmentado ou não, possivelmente eritematoso e de tamanho variados 

(HANDSFIELD, 1992). A forma de apresentação é comum em áreas úmidas da 

parte genital do corpo humano. No homem, os lugares comuns são: glande, frênulo, 

corona e prepúcio. Já nas mulheres: parte posterior do introito vaginal, os lábios, 

clitóris, vulva, períneo, ânus e colo uterino (HANDSFIELD, 1992). Os HPV do tipo 

mucoso causam casos de papilomatose conjuntival e respiratória, principalmente em 

bebês, nos quais a transmissão ocorre durante o nascimento, caso a mãe apresente 

lesões no canal de parto. Além disso, o recém-nato pode apresentar o papiloma oral 

(BURD, 2003). 
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Figura 5. Ilustração de lesões benignas em região peniana causadas pelo HPV (CAMARGO 

et al., 2014). 

As lesões malignas na região genital possuem uma fase pré-maligna que 

pode ser observada na citopatologia e confirmada pelo exame histopatológico. As 

lesões cervicais precursoras apresentam-se em grau evolutivo do ponto de vista 

cito/histopatológico, nas quais foram classificadas primeiramente como Neoplasia 

intraepitelial cervical (NIC) de grau I, II e III. Sendo o grau I displasia leve, grau II 

displasia moderada e grau III displasia grave e carcinoma in situ (Ca in situ). 

Posteriormente, uma nova classificação foi estipulada em Congresso Internacional, 

denominada de sistema Bethesda. Esse sistema é adotado como critério para 

emissão de laudos cito/histopatológicos, para vários países do mundo. A 

nomenclatura consiste em Lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL) e lesão 

intraepitelial de alto grau (HSIL). O LSIL se refere aos antigos condilomas e NIC I, já 

o HSIL se refere ao NICII e ao NIC III.  Estima-se que a progressão de NICI à NICIII 

ocorra em aproximadamente 1 a 2% dos casos, mas alguns estudos consideram 

que a NIC I não é precursora verdadeira do carcinoma cervical (PETRORIUS et al., 

2006). 

 Na cavidade oral, lesões benignas podem se apresentar como formas de 

papilomas orais e hiperplasia focal epitelial (FEH). A FEH é uma manifestação 

induzida pelo HPV 13 e HPV 32 (LUTZNER et al.,1982; BEAUDENON et al.,1987 
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SYRJÄNEN & SYRJÄNEN, 2000a). De modo geral, as localizações mais comuns da 

lesão por HPV na cavidade oral são borda da língua, palato duro, mucosa  labial e 

comissura labial. Já os papilomas podem ser encontrados em toda a mucosa oral, 

mas menos frequentemente na parte ventral da língua e na parte inferior da boca 

(MRAVAK-STIPETIĆ et al., 2013).Vide figura 6. 

 

Figura 6. Ilustração de lesões papilomatosas na cavidade oral causadas pelo HPV (HARRIS 

RICARDO et al.,2010). 

  A forma subclínica é caracterizada por áreas difusas de hiperplasia epitelial 

não papilífera. Outras alterações citológicas características e formas planas ou 

micropapilar podem ser observadas (MEISELS et al.,1978; REID et al., 1980). A 

lesão subclínica pode ser visualizada apenas através da aplicação do ácido acético 

5% no local suspeito. 

 A forma latente da infecção pode ser comprovada por testes moleculares, 

pois é ausente de formas clínicas, colposcópicas, citológicas e histológicas 

(IARC,1995). Mas estudos com seres humanos são incapazes de demonstrar 

diretamente o estabelecimento de latência e a indução da reativação do estado de 

latência (GRAVITT, 2011), o que torna essa questão de latência/ reativação 

subclínica controversa. 

 As lesões malignas ou pré-malignas são induzidas por HPV de alto risco, 

principalmente pelos HPV 16 e 18. O HPV16 é o mais encontrado em lesões 

malignas da mucosa oral, pois é o genótipo associado a altas taxas de persistência 
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e com maior potencial oncogênico (CASTRO et al.,2009; LOUVANTO et al.,2010; 

KREIMER et al.,2011; SYRJÄNEN et al.,2011).  

As lesões orais que possuem um risco de transformação maligna são 

consideradas como desordem oral com potencial maligno, englobando leucoplasias 

e eritroplasias, entre outros (WARNAKULASURIYA et al.,2007). 

 No caso das lesões anais, a classificação histopatológica utilizada é AIN  grau 

I,II e III correspondendo ao NICI, NICII e NIC III. Assim sendo nos casos de grau 

leve lesões de condiloma e lesões de alto grau correspondendo a AIN II e AIN III 

(WATSON et al.,2006). 

2.10 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DO HPV. 

 

 Os PVs não podem ser cultivados em laboratório, pois seu caráter espécie-

específico limita sua propagação em animais e sua diferenciação em células 

epiteliais não pode ser mantida em cultura de células. Além dessas dificuldades, a 

identificação de marcadores imunológicos é inerente ao vírus, pois sua resposta 

imune é variável de indivíduo a indivíduo. Contudo, a tipificação do vírus a partir de 

técnicas imunológicas é uma problemática, uma vez que suas proteínas de capsídeo 

viral são similares antigenicamente para diferentes tipos de HPV (ZANOTTI & 

BELINSON, 2002). Assim a implantação de testes eficientes para o diagnóstico 

virológico foi um desafio para os cientistas. Além dos diagnósticos patológicos e da 

colposcopia, os diagnósticos moleculares se tornaram uma importante ferramenta 

para acompanhar a evolução das lesões, recidivas, pesquisa e genotipagem do 

acido nucleico viral.   

           2.10.1 Citopatologia  

Introduzido em 1949, por George Papanicolau, este método de diagnóstico é 

ainda amplamente utilizado para rastrear as lesões benignas, pré-malignas e 

malignas do colo uterino. De acordo com o sistema Bethesda (SOLOMON et 

al.,2002) as anormalidades são classificadas em 4 categorias: ASCUS – células 

escamosas atípicas, LSIL – lesão intraepitelial de baixo grau, HSIL – lesão 

intraepitelial de alto grau, CA – Carcinoma de células escamosas. O método 

Papanicolau é muito eficaz como um exame primário de triagem, é rápido e barato. 
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São encontradas algumas limitações para lesões precursoras de câncer com taxas 

altas de falso-negativos, entre 20% e 30% (BURD, 2003). 

2.10.2 Colposcopia/ Peniscopia/ Anuscopia  

 Esse método consiste na utilização de um colposcópio que possui lentes de 

aumento, capazes de amplificar o tecido examinado em 40X e 100X. Ainda para 

aumentar a sensibilidade da técnica, é utilizada a solução de ácido acético a 5% 

aplicado nas regiões suspeitas durante de 3 a 5 minutos. Essa técnica é muito 

empregada para a detecção de lesão subclínica, quando o exame citopatológico 

está alterado (BURD, 2003). 

2.10.3 Histopatologia 

 Em pacientes com áreas alteradas já identificadas a olho nu ou à 

colposcopia/peniscopia ou à citopatologia é realizada a biopsia do local e 

encaminha-se para o estudo histopatológico. Nessa etapa, será determinado o grau 

de lesão, o que confere a esse método o caráter de padrão ouro para o diagnóstico 

das doenças causadas pelo HPV. A classificação segue a recomendação de 

Bethesda (SOLOMON, 2002)  mas mantém a classificação mais detalhadamente 

das HSIL em Neoplasia Moderada (NIC II) e neoplasia severa (NIC III/Ca in situ), 

não diferenciadas no preventivo. 

2.10.4 Diagnóstico Molecular 

 As técnicas de biologia molecular vêm se tornando cada vez mais 

necessárias como ferramentas de diagnóstico, pois os exames citológicos possuem 

sensibilidade baixa, em torno de 51%, enquanto uma reação em cadeia da 

polimerase (PCR) possui mais de 95% (RUNOWICZ, 2007). Vale relatar que as 

formas latentes de infecção do HPV só podem ser diagnosticadas por métodos 

moleculares. Essa infecção não apresenta evidências clínicas e ainda acredita-se 

que o DNA viral encontra-se na forma epissomal sem atividade e sem alterações 

citológicas. Um estudo de revisão de Arbyn e colaboradores (2004) indicaram uma 

maior acurácia da captura híbrida quando comparada com o exame de papanicolau. 

Através dos testes de biologia molecular, é possível detectar a presença do DNA 

viral como também fazer a sua tipificação. As técnicas normalmente uti lizadas são: 



 40 

    

Hibridização in situ, PCR, Captura híbrida e testes de detecção em fita (innoLiPA) ou 

em chips  (Microarranjo de DNA). 

 A captura híbrida utiliza sondas de RNA de grupos de alto e baixo risco. Não 

é possível distinguir os tipos. As sondas de RNA formam um híbrido com o DNA viral 

e após a adição de anticorpos para esse híbrido DNA-RNA é reconhecido através de 

um segundo anticorpo, o anti DNA-RNA. Assim há amplificação do sinal pela 

fosfatase alcalina e a emissão de luz, pois o substrato da enzima é quimiolescente 

(BURD,2003). Essa técnica foi o primeiro ensaio aprovado pela Food and drugs 

administration (US FDA) nos Estados Unidos da América para a detecção do HPV 

(BURD, 2007). 

  A hibridização in situ também utiliza as sondas, estas complementam as 

sequencias de ácidos nucleicos já conhecidos. Com a associação dessas sondas 

com moléculas radioativas ou fluorescentes é possível visualizar  a presença ou não 

do DNA viral (CARESTIATO et al., 2006a). 

 A amplificação de ácidos nucleicos virais através da PCR é um método 

altamente específico e sensível. Possibilita não somente a detecção do DNA, mas 

também pode tipar e quantificar esse DNA. Essa técnica pode ser utilizada em 

pacientes com lesões neoplásicas ou pré-malignas e também assintomáticas. Para a 

utilização no diagnóstico, podem-se realizar dois tipos de PCR: o genérico e o 

específico. O PCR genérico utiliza os iniciadores com alvos na porção L1 do 

capsídeo viral. Já o PCR específico permite a tipagem do HPV com iniciadores com 

alvos nos genes L1, E6 e E7(BURD, 2003). 

Uma técnica que pode ser utilizada para a detecção dos tipos de HPV é o 

RFL - Polimorfismo do Comprimento do Fragmento de Restrição. É uma técnica que 

utiliza os produtos de PCR genérico com iniciadores MY09/MY1 para fazer uma 

digestão com enzimas de restrição como exemplo: BamHI, DdeI, HaeIII, HinfI, RsaI e 

PstI. Assim, resulta em fragmentos de DNA de diferentes tamanhos. O RFLP é uma 

técnica que possui um bom poder discriminatório entre os tipos virais e é possível 

identificar as múltiplas infecções (ABREU et. al., 2012). 

Os testes de Microarranjo, Linear Array HPV Genotyping test (InnoLiPa®, 

Innogenetics, Bélgica) e o PapilloCheck test® (Roche, França) englobam duas 
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técnicas já descritas a cima,  são baseados na técnica da reação da cadeia da 

polimerase  seguido de hibridização in situ.  

É importante lembrar que a presença do genoma viral não representa doença 

clínica, assim, embora com alta sensibilidade e especificidade, a PCR e demais 

métodos moleculares tem baixo valor preditivo positivo (CARESTIATO, 2005).  

2.11 TRATAMENTO, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS INFECÇÕES 

CAUSADAS PELO HPV. 

 

 Não existe tratamento que elimine completamente o HPV do organismo. 

Todos os tratamentos baseiam-se em métodos paliativos para eliminar as lesões em 

células infectadas. O tratamento das lesões e o controle da infecção irão depender 

das manifestações clinicas, do potencial maligno e seus sintomas (CARESTIATO, 

2006b). Tais tratamentos consistem na utilização de agentes químicos ou métodos 

físicos para a remoção das lesões e estimulação da resposta inflamatória.  

A remoção da principal manifestação clínica (verrugas) pode ser feita por 

diversas técnicas: crioterapia, eletrocauterização, uso de agentes cáusticos, uso de 

imunomoduladores dentre outros. O tratamento é individualizado para cada paciente 

dependendo da extensão, número e localização das lesões. As lesões de baixo grau 

tendem a regredir espontaneamente, num período de 2 anos, de acordo com a 

resposta do hospedeiro (PASSOS et al.,2008). Drogas como a Podofilina, 

caracterizada como uma base forte funciona como agente citotóxico e possui efeito 

antimitótico. A utilização de Retinóides pode afetar o crescimento de verrugas e atua 

como imunomodulador no local da lesão (JASON et al., 2002). Alguns estudos citam 

os retinóides como supressores da regulação do HPV nas células afetadas 

(BARTSCH et al.,1992; FALUHELYI et al.,2004). Os agentes cáusticos como o ácido 

tricloroacético possuem efeito citotóxico (CONCHA, 2007). Já os imunomoduladores 

tópicos são terapias alternativas capazes de estimular a produção de citocinas pró-

inflamatórias de monócitos e macrófagos levando a ativação da imunidade mediada 

por células (HENGGE, & CUSINI, 2003). 

A crioterapia é um tratamento para verrugas que pode ser feito em 

consultórios dermatológicos. Considerado como terapia secundária utiliza o 

criogênio que é nitrogênio líquido com baixa temperatura, -196oC. O efeito no 
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condiloma é a destruição de queratinócitos infectados pelo HPV ou a indução da 

inflamação para estimular a resposta imune local (STERLING et al.,2001). 

Os métodos físicos para eliminação de lesões precursoras, em especial as 

HSIL, são uti lizados de acordo com a preferência do clínico. No caso de colo de 

útero, a conduta convencional é a cirurgia com a alça de alta frequência (CAF) ou 

Loop eletrical surgical excision procedure (LEEP).  As lesões com extensão no canal 

maiores que 1 cm pode ser feita a conização com eletrodo-agulha. Para as mulheres 

que obtiverem a contraindicação ao CAF ambulatorial, pode ser uti lizada a técnica 

com o bisturi frio, conização a laser e outras. A conização é escolhida principalmente 

para mulheres sem a prole definida, pois não compromete futuras gravidezes. E em 

paciente com a prole definida é indicada a histerectomia (via vaginal, abdominal ou 

laparoscópica) com a profundidade de acordo com a lesão (INCA, 2000; BEREK & 

HACKER, 2005). 

Atualmente estão sendo desenvolvidos estudos sobre vacinas profiláticas e 

terapêuticas para a diminuição da prevalência do HPV nas comunidades. No Brasil, 

duas vacinas profiláticas foram aprovadas para a comercialização e para distribuição 

na rede pública para meninas de 9 a 13 anos. Esse é o Programa Nacional de 

Imunização (PNI), com parceria de transferência de tecnologia entre Instituto 

Butantan e Merck®, que teve início no Calendário Nacional de Vacinação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em março de 2014 com a intenção de haver em médio prazo 

uma imunização de efeito esperado tendo como população-alvo as meninas de 11 a 

13 anos de idade. Neste ano de 2015, a oferta da vacina foi ampliada para as 

meninas na faixa etária de 9 a 13 anos de idade. O Ministério da Saúde (MS) adota 

o esquema vacinal estendido, composto por três doses (0,6 e 60 meses) (Ministério 

da Saúde, 2015). 

As vacinas são baseadas na indução de anticorpos capazes de prevenir a 

infecção pelo vírus. São elas: Cervarix® bivalente para HPV16 e HPV 18, a 

Gardasil® quadrivalente para HPV6, HPV11, HPV 16 e HPV 18 (Sanofi Pasteur 

MSD). Para prevenir a infecção, os antígenos utilizados derivam da proteína L1 do 

capsídeo viral formando uma estrutura altamente imunogênica semelhante aos 

vírions, porém sem conteúdo genômico, chamado de virus like particles (VLP). 

Mimetizando o vírus, a partícula pode induzir a formação de anticorpos 
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neutralizantes sistêmicos (AULT et al., 2004; VILLA et al., 2005; LOWY & 

SCHILLER, 2006). Estudos posteriores mostraram 90% de redução de incidência de 

infecções persistentes e a formação de uma imunidade para o vírus (VILLA et al., 

2005; VILLA et al., 2006; Schiller et al, 2008). Ainda assim, tem tido contestações 

tanto na eficácia como no risco de efeitos adversos graves. No Brasil ainda não há 

relatos oficiais de efeitos graves associados à vacina contra o HPV. Em outros 

países essa vacina já causou efeitos adversos graves e no Japão o governo 

suspendeu a recomendação das vacinas para a população (MORIMOTO et al., 

2014). 

Outra vacina recombinante foi aprovada recentemente nos Estados Unidos, 

Canadá e União Europeia. Em dezembro de 2014, o FDA dos Estados Unidos 

aprovou a uti lização da vacina nonavalente, Gardasil®9 (Sanofi Pasteur MSD) (FDA, 

2014). Em fevereiro de 2015, o Canadá aprovou a comercialização e administração 

da vacina (Health Canada, 2015). De acordo com European Committee for Medicinal 

Products for Human Use (CHMP), a vacina Gardasil®9 foi recentemente aprovada 

em junho de 2015 para os países da união europeia (CHMP, 2015). A nova vacina 

abrange os genótipos 31/33/45/52/58 além dos 06/11/16/18. Estes são genótipos de 

alto risco e causam aproximadamente 50% dos casos de NIC I, 85-90% dos 

cânceres vulvares relacionados ao HPV, 80-85% dos cânceres de vagina e 90-95% 

de cânceres anais relacionados ao HPV (MUNOZ et. al., 2003). 

As vacinas terapêuticas visam induzir a imunidade celular contra células que 

possuem o antígeno viral. Algumas dessas vacinas têm como alvo as proteínas E6 e 

E7, uma vez que são expressas constantemente em tumores, entretanto ainda se 

encontram em fase de testes clínicos e tem apresentado baixa eficácia. 

No caso das infecções orais, essa profilaxia ainda deve ser mais estudada, 

pois as vacinas foram desenvolvidas para prevenir o câncer cervical e genital. 

Entretanto, Herrero e colaboradores (2013) já afirmaram que a vacina bivalente pode 

prevenir câncer de orofaringe após o estudo realizado em mulheres que foram 

imunizadas e acompanhadas por 4 anos na Costa Rica. 

No caso de homens, outra prática que é considerada profilática pode ser 

efetuada: a circuncisão. Estudos mostram que a prevalência do vírus em homens 
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circuncidados é reduzida além do risco de malignização praticamente cair à zero 

(GIULIANO et al.,2008). 

2.12 EPIDEMIOLOGIA 

 

O papel do papilomavírus humano no câncer cervical já está bem definido. O 

HPV é o principal causador do câncer de colo de útero e o câncer cervical é o 

segundo tipo mais frequente de neoplasias em mulheres (FERLAY et al., 2010). 

Cerca de 250.000 mulheres são levadas à óbito por ano, no mundo (CLIFFORD et 

al., 2005).  No Brasil, o MS junto ao INCA, estima cerca de 15.000 casos novos de 

câncer de colo de útero a cada ano (INCA, 2014b). 

 Evidências epidemiológicas comprovaram que a infecção pelo vírus é uma 

causa necessária, mas não suficiente para a ocorrência do câncer, visto que muitas 

mulheres infectadas por genótipos oncogênicos não progridem para o câncer 

(MUÑOZ et al.,2006). 

No caso das infecções orais, o tipo de HPV mais prevalente nos cânceres de 

orofaringe é o HPV 16. D’Souza e colaboradores (2007), em um estudo de caso 

controle, sugeriu que o HPV 16 esfolia as células orais aumentando as chances de 

câncer oral em 13 vezes. Em contraste a D’Souza e colaboradores, Kreimer e 

colaboradores (2010) revisaram estudos  e há relatos de 1.3% de infecções por 

HPV16 em mucosas saudáveis. De acordo com o CDC (2013), o HPV oral é três 

vezes mais comum em homens do que em mulheres. Além disso, o câncer de 

orofaringe é três vezes mais comum em homens. A questão de análise de infecções 

por gênero não está muito bem esclarecida. Alguns estudos apontam resultados 

divergentes, indicando que a prevalência de infecção oral de HPV é muito próxima 

em homens e mulheres (Homens 4,6% e mulheres 4,4%) (KREIMER et al., 2010 ; 

RAUTAVA & SYRJÄNEN., 2011). 

No caso das desordens potencialmente malignas, Syrjänen & Syrjänen (2000) 

testaram o DNA para HPV em 890 pacientes com leucoplasia oral e foi detectada 

prevalência de 25,4% do genoma viral.  

Em relação à prevalência do HPV, em câncer de orofaringe é maior (25,6%) 

do que em carcinoma oral (23,5%). O HPV 16 também foi mais encontrado em 
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carcinomas de orofaringe (30,9%) do que carcinomas orais (16%) (KREIMER et 

al.,2005). 

A transmissão do HPV para mucosas orais ainda é pouco conhecida. Estudos 

mostram que o sexo oral pode ser a principal forma de aquisição (GUTIÉRREZ et 

al., 2001; CASTRO et al., 2004; RAGIN et al., 2011; RIBEIRO et al.,2013). Outros 

autores afirmam o contrário que frequentemente o HPV oral é detectado em 

indivíduos sem histórico de sexo oral (RINTALA et al.,2006).Outras vias de 

transmissão estão sendo elucidada em alguns estudos:  seja por auto inoculação ou 

através do beijo podem ser trocadas partículas virais. Vale ressaltar que o 

comportamento sexual está muito associado com a transmissão oral, embora a 

história natural da infecção oral ainda seja pouco conhecida (D’SOUZA et al., 2009; 

HECK et al.,2009). 

No sítio anal, é aceito que o HPV está altamente associado ao carcinoma 

anal. A semelhança biológica entre sítio cervical e o anal parece garantir o local ideal 

de infecção viral. A zona de transformação do epitélio cervical é uma área alvo para 

o HPV, onde existe uma transição entre dois tipos de epitélios e o mesmo ocorre no 

epitélio anal (PALEFSKY et al.,2009). Alguns estudos tem mostrado que em certas 

populações de mulheres, a prevalência de HPV anal é maior que a prevalência de 

HPV cervical (WILLIANS et al., 1994; PALESKY et al., 2001; HERNANDEZ et al., 

2005). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

     O objetivo desse estudo é contribuir para o conhecimento da história natural da 

infecção pelo HPV, investigando se a infecção oral predispõe à infecção genital 

através da determinação da presença do HPV em ambos os sítios de infecção e 

avaliação de possíveis fatores sócio-demográficos associados à presença do HPV e 

lesões a ele atribuídas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 - Detectar o DNA do HPV em lesões genitais benignas, em mucosas orais 

saudáveis e em mucosas anais saudáveis, de pacientes atendidos no DST-UFF e na 

Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro; 

2 - Correlacionar a prevalência do HPV nos sítios estudados, tipos virais mais 

frequentes e fatores sócio-demográficos associados. 
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4.MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

Estudo de corte transversal que composto por 117 pacientes com lesões 

genitais clinicamente aparentes, totalizando 351 amostras, realizado no laboratório 

de diagnóstico virológico da UFF. As amostras foram coletadas pelo Dr. Tegnus 

Vinicius Depes de Gouvea, entre os anos de 2009 e 2014, no setor de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) da Universidade Federal Fluminense e no 

Ambulatório de Dermatologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. De 

cada paciente foram coletadas três amostras, uma amostra genital, uma amostra 

oral e uma amostra anal. As amostras genitais são biópsias de lesões genitais 

benignas. As amostras orais e anais são somente esfregaços de mucosa saudável. 

Todos os pacientes não apresentam sorologia positiva para o vírus HIV.  

As amostras orais foram coletadas através de uma escova das bordas laterais 

da parte interna da bochecha assim como ao longo a parte inferior da gengiva e na 

parte lateral da língua, com movimentos circulares a fim de escamar a mucosa em 

questão. No caso da coleta das amostras anais, a escova foi introduzida na região 

do reto e foi feito um esfregaço com movimentos circulares para escamar a mucosa. 

Esse procedimento foi repetido 3 vezes para ambos os sítios. Tanto os esfregaços 

quanto o material da biópsia genital foram armazenados em tampão TRIS-EDTA pH 

7,2 e congeladas a -20C no setor de DST da UFF e no Ambulatório de 

Dermatologia da Santa Casa. Posteriormente, foram transpostadas para o 

Laboratorio de Diagnóstico Virológico da Universidade Federal Fluminense e 

mantidas a -20C. 

A coleta dos dados socioepidemiológicos dos pacientes foi realizada pelo Dr. 

Tegnus Vinicius Depes de Gouvea através do preenchimento de um questionário 

(Apendice B) no prontuário de cada paciente, e os mesmos foram anexados ao 

banco de dados eletrônico do departamento de DST/UFF 

(http://www.dst.uff.br/prontuario/index.php/login). Os pacientes preencheram o termo 

de consentimento esclarecido (Apendice A) e o projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (Registro CEP CAAE: 

36683514.0.0000.5243) 

http://www.dst.uff.br/prontuario/index.php/login
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Figura 7 Fluxograma Metodológico do estudo. 
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4.2 EXTRAÇÃO DO DNA  

Para inativação de possíveis agentes patogênicos nas amostras, os tubos 

foram colocados em banho Maria a 56ºC por duas horas. Depois, foi adicionado 

100µl de tampão de digestão (50mM Tris-HCl pH8,5; 10mM EDTA, 200g/mL de 

proteinase K) durante 3 horas em banho-maria a uma temperatura de 55°C ou a 

37°C por 18h. Dando continuidade à extração, foi utilizado o método Fenol- 

Clorofórmio que se iniciou com a adição de 1ml de Fenol/ clorofório/álcool isoamílico 

(25 : 24 : 1 – Lifetech) em cada tubo, contendo cerca de 500L de amostra. Foi feita 

a homogeinização da amostra por 5 minutos e a seguir a centrifugação por 15 

minutos a 10.500 rpm (8.500 x g). Como resultado, formam-se duas camadas no 

tubo, onde o sobrenadante é transferido para um tubo eppendorf novo. Caso a fase 

aquosa superior não esteja límpida a centrifugação é repetida. Todos os 

procedimentos foram realizados em capela e os resíduos descartados foram 

devidamente deprezados em lixo químico. 

Foi adicionada nas amostras uma solução na proporção de 1/10  de acetato 

de sódio 3M, pH 6,0 e a seguir receberam  2,5 do volume da fase aquosa de etanol 

absoluto. Após a homogeinização por inversão, as amostras foram congeladas a -

20ºC por 18 horas. 

 Na fase seguinte, as amostras passaram por uma centrifugação de 30 

minutos a 14.000 rpm à 4ºC. A seguir, o sobrenadante foi desprezado, uma lavagem 

com etanol 70% foi efetuada e outra centrifugação a 14.000 rpm (13.000 x g)  por 15 

minutos foi realizada. Após desprezar o etanol 70% os tubos passaram pelo 

processo de secagem, para evaporação total do etanol no termobloco a 60 ºC por 2 

horas. E por fim, o DNA que se aderiu ao tubo foi ressuspenso em 50l de água 

destilada deionizada autoclavada e as amostras então foram estocadas em -20ºC. 

Por fim, o DNA extraído foi quantificado usando o espectrofotômetro Thermo 

Scientific NanoDrop 2000 (Wilmington, Carolina do Norte, EUA). 
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4.3 REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO HPV ATRAVÉS DO PCR GENÉRICO 

COM INICIADORES CONSENSUAIS MY09/MY11 E NESTED-PCR COM 

INICIADORES GP5+/GP6+. 

A PCR genérica permite a detecção do genoma de qualquer genótipo de 

HPV, utilizando iniciadores consensuais MY09/MY11 que amplificam um fragmento 

de 450 pb (Tabela 1), correspondente ao gene L1 (MANOS et al.,1989). 

A mistura de reação foi composta por 5L de tampão de PCR 10x (10mMTris-

HCl pH 8,0, 1mM de EDTA, 10mM de NaCl), 1L de dNTP (200 mol dATP, dCTP, 

dGTP, dTTP,), 3L MgCl2 (50mM),1L iniciadores (50 pM) e 0.25L Taq DNA 

polimerase Platinum. Os reagentes utilizados foram sintetizados pela Invitrogen®(Life 

tecnologies U.S.A ). Totalizando 50µl de reação com a adição da amostra. Como 

controle de extração de DNA utilizamos iniciadores para o gene da actina humana 

(Ac1 e Ac2), como controle positivo, amostras de lesões condilomatosas 

sabidamente positivas e, como controle negativo, água destilada estéril. As amostras 

foram submetidas a 40 ciclos de amplificação, sendo: 94°C por 1minuto 

(desnaturação), 55°C por 1minuto (hibridização) e 72°C por 1min(extensão). No final 

dos ciclos, a fase de estabilização composta de 10minutos a 72°C. 

Para confirmação das amostras em positivas e negativas foi realizado o 

Nested- PCR usando o iniciadores GP5+/GP6+(Invitrogen®- Life tecnologies U.S.A ),  

que amplificam um fragmento 150pb (Tabela 1). A mistura da reação foi composta 

de 5 µl de tampão de PCR 10x (10mMTris-HCl pH 8,0, 1mM de EDTA, 10mM de 

NaCl), 1L de dNTP (200 mol dATP, dCTP, dGTP, dTTP,), 3L MgCl2 (50mM),1L 

iniciadores (50 pM) e 0.25L Taq DNA polimerase Platinum .Totalizando 50µl de 

reação com a adição de 2L amplicon MY realizado na etapa anterior (DE RODA 

HUSMAN et al.,1995; JACOBS et al.,1997).A reação de amplificação seguinte 

consistiu em 35 ciclos que seguem as seguintes fases: 94ºC por 4 minutos (pré-

desnaturação) 30 segundos a 94°C (desnaturação), 1minuto a 45°C (hibridização), 1 

minuto a 72°C (extensão). Por fim, as amostras ficaram por 10 minutos a 72ºC 

(estabilização).  
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4.4 TIPIFICAÇÃO DO HPV COM INICIADORES ESPECÍFICOS  

 Nesta etapa, as amostras positivas, ou seja as amostras que apresentaram-

se positivas na reação de PCR genérico e/ou na reação de Nested-PCR, foram 

submetidas ao PCR específico para a genotipagem do HPV. Os iniciadores 

utilizados foram específicos para o segmento E6/E7 dos HPV 6,11,16, 18, 33 e 45 

(Tabela1) sintetizados pela Invitrogen®(Life tecnologies U.S.A), dando produtos de 

89 a 230pb. Como controles positivos para os HPV16 e HPV18 foi utilizado o DNA 

de linhagens celulares Caski e HeLa, respectivamente. Para os demais tipos, foram 

utilizadas amostras sabidamente positivas e como controle negativo foi utilizado 

água destilada estéril.Para realizar a reação foi preparado uma mistura contendo 5µl 

de solução tampão 10x(10 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM de EDTA, 10 mM de NaCl), 

1µl de dNTP 200µmol(dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 3µl MgCl2 50Mm, 1µl primers 

50pM, 0.25 taq DNA polimerase Platinum e 8 µl do DNA extraído. A reação de 

amplificação consistiu em 35 ciclos que seguem as seguintes fases: 94ºC por 5 

minutos (pré-desnaturação) 30 segundos a 94°C (desnaturação), 30 segundos a 

55°C (hibridização), 1minuto a 72°C (extensão). Por fim, as amostras ficaram por 10 

minutos a 72ºC (estabilização) (YOUNG et al.,1989). 

Tabela 1 Descrição dos iniciadores utilizados na reação de PCR genérico e na reação de 

PCR específico para a detecção e tipificação do genoma do HPV. 

Oliginucleotídeo Sequência 5’- 3’ Produto amplificadosb (pb) 

MY09 CGTCCMARRGGAWACTGATC  

450 
MY11 GCMCAGGGWCAT AAY AATGG 

GP5+ TTTGTAACTGTGGTAGATACTAC 

150 
GP6+ CTTATACTAAATGTCAAATAAAAAG 

HPV6P1 CACCTA AAG GTC CTGTTT 
230 

 HPV6P2 GAACCGCGCCTTGGTTAG 

HPV11P1 CGCAGAGATATATGCATATG 

89 
HPV11P2 AGTTCTAAGCAACAGGCACA 

HPV16 P1 CCCAGAAAG TTACCACAG 

134 
HPV16 P2 TACTATGCATAAATCCCG 
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HPV18 P1 GAAACCGTTGAATCCAGC 

119 
HPV18 P2 GTTCCTGTCGTCCTCGGT 

HPV33 P1 GTATATAGAGAGGGAAAT 

132 
HPV33 P2 TAAAGGTTTTTTAACGT 

HPV45 P1 AGAGGATGAAATAGGCTTCG 

150 
HPV45 P2 TCACAAACGAACCGTGGTTC 

4.6 TIPAGEM DE HPV PELA TÉCNICA DE RLFP 

 Essa técnica foi utilizada paras as amostras que não amplificaram na reação 

de PCR específico e que foram positivas para o HPV no PCR genérico. O 

polimorfismo do comprimento do fragmento de restrição (RFLP) utiliza os produtos 

de PCR do gene L1, ou seja, produtos do PCR genérico com iniciadores 

consensuais MY09/MY11. A quantidade de 3 µl de DNA amplificado é adicionada 

junto a 2 unidades das endonucleases  BamHI, DdeI, Hae III, HinfI, PstI e RsaI 

(10U/µL - 2µL) (Invitrogen® - Life Tecnologies U.S.A.) e colocada em tubos de 200µL 

separadamente para a digestão. Para manter as condições enzimáticas ideais, foi 

adicionada 1µL de tampão correspondente a cada enzima e 4µL de tampão TE (Tris 

0,5M pH 7,4; EDTA 0,5M pH8,0) (Invitrogen® - Life Tecnologies U.S.A.), totalizando 

assim 10µL  de volume de reação em cada eppendorf. Após a realização da adição 

de todos os componentes, a digestão enzimática foi incubada a 37ºC por 2 horas.  

4.7 REVELAÇÃO DAS REAÇÕES DE PCR E RFLP 

As reações de PCR foram reveladas através da técnica de eletroforese em 

gel de agarose 1,5% (Invitrogen® - Life Tecnologies U.S.A.). Os produtos 

amplificados foram corados com 2µL de Xilenocianol-azul de bromofenol (Invitrogen® 

- Life Tecnologies U.S.A.) sendo usado o padrão de peso molecular Fago λ 100pb 

(Invitrogen® - Life Tecnologies U.S.A.). Após a técnica, o gel foi corado com Brometo 

de etídio (Sigma®, U.S.A.) e os produtos amplificados foram visualizados  através do 

fotodocumentador L-Pix Ex (Loccus Biotecnologia). Para a revelação da técnica de 

RFLP, o volume total da amostra (10 µL) foi adicionado a 2µL de corante 

Xilenocianol-azul de bromofenol (Invitrogen® - Life Tecnologies U.S.A.) e foi aplicado 

no gel de agarose 1,5% (Invitrogen® - Life Tecnologies U.S.A.), sendo usado o 
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padrão de peso molecular (50pb)(Invitrogen® - Life Tecnologies U.S.A.). Os produtos 

dessa digestão foram submetidos à eletroforese em uma cuba horizontal em 100 V 

por aproximadamente 2 horas. Os fragmentos gerados pela digestão foram 

visualizados conforme descrito à cima. As amostras foram identificadas e tipadas de 

acordo com MELGAÇO e colaboradores (2011). 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

A análise estatística foi processada utilizando-se os recursos disponíveis no 

programa Epi-Info versão 7.0, o teste exato de Fisher foi empregado a fim de 

construir tabelas de análise comparativa 2x2. A análise inicial compreendeu na 

busca de fatores de risco, tipagem viral e avaliação de infecção nos sítios com 

lesões clínicas e nos sítios sem lesão aparente. Todo o trabalho foi desenhado para 

o intervalo de confiança de 95% (IC:95%) e grau de significância inferior de 5% (p ≤ 

0,05). 

  



 54 

    

5. RESULTADOS  

 

A população estudada tem média de idade de 28,89 anos, sendo a média 

feminina de 27,3 anos e a masculina de 30,4 anos. A maioria (52%) dos indivíduos 

estudados apresenta idade maior de 25 anos e apenas 24% dos indivíduos possuem 

uma educação sexual satisfatória. A idade da primeira relação sexual da maior parte 

desta população (85,5%) ficou abaixo de 17 anos. A população, em sua maioria, é 

fumante (67,5%) e faz uso de álcool (55,5%) (Tabela 2). 

Nosso estudo foi composto por 351 amostras de 117 pacientes, sendo 33 

pacientes femininos e 84 pacientes masculinos. Dos 117 pacientes, 7 (6%) 

pacientes não apresentaram infecção em nenhum dos três sítios estudados.  Em 43 

(36,75%) pacientes foi detectado o DNA do papilomavírus nos três sítios estudados. 

O diagrama abaixo resume as infecções por HPV encontradas: 110 do total de 

117(94%) pacientes apresentaram infecção pelo HPV em ao menos 1 sítio.  
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Figura 8 Detecção de HPV em Lesões do trato genital, mucosa oral e anal de 

117 pacientes atendidas no setor de DST e da Santa Casa de Misericórdia do 

Rio de Janeiro no período de 2009-2014. 
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Tabela 2 Descrição socioepidemiológica dos 117 pacientes atendidos no setor de DST/UFF 

e da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 
Variáveis 

 

Mulheres (n=33) n(%) Homens (n=84) 

n(%) 

Total (n=117) n(%) 

Idade (anos) 

15– 25 21 (63,6%) 35 (41,6%) 56 (47,8%) 

 >25  12 (36,4%) 49 (58,4%) 61 (52,2%) 

Média 27,39 30,48 28,89 

Educação Sexual  

Nenhuma 10 (30,3%) 27 (32,1%) 37 (31,6%) 

Pouca 8 (24,25%) 20 (23,8%) 28 (23,9%) 

Média 8 (24,25%) 15 (17,8%) 23 (23,9%) 

Satisfatória 7 (29,2%) 22 (26,2%) 29 (24,8%) 

Sexarca (anos) 

Até 17 21 (70%) 74 ( 91,3%) 95 (85,5%) 

>17  9 (30%) 7 (8,7%) 16 (14,4%) 

Orientação Sexual 

Heterossexual  33 (100%) 80 (95,2%) 113 (96,6%) 

Homossexual (MSM e HSH)  0 4 (4,8%) 4 (3,4%) 

Frequência Sexual  

0 nos últimos 6 meses 3 (10,3%) 5 (6,25%) 8 (7,3%) 

Até 4x/semana 18(62,1%) 60(75%) 78 (71,5%) 

> 4x/semana 8 (27,5%) 15 (18,75%) 23 (21%) 

Coito Oral  

Não  8 (25%) 7 (8,3%) 15 (13%) 

Insertivo  1 (3,1%) 6 (7,1%) 7 (6%) 

Receptivo 4 (12,5%) 2 (2,3%) 6 (5,1%) 

Insertivo e Receptivo 19 (59,3%) 69 (82,1%) 88 (75,9%) 

Coito Anal  

Não 16 (53,3%) 26 (31%) 42 (36,8%) 

Insertivo 2 (6,6%) 54 (64,2%) 56 (48,2%) 

Receptivo 12 (40%) 2 (2,4%) 14 (12,3%) 

Insertivo e Receptivo 0 2 (2,4%) 2 (1,7%) 

Parceiros  

Sem parceiros 5 (16,1%) 18 (21,4%) 23 (20%) 

Parceiro Fixo exclusivo 0 20 (23,8%) 20 (17,4%) 

Múlt iplos parceiros 26 (83,9%) 406(54,8%) 72 (62,6%) 

Preservativo  

Não usa 15 (55,5%) 35 (44,9%) 50 (49%) 

Às vezes 9 (33,3%) 30 (38,5%) 39 (38,2%) 

Sempre 3 (11,1%) 13 (16,6%) 16 (15,7%) 

Anticoncepcional Oral 

Usa 26 (86,6%) - 26 (86,6%) 

Não usa 4 (13,4%) - 4 (13,4%) 

Etilismo    

Sim 15 (45,5%) 50 (59,5%) 65 (55,5%) 

Não 18 (54,5%) 34 (40,5%) 52 (44,5%) 

Tabagismo 

Sim 24 (72,7%) 55 (65,5%) 79 (67,5%) 

Não 9 (27,3%) 29 (34,5%) 38 (32,5%) 
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Das 351 amostras estudadas (sítios genitais, orais e anais), 237 (67,5%) 

apresentaram DNA do HPVA. Com relação às amostras genitais, 89,7% (105/117) 

foram positivas para o HPV e das 117 amostras orais, 53,8% (63) foram positivas. 

No caso das amostras anais, encontramos 59% (69/117) de positividade. Apenas 12 

amostras (10,3%) de lesão genital não apresentaram o HPV enquanto 54 (46,1%) 

amostras de mucosa oral e 48 amostras de mucosa anal (41%) foram negativas 

para o vírus (Tabela 3).  

Tabela 3 Prevalência do DNA do HPV de acordo com sítio da amostra pela PCR. 

Amostras  N (%) Positivas 

para HPV 

Negativas 

para HPV 

Trato 

genital 

117(100%) 105(89,7%) 12(10,3%) 

Trato oral 117(100%) 63 (53,8%) 54(46,1%) 

Trato 

Anal 

117(100%) 69 (59%) 48 (41%)  

 

Ao avaliarmos os fatores de risco associados aos pacientes estudados e 

relacionarmos à presença e ausência de HPV no sítio genital, encontramos 

significância estatística nas variáveis: coito oral (0,039) e coito anal (0,0000012) 

(Tabela 4). 

No caso da infecção a mucosa oral, os fatores de risco associados em que 

encontramos significância estatística foram: o uso de anticoncepcional oral 

(p=0,039), o tabagismo (p=0,036) e o etilismo (p=0,0075) (Tabela 5).  

Já a mucosa anal, foi encontrada significância estatística na variáve l parceiro, 

assim indicando que aqueles com parceiro exclusivo estavam mais protegidos 

contra a infecção anal pelo HPV (p=0,013) (Tabela 6). 
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Tabela 4 Descrição dos fatores de risco associados a presença e ausência do HPV no sítio 

genital dos pacientes atendidos no setor de DST/UFF e na Santa Casa de Misericórdia do 
Rio de Janeiro.  

Variáveis 

 

HPV Genital 

Positivo (%) 

HPV Genital 

Negativo(%) 

OR (IC 95%) p-valor  

Idade (anos) 

15– 25 52 (50%) 3 (25%) 
3 (0,76 – 11,71) 

0,089 

 >25  52 (50%) 9 (75%) 

Sexarca (anos) 

Até 17 84 (84%) 11 (91,6%) 
- 

0,16 

>17  16 (16%) 0 

Orientação Sexual 

Heterossexual  102 (97,1%) 11 (91,6%) 
3,09 (0,29 – 32,31) 

0,35 

Homossexual (MSM e HSH)  3 (2,8%) 1 (8,4%) 

Coito Oral 

Receptivo 83 (79%) 12 (100%) 
- 0,039 

 Não receptivo 22 (21%) 0 

Coito Anal 

Receptivo 86 ( 82.6%) 2 (16,6%) 
23,8 (4,81 – 118,9) 0,0000012 

Não receptivo 18 (17,4%) 10 (83,4%) 

Parceiros 

Exclusivo 64 (62,1%) 6 (50%) 
1,64 (0,49 – 5,44) 0,3 

Não Exclusivo 39 (37,8%) 6 (50%) 

Preservativo 

Sempre 13 (13,5%) 2 (16%) 
0,62 (0,11 – 3,2) 0,42 

Não usa 83 (86,5%) 8 (66.6%) 

Anticoncepcional Oral 

Usa 4 (20%) 2 (100%) 
- 0,75 

Não usa 25 (83,3%) 0 

Etilismo 

Sim 59 (56,2%) 6 (50%) 
1,2 (0,38 – 4,2) 0,45 

Não 46 (43,8%) 6 (50%) 

Tabagismo 

Sim 35 (33,3%) 3 (0,25%) 
1,5 (0,38 – 5,89) 0,41 

Não 70 (66,7%) 9 (75%) 
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Tabela 5 Descrição dos fatores de risco associados a prevelência do HPV no sítio oral dos 

pacientes atendidos no setor de DST/UFF e na Santa Casa de Misericórdia do Rio de 
Janeiro. 

Variáveis 

 

HPV Oral 

Positivo (%) 

HPV Oral 

Negativo(%) 

OR (IC 95%) p-valor  

Idade (anos) 

15– 25 26 (41,2%) 28 (52,8%) 
0,62 (0,3 – 1,31) 0,145 

 >25  52 (58,7%) 25 (47,2%) 

Sexarca (anos) 

Até 17 47 (82,4%) 41 (87,3%) 
2,29 (0,76 – 6.8) 0,106 

>17  10 (17,5%) 6 (12,7%) 

Orientação Sexual 

Heterossexual  61 (96,8%) 51 (96,2%) 
1,19 (0,16 – 8,79) 0,62 

Homossexual (MSM e HSH)  2 (3,2%) 2 (3,7%) 

Coito Oral 

Receptivo  53 (84,1%) 41 (77,3%) 
1,5 (0.61 – 3.9) 0,24 

Não Receptivo 10 (15,8%) 12 (22,7%) 

Coito Anal 

Receptivo 10 (16,1%) 6 (11,5%) 
1,47 (0,49 – 4,37) 0,33 

Não receptivo 52(83,8%) 46 (88,5%) 

Parceiros 

Exclusivo 38 (61,2%) 29 (54,7%) 
1,21 (0,57 – 2,5) 0,37 

Não Exclusivo 26 (41,9%) 24 (45,2%) 

Preservativo 

Sempre 10 (17,2%) 6 (12,25%) 
1,49 (0,5 – 4,45) 0,32 

Não usa 48 (82,7%) 43 (87,75%) 

Anticoncepcional Oral 

Sim 0 4 (23,5%) 
- 0,039 

Não  12 (100%) 13 (76,4%) 

Etilismo 

Sim 42 (66,7%) 23 (42,5%) 
2,96 (1,27 – 5,71) 0,0075 

Não 21 (33,3%) 31 (57,5%) 

Tabagismo 

Sim 25 (39,6%) 13 (24%) 
2,075 (0,93 – 4,62) 0,036 

Não 38 (60,6%) 41 (76%) 
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Tabela 6 Descrição dos fatores de risco associados a presença e ausência do HPV no sítio 

anal dos pacientes atendidos no setor de DST/UFF e na Santa Casa de Misericórdia do Rio 
de Janeiro. 

Variáveis 

 

HPV Oral 

Positivo (%) 

HPV Oral 

Negativo(%) 

OR (IC 95%) p-valor  

Idade (anos) 

15– 25 32 (47%) 23(4,8%) 
0,96 (0,46 – 2,05) 0,53 

 >25  36 (53%) 25 (52%) 

Sexarca (anos) 

Até 17 57 (83,8%) 38 (88,3%) 
0,68 (0,21 – 2.1) 0,35 

>17  11 (16,2%) 5 (11,7%) 

Orientação Sexual 

Heterossexual  66 (97%) 46 (97,8%) 
0,71 (0,063 – 8,14) 0,63 

Homossexual (MSM e HSH)  2 (3%) 1 (2,2%) 

Coito Oral 

Receptivo  54 (78,3%) 40 (85,1%) 
0,63  (0.23 – 1,6) 0,24 

 Não Receptivo 15 (21,7%) 7 (17,5%) 

Coito Anal 

Receptivo 11 (16,4%) 5 (10,6%) 
0,23 (0,57 – 5,5) 0,23 

Não receptivo 52 (77,6%) 42 (89,4%) 

Parceiros 

Exclusivo 10 (16,3%) 16 (34%) 
0,33 (0,135 – 0,823) 0,013 

Não Exclusivo 51 (85,2%) 31 (66%) 

Preservativo 

Sempre 10 (16,3%) 6 (13,6%) 
1,24 (0,41 – 3,71) 0,45 

Não usa 51 (85,2%) 38 (86,3%) 

Anticoncepcional Oral 

Usa 2 (8,4%%) 2 (28,5%) 
0,21 (0,02 – 2,02) 0,21 

Não usa 22 (91,6%) 5 (71,5%) 

Etilismo 

Sim 25 (36,2%) 21(43,75%) 
0,73 (0,34  – 1,55) 0,26 

Não 44 (63,7%) 27 (56,25%%) 

Tabagismo 

Sim 25 (36,2%) 13 (27%) 
1,53 (0,68 – 3,41) 0,2 

Não 44 (63,7 %) 35 (73%) 

 

Em relação à prevalência de HPV de acordo com o gênero, o estudo total é 

composto de 33 (99 amostras) pacientes femininos e 84 (252 amostras) pacientes 

masculinos.   

Das 33 pacientes do sexo feminino, 32 (96,9%) foram positivas e apenas 1 

paciente foi negativa para os três sítios estudados. Das 99 amostras femininas 

estudadas, a infecção pelo HPV foi detectada em 70 (70,7%) amostras. Destas 70 

positivas, 31 (44,3%) foram de lesões genitais, 14 (20%) foram de mucosa oral e 25 

(35,7%) foram de mucosa anal.  
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No caso dos 84 pacientes homens, 78 (92,8%) foram positivos. Do total de 

252 amostras masculinas estudadas, em 167 (66,2%) foi encontrada a presença 

viral. Dentre este total de 167 amostras, 74 (44,3%) eram amostras de lesão genital 

masculina, 49 (29,3%) eram amostras de mucosa oral e 44 (26,3%) eram amostras 

de mucosa anal (Tabela 7).  

Comparando o trato genital por gênero, observamos prevalências 

praticamente idênticas para homens e mulheres (cerca de 44%, p=1). Já para o trato 

anal, observamos que as amostras femininas apresentaram 75,5% de positividade 

enquanto as masculinas 52,3% (OR= 0.35; IC= 0,14 – 0,86; p= 0,016). Juntando-se 

os 2 sítios, detectamos que o trato anogenital masculino apresentou 49,7% 

(118/237) de positividade enquanto o trato anogenital feminino 23,6% (56/237), com 

diferenças estatísticas entre a aquisição de infecção em homens e mulheres (OR= 

0,42; IC= 0,199- 0.89; p= 0,014). 

 

Tabela 7 Amostras positivas para o HPV de acordo com sexo do paciente e sítio de 

infecção.  
 Feminino (n=33) Masculino (n=84)         Valor de p 

 HPV (+) HPV (+)   

Lesão Genital 31/33 (93,9%) 74/84 (88,1%) P=0,28 

Amostra Oral 14/33 (42,5%) 49/84 (58,3%) P=0,089 

Amostra Anal 25/33 (75,5%) 44/84 (52,3%) P=0,016 

Total 70/99 (70,7%) 167/252 (66,2%) P=0,25 

 

A respeito dos tipos virais detectados, nas 237 amostras positivas para MY 

foram testados os 6 tipos virais mais prevalentes (HPV6, HPV11, HPV16, HPV18, 

HPV33, HPV45).  

Em 160 amostras, detectamos somente um genótipo de HPV, sendo a 

prevalência de tipos de baixo risco de 92% (147/160) e a dos tipos de alto risco, 8% 

(13/160). Em 9 amostras não foi possível identificar  o tipo (ou tipos) do vírus e em 

68 das 228 amostras tipadas foram encontradas infecções mistas (19,3%). 

Considerando estas infecções mistas, a porcentagem de HPV de baixo risco foi de 

89,9% (205/228) e de alto risco foi de 10,1% (23/228).  
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Entre os 6 tipos virais testados somente o HPV 33 não foi detectado nas 

amostras deste estudo (Tabela 8). 

Tabela 8 Prevalência dos genótipos de HPV nas amostras estudadas 

Positividade do HPV de acordo com tipo 

N= 311* HPV6 HPV11 HPV16  HPV18 HPV45 HPV33        HPV X 

 134 (43,%) 144 (46,3%) 6 (1,9%) 13 (4,1%) 5 (1,6%) 0 (0%)        9 (2,8%) 

*N = 311 (soma das amostras positivas, incluindo infecções mistas e casos sem tipo identificado) 

Das infecções mistas detectadas, as infecções por HPV6/HPV11 (58 casos) 

prevaleceram, seguidas pelas demais: HPV6/HPV16 (1 caso); HPV6/HPV18 (1 

caso); HPV11/HPV18 (3 casos); HPV6/HPV11/HPV18 (3 casos); 

HPV6/HPV11/HPV16/HPV18 (1 caso) e HPV6/HPV11/HPV16/HPV18/HPV45 (1 

caso). Dentre as infecções mistas, 85,2% (58/68) casos eram dos genótipos 

HPV6/HPV11. A porcentagem de infecções mistas foi semelhante para os diferentes 

sítios (p>0,05): foram encontradas 28,5% (30/105) de infecções mistas em pacientes 

com lesões genitais positivas para o vírus, 30,1% (19/63) nos pacientes positivos 

para o vírus no sítio oral e 27,5% (19/69) nas mucosas anais positivas para o 

mesmo. 

O genótipo com maior prevalência no trato genital foi o HPV11 representando 

um total de 31,6% das infecções. O mesmo ocorreu no trato oral, apresentando 21 

(17,9%) amostras com DNA do HPV11. No trato anal, o genótipo mais prevalente foi 

o HPV6 (17,9%), enquanto o HPV 11 foi detectado em 17,1%, não havendo 

qualquer diferença estatisticamente relevante (p>0,05) (Tabela 9). 
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Tabela 9 Prevalência dos genótipos de HPV encontradas em 117 pacientes atendidos no 

setor de DST/UFF e da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro no período de 2009-
2014. 

Sítios 

Estudados 
Prevalência de genótipos de HPV detectados 

 

 HPV6 HPV11 HPV16 HPV 18 HPV45 HPVx HPVmistas Total 

positivos 
Lesão 
Genital 

34 (29%) 37(31,6%) 2 (1,7%) 1(0,85%) 1(0,85%) - 30 (25,6%) 105 
(100%) 

Mucosa 

Oral 

14(11,9%) 21(17,9%) 1(0,85%) 1(0,85%) 3 (2,5%) 4 (3,4%) 19 (16,2%) 63   

(100%) 
Mucosa 
Anal 

21(17,9%) 20(17,1%) - 4 (3,4%) - 5 (4,2%) 19 (16,2%) 69   
(100%) 

TOTAL * 69 78 3 6 4 9 68 237 
(100%) 

* N=117 amostras genitais, 117 amostras orais e 117 amostras anais.  

 Em relação ao trato genital feminino, a presença de HPV6 foi de 38,7% (12 

pacientes), para o HPV11 foi de 35,5% (11 pacientes), a coinfecção HPV 6/HPV11 

foi detectada em 19,3% (6 pacientes) e coinfecções com HPV 11 e HPV 18 bem 

como HPV6/HPV11/HPV18 apresentaram prevalência de 3,2% (1 paciente). Nos 

casos masculinos, o HPV6 apresentou uma prevalência de 29,7% (21 pacientes), o 

HPV11 apresentou 35,1% (26 pacientes), o HPV16 apresentou 2,7% enquanto o 

HPV18 e o HPV45 apresentaram 1,35% de prevalência. No caso das coinfecções, 

os genótipos HPV6/HPV11 apresentaram 28,3% de prevalência e a combinação 

HPV6/HPV16 obteve 1,35% de prevalência. Não houve diferença significativamente 

relevantes entre os sexos para as prevalências de genótipos do HPV. 

Já no trato oral das pacientes do sexo feminino, foi observada a presença do 

HPV 6 em 35,5% dos casos (5 pacientes), 28,5% (4 amostras) para o HPV 11, 

28,5% para a infecção múltipla  HPV6 HPV11 e 7,1% para o HPV45 

 Para a mucosa oral masculina, o HPV6 obteve 18,3% (9 pacientes) de 

prevalência, 34,7% (17 pacientes) para o HPV11. Os tipos HPV16, HPV18 e HPV45  

apresentaram 2% (1 paciente cada) e para a coinfecção HPV6/HPV11 a prevalência 

encontrada foi 24,5% (12 pacientes). Este sitio masculino apresentou algumas 

coinfecções de alto risco como HPV6/HPV18, HPV11/HPV18, 

HPV6/HPV11/HPV16/HPV18, todas com 2% de prevalência. Para 4 casos, não foi 

possível identificar os genótipos virais (HPV X) (Tabela 10).  

No sítio anal feminino, foi encontrada prevalência de 28% para o HPV6, 36% 

para o HPV 11 e 24% de prevalência de coinfecção do HPV6/HPV11. Nas amostras 



 63 

    

masculinas anais, o HPV6 foi encontrado em 31,8% dos casos, o HPV11 em 25% e 

o HPV18 em 6,8%. Nas coinfecções encontradas foram detectadas as combinações 

HPV6/HPV11 em 20,4%, sendo detectadas combinações com tipos de alto risco em 

2,2% (HPV11/HPV18 e HPV6/HPV11/HPV18/HPV45).  

Tabela 10 Prevalência dos genótipos, separados por gênero, encontrados nos diferentes 

sítios com infecção por HPV.  

Lesão Genital Feminina (n=31) * Lesão Genital Masculina (n=74) * 

Tipo de HPV Nº de amostras (%) Tipo de HPV Nº de amostras (%) 

HPV6 12 (38,7%) HPV6 22 (29,7%) 

HPV11 11 (35,5%) HPV11 26 (35,1%) 

HPV6 HPV11 6 (19,3%) HPV6 HPV11 21 (28,3%) 

HPV11 HPV18 1 (3,2%) HPV16 2 (2,7%) 

HPV6HPV11 HPV18 1 (3,2%) HPV18 1 (1,35%) 

- - HPV45 1 (1,35%) 

- - HPV6 HPV16 1 (1,35%) 

Mucosa Oral Feminina (n=14) **  Mucosa Oral Masculina (n=49) **  

Tipo de HPV Nº de amostras (%) Tipo HPV Nº de amostras (%) 
HPV6 5 (35,7%) HPV6 9 (18,3%) 

HPV11 4 (28,5%) HPV11 17 (34,7%) 

HPV6 HPV11 4 (28,5%) HPV6 HPV11 12 (24,5%) 

- - HPV16 1(2%) 

- - HPV18 1 (2%) 

HPV45 1 (7,1%) HPV45 1 (2%) 

- - HPV6 HPV18 1(2%) 

- - HPVV11 HPV18 1(2%) 

- - 
HPV6 HPV11 HPV16 

HPV18 

1 (2%) 

  HPVX 4 (8,1%) 

Mucosa Anal Feminina (n=25) *** Mucosa Anal Masculina (n=44) *** 

Tipo de HPV Nº de amostras(%)  Tipo de HPV Nº de amostras (%) 

HPV6 7 (28%) HPV6 14 (31,8%) 

HPV11 9 (36%) HPV11 11 (25%) 

HPV6 HPV11 6 (24%) HPV6 HPV11 9 (20,4%) 

HPV18 1 (4,%) HPV18 3(6,8%) 

HPV6 HPV11 HPV18 2 (8,%) HPV11 HPV18 1(2,2%) 

- - 
HPV6 HPV11 HPV16 

HPV18 HPV45 

1 (2,2%) 

- - HPVX 5 (11,3%) 
*Um total de 31 amostras genitais femininas positivas e 74 amostras genitais masculinas positivas para o vírus. 
**Um total de 14 amostras orais femininas positivas e 49 amostras orais masculinas positivas para o vírus. 

***Um total de 25 amostras anais femininas positivas e 44 amostras anais masculinas positivas para o vírus. 
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  A presença do DNA viral nos três sítios de infecção de um mesmo 

paciente foi observada em 43 (36,75%) casos. Dentre estes casos de infecção 

concomitante, detectamos 21 (18%) casos de concordância de genótipos sendo que 

14 (12%) casos apresentaram concordância de pelo menos um mesmo tipo viral nos 

três sítios de infecção (Tabela 11). Foi observada uma concordância tota l em 7 

casos (6%) onde os genótipos encontrados tanto no sitio genital, oral e anal foram: 5 

casos de HPV6; 1 caso de HPV11 e 1 caso de HPV6/HPV11. Os outros casos foram 

infecções com genótipos variados nos sítios estudados (Tabela 11). 

  Em relação à presença de DNA viral entre dois sítios de infecção, foram 

encontradas: 57,2% (67/117 OR=8,8; IC= 1,83 – 42,35; p=0,0022; RR=3,82) dos 

pacientes com infecção simultânea no sítio anal e genital, 49,5% (58/117 OR=1,7; 

IC= 0,51 – 5,79; p=0,27; RR=1,32) de casos de concomitância no sítio oral e genital 

e 38,4% (45/117 OR=3,12; IC= 1,45 – 6,72; p= 0,0027; RR=1,61) dos pacientes com 

casos de infecção nos sítios anal e oral. Somando-se as infecções anogenitais e 

comparando-as às infecções orais detectadas, observamos uma concomitância na 

detecção do DNA do HPV em 60 (51,2%) dos pacientes. 
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Tabela 11 Concordância de genótipos de HPV em amostras do trato genital, anal e oral, de 

pelo menos 1 tipo viral nos três sítios. 

Casos Tipo do HPV por sítio 

 Genital Oral Anal 

1 HPV6 HPV11 HPV6 HPV11 HPV6 HPV11 

2 HPV6 HPV6 HPV6 

3 HPV11 HPV11 HPV11 

4 HPV6 HPV6 HPV6 

5 HPV6 HPV6 HPV6 

6 HPV6 HPV6 HPV6 

7 HPV6 HPV6 HPV6 

8 HPV6 HPV6 HPV11 HPV6 HPV11 

9 HPV6 HPV11 HPV6 HPV6 

10 HPV11 HPV11 HPV6 HPV11 

11 HPV11 HPV6 HPV11 HPV6 HPV11 

12 HPV11 HPV6 HPV11 HPV11 

13 HPV11 HPV6 HPV11 HPV6 HPV11 

14 HPV6 HPV11 HPV6 HPV11 HPV11 

15 HPV6 HPV6 HPV11 HPV6 HPV11 

16 HPV6 HPV11 HPV6 HPV6 

17 HPV11 HPV6 HPV11 HPV11 

18 HPV11 HPV6 HPV11 HPV11 

19 HPV11 HPV11 HPV6 HPV11 

20 HPV6 HPV6 HPV11 HPV16 HPV18 HPV6 HPV11 

21 HPV6 HPV6 HPV11 HPV6 HPV11 HPV18 
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6. DISCUSSÃO 

 

Estimativas epidemiológicas da WHO sugerem que a prevalência da infecção 

pelo HPV em todo mundo está entre 9% e 13%, o equivalente a 630 milhões de 

pessoas.  A infecção pelo HPV é a mais comum no trato reprodutivo e é causa de 

várias patologias em ambos os sexos incluindo lesões pré -cancerosas que podem 

evoluir a condições malignas (WHO, 2014).  

 Infelizmente, o câncer cervical com 528 000 novos casos a cada ano é o 

quarto tipo de câncer mais comum em mulheres em todo o mundo (IARC, 2013). 

Para a WHO o câncer cervical representa 7,5% das mortes por câncer em mulheres 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/). O câncer de colo de útero 

ainda permanece como um problema de saúde pública, apesar das reduções das 

taxas de incidências e mortalidade ligadas a essa patologia (IARC, 2010). O câncer 

peniano também está associado a infecções pelo HPV, com prevalências que 

variam de 22,2% a 70% (BACKES et al.,2009). Resultados de uma pesquisa feita no 

Brasil, em 2012, revelaram prevalência 60,7% de DNA de HPV em amostras de 

pacientes com câncer peniano (AFONSO et al.,2012). No Brasil, a incidência do 

câncer cervical, a doença maligna mais comum por HPV, ainda é alta. Um 

levantamento realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) mostrou cerca de 

17 mil novos casos de câncer uterino por ano. Em 2013, 4160 mulheres foram 

levadas a óbito em decorrência da doença. Em 2014, cerca de 15590 casos de 

câncer de colo de útero foram reportados. Para 2015, é esperado o surgimento de 

16 mil novos casos (INCA, 2014a). No caso dos homens, a história natural da 

infecção que leva ao câncer peniano não é totalmente conhecida e está em 

construção. Estimativas globais chegam de 40-50% dos casos de câncer peniano 

podem apresentar o DNA do HPV (PARKIN et al.,2006; BACKES et al.,2009; 

MIRALLES-GURI et al.,2009), mas já foi detectado em 92%dos casos de carcinomas 

in situ pó Cupp e colaboradores (1995).Junto a isso, semelhante ao câncer de vulva, 

a prevalência de DNA em cânceres penianos variam com o tipo histológico e em sua 

maioria não abrange um específico tipo (IARC,2010). 

 A respeito dos cânceres orais, embora seja uma patologia rara, é a décima 

sexta mais frequente no mundo com mais de 500.000 novos casos e 300 000 mortes 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/
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ao ano (FERLAY, 2004). No Brasil, anualmente mais de 14 000 novos casos são 

relatados (INCA, 2012). Contudo, tanto para o câncer oral como para o peniano, 

ressaltamos que a Organização Mundial da Saúde (OMS) não reconhece os HPV 

como agentes etiológicos, mas a International Agency for Research on Cancer 

(IARC) em Lyon, França, declarou que existem  evidencias suficientes para concluir 

que o HPV causa alguns tipos de câncer de orofaringe, como câncer na cavidade 

oral e câncer na laringe (IARC,2007), ressaltando que co-fatores são necessários 

para a progressão da infecção, dentre eles: a infecção por genótipos oncogênicos, o 

comportamento sexual, o tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas, uso de 

contraceptivos orais.  

Com relação ao câncer anal, já está definido que mais de 90% está associado 

à infecção pelo HPV, em especial pelo HPV16, com prevalências crescentes, que se 

aproximam às vistas na era pré-rastreio, principalmente em populações de homens 

que fazem sexo com homens (NIH, 2015).  

 Apesar dos papilomavírus e sua relação com o câncer serem estudados há 

décadas, poucos estudos foram feitos relacionando os diversos sítios de infecção 

em um mesmo hospedeiro, assim não existem muitos dados sobre a infecção 

concomitante em sítio genital, oral, e anal bem como dados epidemiológicos desses 

pacientes. Há muito a se saber sobre as formas de transmissão do HPV, do 

comportamento desse vírus em sítios extra-genitais, o sinergismo de coinfecções por 

genótipos de alto risco e baixo risco, entre outros aspectos epidemiológicos. Com 

isso, nós destacamos novamente que a história natural desse vírus ainda está em 

construção e nosso trabalho tem como principal objetivo contribuir para construção 

desta. 

Em nosso trabalho, observamos uma positividade para o HPV de 67,5% das 

351 amostras estudadas próximo à Giuliano e colaboradores (2007), sendo que 

89,7% das lesões genitais foram positivas para o vírus, o que se encontra próximo 

ao descrito pela literatura (AUBIN et al.,2008; GARLAND et al.,2009) . Os fatores de 

risco associados a infecções nas lesões genitais que apresentaram significância 

estatística foram a prática do sexo oral e do sexo anal. Os pacientes com prática 

sexual anal receptiva apresentaram 82,3% de positividade no sítio genital enquanto 

os que mantinham prática insertiva apresentaram 17,7%, corroborando assim que 
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há maior chance de adquirir a infecção pelo HPV associada à prática o sexo anal 

receptivo (OR=23,8; IC= 4,81 – 118,9; p=0,0000012). A mesma relevância foi vista 

para a prática de sexo oral (p=0,039) (Tabela 4), ainda um fator de risco indefinido 

na literatura para aquisição de HPV no que se refere a comportamento sexual (KING 

et al.,2015). 

No caso das amostras orais, encontramos 53,8% de amostras clinicamente 

saudáveis infectadas pelo vírus (Tabela 3). A prevalência de indivíduos infectados 

pelo HPV no sitio oral ainda não está definida na literatura e pode variar. Estudos 

que avaliaram a positividade do vírus em homens e mulheres apontaram variações 

entre 0,6% a 14% (LAMBROPOULOS et al., 1997; KUROSE et al., 2004; DO 

SACRAMENTO et al., 2006; SMITH et al.,2007). Nossa prevalência foi alta, mas 

estudamos indivíduos com lesões genitais clinicamente detectadas, aumentando  

assim o risco de infecção em outros sítios e confirmando a presença do HPV no 

hospedeiro. Xavier e colaboradores (2009), em um estudo realizado no Brasil, com 

30 homens com lesão anogenital confirmada por métodos moleculares chegaram a 

uma porcentagem muito pequena de positividade de infecção no sitio oral, de 

apenas 3,3%. Para Kofoed e colaboradores, em um estudo publicado em 2014, em 

que participaram 201 homens e mulheres com lesões condilomatosas em região 

genital, chegaram a uma porcentagem de 10,4% de indivíduos com presença do 

vírus no trato oral.   

Devemos recordar que os métodos de coleta das amostras orais e anais não 

possuem uma padronização, bem como não há métodos definidos para 

processamento, transporte, estocagem, extração de DNA, diferente do que acontece 

para o estudo das amostras cervicais. Com essa ausência de protocolos, nos 

deparamos com uma limitação para comparação fidedigna dos trabalhos publicados 

uma vez que os métodos empregados nos poucos estudos disponíveis são variados, 

bem como pode explicar a extensa diferença dos resultados da literatura. A fim de 

melhor compreender nossos achados estudamos os fatores de risco para infecção 

oral pelo HPV em nossa população, encontramos resultados com significância 

estatística referente ao uso de anticoncepcional oral, uso de tabaco e o uso de 

álcool associados à mucosa oral (oral p=0,039; tabagismo p=0,036; etilismo 

p=0,0075) (Tabela 5). Em relação ao uso de anticoncepcional oral, observamos que 

as mulheres que faziam uso de pílula estavam mais protegidas do HPV, o que nos 
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parece controverso. Moreno e colaboradores (2002) apontaram que o uso de 

anticoncepcional oral aumenta as chances de carcinogênese associada às infecções 

pelo HPV, mas não há estudos relacionando risco de infecção e uso de 

anticoncepcional. Entretanto, devemos considerar que tais pacientes vão mais 

rotineiramente ao médico, recebendo orientação quanto a práticas sexuais seguras. 

Nosso estudo parece sugerir que a ingestão de álcool é um fator de risco para a 

infecção oral pelo HPV (p=0,0075) (Tabela 5). Essa prática pode ser associada a 

diminuição da efetividade do sistema imunológico local na cavidade oral 

(principalmente pela diminuição das células dendríticas) e também a certa 

desidratação que álcool faz, comprometendo a secreção das células de defesa 

necessárias ou até mesmo o envio de sinal de alerta para uma neutralização eficaz 

(POPPE et al.,1995). Também deve-se lembrar que o consumo de álcool pode ser 

associado como fator de mudança no comportamento sexual, levando à maior  

exposição ao vírus (CAVALCANTI & OLIVEIRA, 2003). 

Nossa porcentagem de positividade no sítio anal sem lesões clínicas foi de 

59% (Tabela 3). Na literatura, estes dados podem variar amplamente e poucos 

estudos têm sido publicados com a população imunocompetente. A prevalência de 

HPV no sítio anal em população heterossexual é muito heterogênea nas 

publicações, variando entre 1,2% e 28% (VA DOORNUM et al., 1994; NICOLAU et 

al; 2005; NYITRAY et al., 2010; KOFOED et al., 2014), dificultando assim a definição 

de uma faixa de prevalência para comparação de resultados. Em um estudo 

realizado em 2014, Slama e colaboradores encontraram 8% de positividade para o 

vírus no sítio anal em 100 mulheres com lesões não neoplásicas na região cervical e 

42,4% de positividade de HPV anal em 172 mulheres com lesões de alto risco. Em 

um estudo com homens jovens que fazem sexo com homens a prevalência de HPV 

no sítio anal chegou a 70% dos casos. (GLICK et al., 2014). A respeito dos fatores 

de risco relativo à mucosa anal, encontramos associação significativa entre a 

infecção e a variável parceiro não exclusivo, apontando que ter um parceiro 

exclusivo protege contra a infecção anal pelo vírus (OR 0,33; IC 0,135 – 0,823 

p=0,013 RR=0,59) (Tabela 6). Não observamos essa associação com os outros 

sítios em questão, o que sugere que as defesas imunes do trato anal são menos 

eficazes do que os demais como já relatado para os casos de pacientes infectados 

pelo HIV (DOBAO et al., 2013; CHING-HONG et al., 2013). 
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A princípio era de se esperar que o trato anal fosse mais infectado que o trato 

oral, dada a proximidade desse ao trato genital. Nosso estudo não encontrou essa 

diferença de prevalência, pois encontramos semelhanças na porcentagem da 

infecção para os sítios anal e oral (oral: 54,7% anal: 59%; p>0,05) (Tabela 3). Isso 

pode indicar a importância do estudo do sitio oral para manutenção do vírus no 

hospedeiro como uma via que mantém o ciclo epidemiológico. Por outro lado, os 

dois sítios possuem semelhanças anatomo-fisiológicas, sendo mucóides para ambos 

os sexos, o que parece então justificar uma prevalência parecida. Já o sítio com 

características diferentes dos demais seria o sítio genital masculino, com perfil de 

epitélio da pele, altamente queratinizado.  

Apesar da diferença entre o número de indivíduos dos sexos feminino e 

masculino em nosso estudo, não encontramos diferenças estatística entre os 

grupos, relacionada à presença geral do HPV (H: 66,2% e M: 70,7%), corroborando 

novamente que não há diferenças entre o tropismo por gênero referente aos 3 sítios 

de infecção estudados (p>0,05). No caso das infecções genitais, também não há 

tropismo por gênero (H:88,1% e M:93,9% p=0,47) (Tabela 7). Entretanto, no caso 

das infecções orais, a porcentagem foi diferente: 42,5% de HPV oral em mulheres e  

58,3% em homens, embora sem relevância estatística, mas com uma tendência 

(p=0,089) (Tabela 7). Nosso estudo diverge da literatura que afirma que a infecção 

oral em homens é até três vezes mais comum do que em mulheres, com maior risco 

de conversão maligna (GILLISON et al.,2012). Nesse mesmo estudo, os resultados 

evidenciaram que a transmissão do HPV oral é por via sexual e foi sugerido que a 

discrepância da prevalência entre homens e mulheres pode ser explicada pelo 

comportamento sexual, por efeitos hormonais e por diferenças anatomo-fisiológicas 

entre os sítios. Os efeitos hormonais podem atuar na duração da infecção 

(CASTELSAGUÉ et al.,2003). Em um estudo mais recente, realizado em 2014, 

Kofoed e colaboradores chegaram a uma prevalência de 12,1% de HPV oral em 

homens e de 6,9% em mulheres. Já Termine e colaboradores, em 2011, estimaram 

em 18,1% a prevalência de HPV oral em mulheres com infecção cervical pelo vírus, 

uma porcentagem maior do que a estimada por Gillison e colaboradores, em 2012, 

para mulheres sem infecção cervical pelo HPV. Podemos levar em consideração 

também que as infecções em homens são, em sua maioria, assintomáticas e 

inaparentes sugerindo o caráter de reservatório do DNA viral (PARTRIDGE et al., 



 71 

    

2006). Além disso, o homem possui um papel importante na disseminação da 

doença e nas recidivas nas suas parceiras. Na região oral não é diferente, como 

apresentado por Kero e colaboradores (2012) em homens que concluíram que a 

mucosa oral é também uma importante fonte epidemiológica de HPV.  

As altas prevalências encontradas por nós, em ambos os sexos, indicam a 

relevância da vacina do HPV para as infecções orais, visto que a mucosa oral 

apresenta diversos de fatores que colaboram para a infecção do vírus e 

principalmente por atuar como um sítio de reserva e ser uma fonte de transmissão 

viral. Entretanto, a eficácia da vacina contra a infecção por HPV oral é 

desconhecida. Um estudo realizado na Costa Rica em mulheres que foram 

vacinadas demonstrou que a prevalência oral dos genótipos presentes na  vacina 

diminuiu após 4 anos da vacinação (HERRERO et al.,2013). No caso dos homens, 

estudos são necessários para informar sobre os benefícios da vacinação contra o 

HPV em homens, devido à maior prevalência de infecção oral por HPV já 

demonstrado (GILLISON et al., 2012). 

No sitio anal ocorreu o inverso do observado para a mucosa oral, isto é, a 

prevalência de HPV em mucosa anal saudável foi maior em mulheres do que em 

homens (M: 75,7%; H: 52,3% p=0,016) (Tabela 6). Nossa população de estudo se 

caracterizou pela predominância de homens heterossexuais. Embora a mucosa anal 

possa ser infectada por auto-inoculação e funcionar como reservatório que 

eventualmente pode resultar em lesões (GILLISON et al.,2012), nossos resultados 

sugerem que a aquisição de infecção neste sítio, embora assintomática, é mais 

frequentemente associada ao comportamento sexual, como sugerido por King e 

colaboradores (2015). Nossos dados estão de acordo com a literatura (KOFOED et 

al.,2014), mas  estudos mostraram uma variação na prevalência de 27-43% de 

positividade de HPV em sítio anal de mulheres. (PALEFSKY et al., 2001; 

GOODMAN et al., 2008).  

Com relação aos genótipos virais mais frequentes avaliados em nosso 

estudo, detectamos HPV6, HPV11, HPV16, HPV18 e HPV45, mas em nenhuma 

amostra foi encontrado o HPV33. De acordo com as tabelas 8 e 9, podemos notar 

que o HPV11 obteve maior prevalência tanto em lesões genitais como em 

esfregaços orais, já em esfregaços anais, o HPV 6 foi o mais presente. Nas lesões  



 72 

    

vegetantes genitais, já era esperado a infecção por genótipos de baixo risco como o 

HPV 6 e HPV11, que são os mais comuns, principalmente o HPV6 (HPV alto risco: 

8% e HPV baixo risco: 92%). Estudos recentes apontaram que o HPV 6 ainda é o 

mais prevalente nos casos de verrugas genitais (JAMSHIDI et al.,2012; CHANG et 

al.,2013; HERNANDEZ-SUAREZ et al., 2013; STUREGARD et al.,2013). No caso 

das lesões benignas femininas nosso estudo está de acordo com os estudos 

citados: o HPV6 foi mais prevalente (38,7%) (Tabela 10). Já em relação às amostras 

genitais masculinas, o HPV11 foi o mais prevalente (35,1%). Entretanto, assim como 

nosso estudo, em uma pesquisa realizada em 100 homens infectados pelo HPV foi 

encontrada a prevalência de HPV11 maior que o HPV6 (HPV6: 14,8%; HPV11: 

17,3%) (LU et al.,2011). É importante ressaltar que tais genótipos são alguns dos 

genótipos que compõem as vacinas contra HPV.  

 De um modo geral, encontramos altas prevalências do HPV nos diferentes 

sítios, mas ressaltamos a preponderância dos tipos 6 e 11 de baixo risco. Embora os 

genótipos 6 e 11 tenham sido detectados em prevalências semelhantes na mucosa 

oral e anal feminina (HPV6 oral: 35,7%; HPV11 oral: 28,5%; HPV6 anal: 28%; 

HPV11 anal: 36%), no caso masculino o HPV11 oral obteve uma alta de prevalência 

quando comparado à mucosa anal (HPV11 oral: 34,7%; 11 anal: 25%). Além disso 

apresentar mais HPV 6 na mucosa anal do que na mucosa oral (HPV6 oral=18,3%, 

HPV6 anal=31,8%), onde este genótipo foi menos detectado, embora sem 

relevância estatística (p=0,29). Muito interessante ressaltar que a prevalência de 

HPV6 na mucosa oral masculina foi baixa (HPV6 oral: 18,3%) enquanto a feminina 

foi alta (HPV6 oral: 35,7%), era esperado uma porcentagem semelhante em ambos 

os sexos. Essa discrepância pode ser explicada por algum fator de restrição que 

existe no HPV6 para não se adaptar à mucosa masculina ou o próprio HPV11 possui 

uma maior plasticidade quando comparado ao HPV6, permitindo uma ampla 

disseminação em diversos sítios diferentes e causando mais patologias tanto 

benignas quanto malignas.  

É ainda muito importante destacar que, dos 12 casos negativos para o vírus 

em lesões genitais, ocorreram 3 casos de positividade exclusivamente em mucosa 

oral, todos com HPV11 (Figura 8). Em nosso estudo, observamos a presença do 

HPV 11 em diversos sítios de infecção, em especial na mucosa oral, novamente 

podemos sugerir que esse genótipo tem passado por mudanças evolutivas que  
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levaram a uma melhor adaptação em diversos sítios, conferindo uma maior 

plasticidade ou ainda pode haver algum fator intr ínseco do hospedeiro a respeito do 

sistema de defesa do organismo que favoreça alguns sítios de infecção frente a 

outros. Além de esse mecanismo ser diferente entre os sítios, provavelmente é 

diferente entre hospedeiro masculino e feminino explicando assim a alta prevalência 

de HPV11 (34,7%) oral masculino, quando comparado ao HPV6, e alta prevalência 

de HPV 11 (33,3%) anal feminino. Para os demais casos negativos no trato oral, 

podemos sugerir que a lesão clinicamente aparente no trato genital pode ter a 

infecção por outros tipos de HPV não pertencentes ao gênero Alphapapillomavirus 

como por exemplo, pertencer aos Gamapapillomavirus, ou Betapapillomavirus, 

esses tipos não podem ser detectados pelas metodologias correntemente 

empregadas para diagnóstico de infecções genitais. Oliveira e colaboradores (2015) 

encontraram prevalência de 6,5% para tipos pertencentes ao gênero 

Betapapillomavirus em cavidade oral dos pacientes em seu estudo. Todavia, 

estudos ainda não publicados sugerem que há uma transmissão do vírus cruzada de 

sítios de infecção, assim a presença de DNA de HPV11 na mucosa oral pode ter 

sido originada de uma infecção genital do suposto parceiro (Ceperuelo, informação 

verbal).1 

 Embora tenhamos trabalhado com amostras de tecidos saudáveis e com alta  

prevalência de genótipos de baixo risco oncogênico, devemos lembrar que a 

presença de tipos de alto risco ainda que baixa poderá determinar a conversão 

maligna nestes tecidos. Devemos ainda ressaltar que genótipos considerados de 

baixo risco podem ser envolvidos na malignização dos tratos tanto genital quanto 

oral e anal (HARTWIG et al., 2015). De fato, Bennetts e colaboradores (2015) 

encontraram 1 caso de carcinoma anal in situ com infecção pelos genótipos HPV6 e 

HPV11. DJURDJEVIC e colaboradores (1998) descreveram condilomas gigantes 

com infecção dos genótipos 6 e11. Já foi relatado que essa patologia pode ser um 

ponto de inicio para um prognóstico de carcinoma verrucoso (BOGOMOLETZ et al., 

1985; DE KONING et al., 2008). Kondi-Paphitis e colaboradores (1997) encontraram 

coinfecção pelo HPV6 e HPV 11 em carcinomas verrucosos de vulva. Assim como 

                                                                 
1   Comunicação feita por Daniele Ceperuelo em 15/07/2015, na Universidade Federal Fluminense, Rio 

de Janeiro. 
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Del Pino e colaboradores (2012) que relataram o genótipo 6 nessa mesma patologia, 

mostrando o papel etiológico destes HPV de baixo risco em patologias oncogênicas, 

e sugerindo uma certa mudança no comportamento da infecção desses genótipos.  

Infecções por genótipos de alto risco, principalmente os HPV16 e HPV18, 

atuam como fator de alto risco para a malignização dos tecidos onde ocorre a 

infecção (IARC, 1995; BREW et al., 2012). Como já demonstrado, esses genótipos 

são mais persistentes quando comparados com os tipos de baixo risco. Para 

Louvanto e colaboradores (2013), os HPV de baixo risco são eliminados das 

mucosas mais rapidamente do que os de alto risco. De outro lado, a associação do 

carcinoma oral com infecções persistentes de HPV oncogênicos está pouco definida 

(MILLER et al.,2001). É importante elucidar que a baixa carga viral nas desordens 

orais limita a interpretação dos resultados bem como a comparação de displasias, 

carcinomas orais e tecidos orais saudáveis, levando em consideração as técnicas 

moleculares utilizadas (MILLER et al., 1996; SURGERMAN et al.,1997). Em nosso 

estudo, encontramos apenas 2% de HPV16 nas amostras positivas para o vírus na 

mucosa oral saudável e não encontramos qualquer HPV 16 nas mucosas anais 

(Tabela 8 e Tabela 9). Entretanto, Kreimer e colaboradores (2010), estudando a 

mucosa oral saudável, verificou que o genótipo mais encontrado foi o HPV 16, 

correspondendo 1,3% de 3977 indivíduos avaliados em 18 estudos. Na metanálise 

de Rautava & Syrjanen (2011), o tipo 16 correspondeu a 28% entre todas as 

infecções detectadas na região oral de indivíduos saudáveis. Nos casos dos sítios 

anais, prevalência de 28% para o HPV 16 foi demonstrada em um estudo que 

abrangia homens que fazem sexo com homens, população que de modo geral 

apresenta alta prevalência de genótipos oncogênicos (GLICK et al., 2014). Com 

isso, vale ressaltar que trabalhamos com indivíduos com lesões genitais vegetantes, 

normalmente associadas à HPV de baixo risco, assim, resultados de alta prevalência 

de baixo risco de HPV nas mucosas oral e anal já eram esperados. Deve-se 

considerar que ainda existem poucos estudos sobre o tema e a prevalência do 

papilomavírus na mucosa oral normal é controversa (TERAI et al., 1999). Foi 

sugerido que a prevalência do HPV nesta mucosa inclui infecções subclínicas e/ou 

latentes, e que a infecção com um baixo número de cópias do vírus é comum nesse 

sítio  (OLIVEIRA et al.,2003). No caso de prevalência do HPV em mucosa anal em 

populações imunocompetentes, os estudos são ainda mais raros, mas Kofoed e 
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colaboradores (2014) relataram prevalências de 46%, altas como as aqui descritas, 

embora com predominância de HPV de alto (25%), sendo o HPV16 o mais comum.  

O HPV 45 tem se mostrado emergente em todo o mundo (AFONSO et al., 

2012). Essa notável presença tem sido mais prevalente em lesões cervicais, em 

especial, as insidiosas, que tem pior prognóstico para pacientes de ambos os sexos. 

Em 2005, Clifford e colaboradores, demonstraram a prevalência do HPV45 em cerca 

de 4%. Em 2010, esta aumentou para 6% como mostra De Sanjose e 

colaboradores. Em nosso estudo, o HPV 45 foi o quarto tipo mais prevalente, com 

uma prevalência de 2,5%, corroborando a literatura, além das diversas infecções 

mistas. Na mucosa oral das pacientes estudadas essa prevalência chegou a 7,1%. 

Entretanto, como nossa casuística foi pequena, estudos posteriores são necessários 

a fim de confirmar a circulação deste genótipo oncogênico em nossa população.  

A prevalência e os genótipos evidenciados em infecções mistas descritas na 

literatura tem se mostrado muito diversa. Em nosso estudo, encontramos 

porcentagem semelhante para os diferentes sítios: 28,5% de infecções mistas em 

pacientes com lesões genitais positivas para HPV, 29,6% de infecções mistas nos 

pacientes positivos para o vírus no sítio oral e 27,5% de infecções mistas nas 

mucosas anais positivas para o HPV (valores de p>0,05). Para Kofoed e 

colaboradores (2014), as co-infecções foram comuns em casos de verrugas genitais 

e no sítio anal, em que foram detectados vários tipos de HPV em 45,6% e 39,3% 

dos pacientes positivos para HPV, respectivamente. No lavado oral, múltiplos tipos 

de HPV foram encontrados em 30% dos casos positivos. Ainda nesse mesmo 

estudo, foi encontrada uma prevalência de HPV6/HPV11 de 74%. Em estudos 

anteriores, como um realizado na Suécia, em 2013, foi encontrada uma prevalência 

de 71% de prevalência de coinfecção com HPV6 e HPV11 em homens e mulheres 

com verrugas genitais (STUREGÅRD ERIK et al., 2013). Um grande estudo 

realizado na França, em 2008, que utilizou 520 amostras de homens e mulheres 

com lesões condilomatosas foi encontrado uma prevalência de 83% de coinfecção 

HPV6/HPV11, muito próximo de nosso estudo, em que encontramos 85,5% da 

mesma infecção mista. (AUBIN, et al.,2008). Também semelhantes aos nossos 

dados, Garland e colaboradores (2009) encontraram 86% dos casos de HPV6 

HPV11 no grupo placebo do estudo da vacina quadrivalente contra o HPV. 
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Existem poucos estudos que avaliam a concomitância da infecção nos sítios 

genital, oral e anal, sendo ainda mais escassos os trabalhos que estudam 

populações heterossexuais. Ao avaliarmos a presença do HPV nos sítios estudados, 

encontramos a presença de DNA do vírus nos três sítios concomitantemente em 

36,75% dos casos (43 casos totais, 13 femininos e 30 masculinos). Para Videla e 

colaboradores (2013) e King e colaboradores (2015), a prevalência de HPV nos três 

sítios chegou a 6% e 9% em homens assintomáticos que fazem sexo com homens 

(MSM) HIV positivos e HIV negativos, respectivamente. Nossos resultados não estão 

de acordo com os autores citados, porém, como já mencionado, estudamos uma 

população com lesões genitais já pré-definidas, o que aumenta as chances de 

encontrar o DNA viral em outros sítios de infecção. Além disso, nossa população de 

estudo foi majoritariamente heterossexual, que tem sido caracterizada como 

apresentando perfil mais restrito de genótipos infectantes. 

Apesar de não ser o foco de o estudo avaliar sítios pareados e como a 

literatura tem mostrado diversos trabalhos com esses dados, nosso estudo também 

os avaliou. Nosso estudo encontrou a presença de DNA viral nos sítios genital e 

anal, simultaneamente, de 57,2% dos pacientes (67/117 OR=8,8; IC= 1,83 – 42,35; 

p=0,0022; RR=3,82). Esta alta prevalência pode ser explicada pela proximidade 

anatômica dos dois sítios de infecção, e o risco da infecção genital se estender ao 

trato anal foi de quase 4 vezes. Já a presença simultânea de DNA viral nos sítios 

genital e oral foi observada em 49,5% dos pacientes (58/117 OR=1,7; IC= 0,51 – 

5,79; p=0,27, RR=1,32), que também pode ser explicada pelas práticas sexuais da 

população estudada, somente 13% da população não pratica sexo oral (Tabela 2). E 

por fim, a concomitância de infecção anal e oral encontrada foi de 38,4% dos 

pacientes (45/117 OR=3,12; IC= 1,45 – 6,72; p= 0,0027; RR=1,61), com risco 

menor, porém ainda relevante. Kofoed e colaboradores (2014) encontraram 

concomitância de infecção anal/genital de 78,1%, oral/anal de 21,7% e oral/genital 

de 60,9% (p=0,016). Para Giraldo e colaboradores (2006) a presença simultânea do 

HPV nos sítios oral e genital foi mais baixa (7,1%), assim destacamos que nossos 

resultados ficaram entre os dois autores citados. Já para Videla e colaboradores 

(2013) essa porcentagem encontrada infecção simultânea em sítios pareados foi 

menor que a dos demais estudos, sendo 21% nos sítios anal/genital, 14% oral/anal e 

por fim 7% oral/genital. Essa divergência de resultados confirma que ainda há muito 
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que estudar sobre a história natural do vírus, uma vez que estes podem apresentar 

um comportamento biológico diferente em diversas populações bem como podemos 

estar lidando com importantes diferenças sócio-epidemiológicas entre as populações 

estudadas. 

Nossos resultados indicam que infecções genitais de HPV não predispõem a 

uma infecção oral, nem o inverso: a oral não indica a presença viral no sítio genital 

para ambos os sexos, assim como os resultados descritos na metanálise de 

Rautava e Syrjanen (2011). Entretanto, encontramos taxas altas de concordância de 

tipos, diferente do descrito por estes autores (Tabela 11). Dos 43 pacientes que 

apresentaram infecções simultaneamente nos 3 sítios, 14 (12%) obtiveram uma 

concordância de pelo menos 1 tipo viral e 7 (6%) casos obtiveram a concordância 

total dos tipos nos três sítios, totalizando 21 (18%) casos de concordância.  King e 

colaboradores (2015) não encontraram qualquer concordância entre os genótipos 

encontrados nestes mesmos sítios. Já Kofoed e colaboradores (2014) descreveram 

altas taxas de concordância de genótipos entre sítios anal e genital (78%) e oral e 

genital 60%), corroborando Termine e colaboradores (2011), que afirmaram que 

tipos concordantes são mais prevalentes (24%) do que o esperado ao acaso 

(mulheres sem infecção genital), sugerindo uma relação de dependência entre  

sítios, o que nos parece um importante achado no que diz respeito à história natural 

da infecção, com grande eficiência de disseminação no hospedeiro.  

Em nosso estudo pudemos concluir que a detecção de HPV no trato oral não 

sugeriu uma infecção no trato anogenital, mas apenas indicou que a infecção oral 

correlaciona-se a 51,2% destas. Assim sendo, não é adequado como uma 

ferramenta auxiliar de diagnóstico para as infecções anogenitais. Embora infecções 

orais pelo HPV não representem um bom biomarcador para infecções em outros 

sítios, estudos devem ser conduzidos para a construção e compreensão da história 

natural da infecção dos papilomavírus nos hospedeiros. 
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7. CONCLUSÃO 

Em nosso estudo podemos concluir que: 

 Em uma população com verrugas genitais, 89,7% estão relacionados à infecção 

pelo HPV. 

 54,7% da população com verrugas genitais apresenta infecção assintomática 

pelo HPV no sítio oral.  

 59% da população com verrugas genitais apresenta infecção assintomática pelo 

HPV no sítio anal. 

 De um modo geral, mulheres possuem mais infecção (70,7%) pelo HPV em pelo 

menos 1 sítio quando comparado com homens (66,2%). 

 Mulheres são mais infectadas nos sítios genital e anal (genital: 93,9% e anal: 

75,5%) do que homens (genitais: 88,1% e anal: 52,3%).  

 No caso da infecção no sítio oral, homens são mais infectados (oral: 58,3%) do 

que mulheres (oral: 42%). 

 Os tipos de genótipos mais presentes foram os de baixo risco (92%), como já 

previamente esperado.  

 O genótipo com maior prevalência geral no estudo foi o HPV11 com 46,3%. 

 As infecções mistas possuem prevalências semelhantes nos três s ítios 

estudados. 

 A presença do DNA nos três sítios de infecção de um mesmo paciente ocorreu 

em 36,75% dos casos. 

 Em torno de 57% dos pacientes apresentaram concomitância do DNA do HPV 

nos sítios genital/anal. Um indivíduo com verrugas genitais têm 4 vezes mais 

chances de apresentar uma infecção anal. 

 Em 49,5% dos pacientes apresentaram concomitância nos sítios genital/oral. 

 38,7% dos pacientes apresentaram concomitância oral/anal. 
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 Apenas 21% dos casos apresentaram concordância de genótipos nos três sítios 

estudados. 

 Podemos concluir que a infecção oral indica a infecção anogenital em torno de 

50% dos casos. Portanto, não é um bom biomarcador para a detecção de 

infecção genital por HPV. Contudo, o estudo é relevante para o conhecimento da 

história natural da infecção pelo HPV, principalmente nos sítios extra-genitais, 

ainda pouco estudados. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Você está sendo convidado para participar da pesquisa sobre Papilomavírus Humano (HPV).  

 Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum problema em sua relação com o pesquisador ou com a 

Universidade Federal Fluminense. 

 O objetivo deste estudo é conhecer melhor a infecção causada pel o vírus HPV na população geral. Sua 

participação na pesquisa consistirá em permitir a coleta de uma pequena escova passada na região genital para 

saber se você é um portador do vírus sem ter conhecimento disto. 

 Não existe risco relacionado com a sua parti cipação, pois os médicos, biólogos e biomédicos 

envolvidos conhecem bem as técnicas para obtenção das amostras e para o seu tratamento.  

 Os benefícios consistem no conhecimento científico da distribuição desta infecção e sua transmissão 

entre parceiros, podendo no futuro ser usado em estudos de vacinas e novos medicamentos. As informações 

obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não 

serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Se quiser, você pode receber uma cópia deste termo 

onde consta o endereço desta instituição, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora 

ou a qualquer momento. 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar._______________________________________ 

Assinatura do paciente                                                                                            

______________________________________                _______________________________________ 

      Profª. Drª. Silvia Maria Baeta Cavalcanti                                Assinatura do médico responsável                                                                  

Telefones de Contatos: 

Silvia  M. Baeta Cavalcanti : (21)2629-2430 

Tegnus  Depes  de Gouvea: (21) 2629-2494 

Elisabete Ainda Dobao: (21) 2541-9910 

Comitê de Ética em Pesquisa: (21)2598-9328 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE   
 

Prontuário DST/UFF 

Nome:  

E-mail:  

Número do Prontuário: 

Data de Nascimento:  

Sexo:  

Cor:  

Escolaridade:  

Profissão:  

Estado Civil:  

Telefone Fixo:  

Telefone Celular:  

Logradouro:  

Zona Urbana:  

Histórico Sociofisiológico 

Educação Sexual:  

Orientação Sexual:  

Idade da Primeira Relação Sexual/ANOS:  

Gestação:  
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Frequência de Relação Sexual:  

Coito Oral:  

Coito Anal:  

Uso de preservativo:  

Parceiro:  

Há quanto tempo? 

Anticoncepção:  

Passado de Relação Homossexual:  

Estupro:  

Etilismo:  

Bebida:  

Tabagismo:  

Cigarros/Dia:  

Outras drogas:  
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Studies concerning human papillomavirus natural history have been focused on cervical infection and 

disease, but have scarcely described anal infections, especially in clinically health population. Hence, knowledge on 

HPV natural history is recently being investigated although viral maintenance in hosts is poorly understood. Detection 
on diverse, extragenital sites may add in the elucidation of infection-dissemination-reinfection cycle reported on the 

human genital tract. Besides that, it is evident the importance of an adequate screening of the viruses for appropriate 
diagnosis, mainly in the first steps of the neoplasia in order to provide a better prognosis. Our results pointed out HPV 

prevalence rates in genital lesions of 87% (80/92) and of 47.8% (44/92) for anal samples. We pointed out that this high 
prevalence is due to clinically detected lesions, that contributes to the risk of extragenital infections, mainly by h ost 

auto-inoculation. Despite the difference in samples size, we did not find statistical relevant differences related with 
genera (men 85.1% and women 92%; p>0.05), corroborating the idea of no tropism differences by sex. Nevertheless, 

for anal samples, statistically significant differences were found between men and women (68% of anal HPV infection 

in women against 40.3% in men (p=0,038). These results reveal that female anal infections are more frequent than in 
men, suggesting that infection by autoinoculation occurs and can render this site as an HPV reservoir, occasionally 

becoming clinical lesions. Hormonal profile, sexual behavior and differences among body sites can explain these 
differences here described. Our study is a preliminary evaluation of HPV infection in human multiple sites. 

Keywords: papillomavirus infections; polymerase chain reaction; reproductive tract infections. 

 

INTRODUCTION 

The genital infection caused by the human papillomavirus (HPV) is a sexually transmitted disease (STD) that 

affects about 50% sexually active population (1). HPV infections contribute to about 5.2% human cancers in the world 

population, including anal, genital, andoropharynx cancers (2,3). HPV infection is the most common STD in the 

world. In the United States, approximately 14,000 people are infected with human immunodeficiency virus every year 

and 79,000 have persistent infection, whereas the majority of sexually active persons will detect infection by the virus 

at least once in a lifetime(4). In Brazil, cervical cancer is the third most common type of cancer affecting women: 

about 15,590 new cases of cervical cancer were reported in 2014. Anal cancer ranks second among the most common 

types of cancer caused by HPV (5). This neoplasm is relatively rare compared with cervical cancer in the population, 

with incidence of 1.5 per 100,000 people (6).  

The incidence of anal cancer has been growing, and this type affects both men and women. However, in the 

general population, anal cancer is more common among women than among men(7). Similar to cervical cancer, anal 

cancer is preceded by a series of pre-cancerous changes, that is, several degrees of anal intraepithelial neoplasia, 

raising the possibility that it can be avoided if detected early. 

 

The prevalence of HPV in different countries was nearly 100% in patients with cervical cancer; 40% in cases 

of penile, vulva, and vagina cancers; 90% in cases of anal cancer; 3% in cases of oral cancer; and 12% in cases of 

oropharyngeal cancer(8).  

Cervical cancer is still the second leading cause of death by cancer among women (1). The incidence of anal 

cancer continues to grow, and the presence of HPV in such cases is around 90% (7,9). While it is already established 

that HPV is the causative agent of cervical cancer and anal carcinoma, little is known about the etiology of oral and 

even penile cancer (10); however, it is accepted that HPV is a predisposing factor, along with alcoholism and smoking. 

Many studies of natural history of HPV have focused on cervical infections, but litt le has been stated about anal 

infections inasymptomatic patients. Thus, the natural history of HPV is still under construction and its maintenance 

mechanisms in the host organism are little understood. We understand that the detection of the virus in extragenital 

sites could help in understanding the chain of infection-spread re-infection by HPV in the human genital tract. 

Furthermore, the importance of a proper screening of the viruses before clinical diagnosis is clear, especially in the 

initial period of the lesion, providing thus a better prognosis.  



 106 

    

The objective of this study was to contribute to the knowledge about the natural history of HPV infection, 

investigating whether genital infection predisposes to anal infection by determining the presence of HPV infection in 

both sites. In addition, this study had the big purpose of confirming the diagnosis of genital HPV by polymerase chain 

reaction (PCR) in genital samples with lesion suggestive of HPV paired with anal mucosa samples. 

 

METHODS 

 
This was a cross-sectional study comprising 92 patients, totaling 184 samples, conducted in the Virological 

Diagnostic Laboratory of the Universidade Federal Fluminense (UFF). The samples were collected between 2009 and 

2014 in the Sector of Sexually Transmitted Diseases of UFF and at Santa Casa de Misericordia of Rio de Janeiro. Two 

samples were taken from each patient: genital and anal. Genital samples were biopsies of benign lesions, whereas anal 

samples were only healthy mucosa smears.  

The samples were collected in Tris-EDTA buffer (pH 7.2) and frozen at -20°C in the Sector of Sexually 

Transmitted Diseases of UFF and the Sector of Dermatology of Santa Casa. They were later transported to the 

Virological Diagnostic Laboratory of UFF and 

kept at -20°C. 

DNA extraction 

 
The method used was phenol-chloroform extraction. For inactivation of possible pathogens in the samples, 

the tubes were placed in a water bath at 56°C for 2 hours. Next, 100 μL digestion buffer was added (50 mM Tris -HCl 

(pH 8.5), 10 mM EDTA, 200 μg/Ml proteinase K) in a water bath at 55°C for 3 hours or 37°C overnight. Continuing to 

extraction, phenol–chloroform method was used, starting with the addition of 1 mL phenol/chloroform/isoamyl alcohol 

(25:24:1; Lifetech) in each tube, containing around 500 μL sample. The sample was homogenized for 5 minutes, and 

then centrifuged for 15 minutes at 8,000 rpm. Two layers were formed in the tube, from which the supernatant is 

transferred to a new Eppendorf tube. If the top aqueous layer was not clear, centrifugation was repeated. All 

procedures were performed by the hood and the residues were appropriately discarded in chemical waste. Samples 

were mixed with a solution in the ratio 1:10 of 3 M sodium acetate (pH 6.0), then with absolute ethanol in the 

proportion of 2.5 times the volume of the aqueous layer.  

After mixing by inversion, the samples were frozen at -20°C overnight. In the following phase, specimens 

underwent a 30-minute centrifugation at 14,000 rpm at 4°C. Then, the supernatant was discarded, 70% ethanol was 

used for washing it, and another 15-minute centrifugation at 14,000 rpm was performed. After discarding the 70% 

ethanol, the tubes went through drying process, for complete evaporation of the ethanol in a thermoblock at 60°C for 2 

hours. Finally, the DNA adhered to the tube was  resuspended in 50 mL distilled water and the samples were then 

stored at -20ºC. 

 

Generic polymerase chain reaction with consensual primers MY09/MY11 

 
Generic PCR allows detection of any HPV genotype using consensual primers MY09/MY11, which amplify 

a 450-pb fragment corresponding to L1 gene(11). The reaction mixture was composed of 5 mL of 10´ PCR buffer (10 

mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM EDTA, 10 mM NaCl), 1 mL dNTP (200 mmol dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 3 mL 

MgCl2 (50 mM), 1 mL primer (50 pM) to 0.25 mL DNA Taq polymerase, totaling 50 μL reaction with the addition of 

the sample. We used primers for the human actin gene (Ac1 and Ac2) as DNA extract control, positive samples as 
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positive control, and ultrapure water as negative control. Samples were subjected to 40 amplification cycles: 94°C for 

1 minute 

(denaturation), 55°C for 1 minute (hybridization), and 72°C for 1 minute (extension). At the end of cycles, the 

stabilization phase was of 10 minutes at 72°C. 

 

Polymerase chain reaction with internal primers GP5+/GP6+ 

 
For confirmation of positive or negative samples, the nested PCR was performed using primers GP5+/GP6+ 

(150 bp). The reaction mixture was composed of 5 μL of 10´ PCR buffer (10 mM Tris- HCl (pH 8.0), 1 mM EDTA, 10 

mM NaCl), 1 mL dNTP (200 mmol dATP, dCTP, dGTP , dTTP), 3 mL MgCl2 (50 mM), 1 mL primers (50 pM), and 

0.25 mL DNA Taq polymerase, totaling 50 μL reaction mix with addition of 2 mL MY amplicon performed in the 

previous step.  

The amplification reaction consisted of 35 cycles as follows: 94ºC for 4 minutes (pre-denaturation), 94°C for 

30 seconds (denaturation), 45°C for 1 minute (hybridization), and 72°C for 1 minute (extension). Finally, samples 

were put at 72°C for 10 minutes (stabilization). 

 

 

Polymerase chain reaction with specific primers  

 
In this step, samples considered positive by a generic PCR amplification were submitted to specific PCR for 

HPV genotyping. The primers used were specific for the E6/E7 segment of HPV types 6, 11, 16, 18, 33, and 45 

(synthesized by Invitrogen®), resulting in 89-230 bp. As a positive control for HPV types 16 and 18, DNA from HeLa 

and CaSki cell lines, respectively, were used. For other types, positive samples were used, and sterile distilled water 

was used as a negative control. 

For the reaction to occur, a mixture was prepared containing 5 μL of 10´ buffer solution (10 mM Tris-HCl 

(pH 8.0), 1 mM EDTA, 10 mM NaCl), 1 μL of dNTP (200 μmol dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 3 μL MgCl2 (50 mM), 1 

μL primer (50 pM), and 0.25 Platinum DNA Taq polymerase. The amplification reaction consisted of 35 cycles as 

follows: 5 minutes at 94°C (pre-denaturation), 30 seconds at 94°C (denaturation), 30 seconds at 55°C (hybridization), 

and 1 minute at 72°C (extension). Finally, samples were left for 10 minutes at 72°C (stabilization). 

 

Typing of human papillomavirus by restriction fragment length polymorphism 

 
This technique was used for samples positive for generic HPV PCR by negative in specific PCR, which were 

. Restriction fragment length polymorphism (RFLP) uses PCR products of the L1 gene, 

that is, the generic PCR products with consensual primers MY09/ MY11. Amplified DNA (3 μL) was added to 2 units 

of endonucleases BamHI, DdeI, HaeIII, HinfI, PstI, and RsaI (10 U/μL–2 μL; Invitrogen®) and placed separately in 

200 μL tubes for digestion. To maintain optimum enzymatic conditions, 1 μL buffer corresponding to each enzyme 

was added, as well as 4 μL TE buffer (0.5 M Tris (pH 7.4) and 0.5 M EDTA (pH 8.0)), totaling 10 μL in volume of 

reaction mix in each Eppendorf tube.  

After the addition of all components, the enzymatic digestion proceeded at 37°C for 2 hours. 

 

 

 



 108 

    

Results of pcr and restriction fragment length polymorphism 

 
PCR results were revealed by electrophoresis in 1.5% agarose gel (Invitrogen®). The amplified products 

were stained with 2 μL xylene cyanol/bromophenol blue, using standard molecular weight phage λ of 100 bp 

(Invitrogen®). Then, the gel was stained with ethidium bromide, and the products were visualized on an ultraviolet 

transilluminator.  

For disclosure of the RFLP technique, the total volume of sample (10 μL) was added to 2 μL xylene 

cyanol/bromophenol blue dye applied to 1.5% agarose gel (Invitrogen®), with the standard molecular weight (50 bp). 

The products of this digestion were subjected to electrophoresis for about 2 hours. After the run, the gel was stained 

with ethidium bromide solution. The fragments generated by digestion were visualized on an ultraviolet 

transilluminator. The samples were identified and typed according to the procedures  by Melgaço et al.(11) 

 

RESULTS 

This study consisted of 184 samples from 92 patients. We found 67.3% (124/184) positive and 48.3% 

(60/184) negative samples for HPV. In 87% (80/92) genital samples, DNA of the virus was found, with a prevalence 

of 47.8% (44/92) in anal samples. Only 12 (13%) samples resulted in no genital lesion by the virus, whereas 48 anal 

samples (52.2%) were negative for HPV. 

 Regarding the prevalence of HPV according to gender, we found 25 (50 samples) female patients and 67 

(134 samples) male patients positive for HPV. Among 50 female samples, HPV infection was found in 40 (80%). 

Among these 40 samples positive for HPV, 23 (57.5%) were genital lesions and 17 (42.5%) were anal mucosa 

material. Among 10 samples negative for HPV, 2 (20%) were genital samples and 8 (80%) were anal mucosa material. 

As for males, among the 134 samples studied, 84 (62.6%) had HPV and 50 (37.3%) did not. Of the total 84 samples 

positive for HPV, 57 (67.8%) were genital lesions and 27 (32.1%) were from the anal mucosa. As for the 50 negative 

samples, 10 (20%) were related to genital lesions and 40 (80%) to anal smears. 

In the presence of viral types, low risk was found in 92.6% (76/82) infections (excluding mixed infections) 

and high risk in 7.3% (6/82). In viral typing, the most common genotype among the tested types was HPV 11 (43/82), 

followed by HPV6 (33/82), HPV18 (3/82), HPV16 (2/82), and HPV45 (1/82). Mixed infections were found in 37 

samples of HPV 6:11; 1 sample of HPV 6:16; and 1 sample each of HPV types 6, 11, 16, 18, and 45.  

Genital concurrence in two sites was found in 10 cases: 3 of HPV6, 5 of HPV11, and 2 of HPV6 and HPV11.  

 

DISCUSSION  

In Brazil, the incidence of the most common malignant diseases due to HPV, cervical cancer, is still high. A 

survey conducted by the Brazilian National Cancer Institute (INCA) showed about 17,000 new cases of cervical cancer 

per year. In 2013, about 4,160 women died from the disease. In 2015, about 16,000 new cases are expected to rise 

(12).  

As for men, the natural history of infection is little understood. It is known that penile cancer may have HPV 

DNA present in 30 to 80% of cases (13-16).  

Epidemiological estimates of the World Health Organization (WHO) (17) suggest that the prevalence of HPV 

infection worldwide is between 9 and 13%, equivalent to 630 million people. In genital lesions, this prevalence can 

reach 100%. This study showed positivity of 67.3% among 184 samples analyzed, as among genital lesions 87% were 

positive for HPV, which is close to the literature (18). In the anal site without clinical lesions, 47.8% samples were 

positive (Table 1). In literature, these data vary widely and few studies have been published. The prevalence of HPV 
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in anal site in heterosexual populations is very heterogeneous in these papers, ranging from 1.2, 8, and 24.8% (19-21). 

We emphasize that the prevalence we found is high, especially for HPV types 6 and  11 (Table 2), but we studied 

subjects with genital lesions clinically detected, thus increasing the risk of infection in other sites and confirming the 

presence of HPV in the host probably due to self-inoculation. 

Despite the difference between the number of female and male individuals in this study, we found statistical 

differences as to HPV in genital lesions (males, 85.1%; females, 92%; p>0.05), confirming that there is no difference 

between tropism by gender in genital infections. However, in the case of anal infections, percentages were statistically 

different: 68% anal HPV in women and 40.3% in men (p=0.038). These results suggest that the acquisition of anal 

infection in women, though asymptomatic, is more frequent than that in men, suggesting that the mucosa may be 

infected by autoinoculation and function as reservoir that may eventually result in injury in women  (22). Such 

discrepancies in the prevalence among men and women could be explained by sexual behavior, hormonal effects, and 

differences between these sites.  

This study is a preliminary survey of HPV infection at multiple sites. The research is currently in progress, 

aiming to increase our sample and assess the natural history of HPV. 
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Table 1 – Prevalence HPV DNA by polymerase chain reaction in genital lesions and anal site   

 

Samples by site 

of infection 

HPV infection 

Females n (% ) Prevalência total  

Genital 57/67 (85,1%) 23/25 (92%) 80/92 (87%) 

Anal 27/67 (40,3%) 17/25 (68%) 44/92 

(47,8%) 

HPV: human papillomavirus. 

 

Table 2 – Human papillomavirus genotypes detected by polymerase chain reaction and specific restriction 

fragment length polymorphis m in genital lesions and anal site.  

 

Samples  
HPV genotypes 

 

 HPV6 HPV11 HPV16 HPV18 HPV45 Mixed 
Infections 

Genital 20 30 2 1 1 26 

Anal 13 13 – 2 – 13 

HPV: human papillomavirus. 
*In three anal samples, HPV typology could not be identif ied. 

 


