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RESUMO 

O papilomavírus humano é um dos agentes mais comumente associados às 

doenças sexualmente transmissíveis, com grande importância por sua prevalência na 

população geral, seu potencial oncogênico e seu grande impacto na saúde pública. A sua 

transmissão ocorre por soluções de continuidade na pele, com a possibilidade de auto-

inoculação e com período de incubação variável. Genótipos oncogênicos, aliados a 

outros fatores de risco, como comportamento sexual, etilismo, tempo de persistência das 

lesões e predisposição genética contribuem para o desenvolvimento de neoplasia 

anogenital e de orofaringe. Existe dificuldade em comparar os resultados na literatura 

sobre a concordância dos genótipos e a infecção por múltiplos HPV (divergência nos 

critérios de eleição dos pacientes, nos métodos de coleta e qualidade das amostras e nos 

testes biomoleculares utilizados, que são de grande variedade). O propósito deste estudo 

é detectar e tipificar o HPV na mucosa oral, genital e anal em casais através da reação 

em cadeia da polimerase, estudar a concordância dos tipos encontrados, avaliar fatores 

de risco sociodemográficos e correlacioná-los à infecção pelo HPV nos diferentes sítios 

de parceiros sexuais e avaliar a história natural do vírus, contribuindo para propostas 

profiláticas de infecções potencialmente oncogênicas. Foram estudados 30 casais (60 

indivíduos, sendo 30 do sexo feminino e 30 do sexo masculino) provenientes dos 

ambulatórios de DST da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e da UFF, que 

responderam a um questionário sociodemográfico e comportamental. Suas amostras 

foram colhidas através de swabs da região oral, genital e anal e adequadamente 

estocadas e encaminhadas ao Laboratório de Diagnóstico Virológico (MIP), Instituto 

Biomédico, UFF, onde foi realizada a detecção e tipificação do HPV por PCR. Nosso 

estudo demonstrou alta taxa de prevalência do HPV e múltiplos tipos virais nos três 

sítios (oral, genital e anal). Os genótipos prevalentes na população estudada foram os 

não oncogênicos 6 e 11 (40,5% e 40%, respectivamente), porém detectamos alta 

prevalência do HPV 18 (9,4%). Houve alta taxa de concordância dos tipos de HPV por 

sítio (pelo menos 1 tipo): 76% genital, 73,3% anal e 100% oral. Identificamos altas 

taxas de concomitância e concordância viral nos casais por sítio e entre eles. Dentre os 

fatores sociodemográficos e comportamentais associados à infecção pelo HPV nos três 

sítios estudados, a etnia, menor RF e escolaridade, história de DST prévia e no parceiro 

e o sexo anal mostraram correlação estatística. 

Palavras-Chave: HPV, diagnóstico, PCR, casais, prevalência 
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ABSTRACT 

 The human papillomavirus is one of the agents most commonly associated with 

sexually transmitted diseases, with great importance for its prevalence in the general 

population, their oncogenic potential and its large public health impact.  The 

transmission occurs solutions of continuity in the skin, with the possibility of self-

inoculation and variable incubation period. Oncogenic genotypes, together with other 

risk factors such as sexual behavior, alcohol consumption, duration of persistent lesions 

and genetic predisposition contribute to the development of anogenital and 

oropharyngeal cancer. It´s difficult to compare the literature results on genotype 

correlation and multiple HPV infection (divergence on criteria election of patients in 

collection methods and sample quality and biomolecular tests used, which are of great 

variety). The purpose of this study is to detect and typify HPV in the oral, genital and 

anal mucosa in couples through the polymerase chain reaction, to study the agreement 

of the found types, assess sociodemographic risk factors and correlate them to HPV 

infection in different sites of sexual partners and evaluating the natural history of the 

virus, contributing to prophylactic approaches of potentially oncogenic infections. We 

studied 30 couples (60 subjects, 30 females and 30 males) from the STD clinics of the 

Santa Casa de Misericordia of Rio de Janeiro and UFF, who answered a 

sociodemographic and behavioral questionnaire. Their samples were collected through 

swabs of oral, genital and anal area and properly stored and forwarded to Virological 

Diagnostic Laboratory (MIP), Biomedical Institute, UFF, where the detection and 

typing of HPV PCR was performed. Our study showed high prevalence of HPV and 

multiple viral types in three sites (oral, genital and anal). The prevalent genotypes in the 

population studied were non-oncogenic 6 and 11 (40.5% and 40%, respectively) but we 

detected high prevalence of HPV 18 (9.4%). There was high concordance rate of HPV 

types per site (at least 1 type): 76% genital, anal 73.3% and 100% oral. Identified high 

rates of concurrence and agreement in viral couples per site and between them. Among 

the sociodemographic and behavioral factors associated with HPV infection in the three 

sites, ethnicity, lower RF and education, prior STD history and partner and anal sex 

showed statistical correlation. 

Key words: HPV, diagnosis, PCR, couples, prevalence 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os papilomavírus humanos (HPV) são vírus DNA de dupla fita circular, 

pequenos, não envelopados e que possuem epiteliotropismo. Infectam a pele, a cavidade 

oral e o trato anogenital via soluções de continuidade e são responsáveis pela infecção 

de transmissão sexual mais comum no mundo. Agrupam-se em 210 tipos descritos, com 

aproximadamente 45 tipos capazes de infectar o trato anogenital, sendo 15 tipos de alto 

risco (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82), 3 tipos de provável alto 

risco (26, 53 e 66) e 12 tipos de baixo risco (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 e 

CP6108) (CHELIMO et al, 2012; ARMSTRONG, 2010; SCHIFFMAN, 2009). São 

classificados de acordo com seu potencial oncogênico (baixo e alto risco), sendo os de 

baixo risco associados às lesões benignas, como os condilomas acuminados, e os de alto 

risco, às neoplasias anogenitais e de orofaringe (MUNÕZ, 2003). 

A maioria dos quadros clínicos das infecções pelo vírus regride 

espontaneamente em até dois anos, porém a presença de genótipos de alto risco e a 

persistência da infecção são os fatores mais relevantes no desenvolvimento das 

neoplasias, sendo a de colo uterino de grande importância em virtude da alta prevalência 

mundial e do grande número de óbitos que acarreta em mulheres (NICOLAU, 2005). 

Para Giuliano e colaboradores (2011), a resolução de uma infecção por qualquer 

genótipo do HPV ocorre em média em 7 a 52 meses, já para o HPV 16, pode levar de 12 

a 19 meses. Quanto às infecções orais, estudos sugerem que a resolução da maioria dos 

casos pode ocorrer em um ano (KREIMER et al.,2011). 

O câncer do colo do útero caracteriza-se pela replicação desordenada do epitélio 

de revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente (estroma) e com 

capacidade de invasão de estruturas e órgãos contíguos ou à distância. Com 

aproximadamente 530 mil casos novos por ano no mundo, é o quarto tipo de câncer 

mais comum entre as mulheres e é responsável pelo óbito de 265 mil mulheres por ano. 

No Brasil, em 2016 são esperados 16.340  casos novos de câncer de colo de útero. Em 

2012, esta neoplasia representou a terceira  causa de morte por câncer em mulheres, 

apresentando uma taxa de mortalidade ajustada para a população mundial de 4,72 óbitos 

para cada 100 mil mulheres (INCA, 2016). 

A infecção pelo HPV oral não é totalmente conhecida.  Algumas possibilidades 

de transmissão são estudadas além da via sexual, como a autoinoculação, horizontal, 

vertical, via fômites e saliva (SYRJÄNEN & PURANEN, 2000; PORTERFIELD, 



2 
 

2011). A forma de aquisição da infecção oral pode ser atribuída à ruptura da barreira das 

células da tonsila pelo alto fluxo de anticorpos, linfócitos e células apresentadoras de 

antígenos, com exposição e predisposição locais, assim como acontece com o ato da 

mastigação dos alimentos (HOWARD & CHUNG, 2012). O HPV já foi identificado 

com frequência na mucosa oral normal (13,5%), neoplasia intraepitelial (18,5%), 

carcinoma escamoso (26,2%) e carcinoma verrucoso (27%) em estudo que demonstrou 

que HPV de alto risco tem alta associação com carcinoma oral de células escamosas 

(CRAIG, 1996; KREIMER et al., 2013). 

A incidência do câncer anal permanece em crescimento e a presença do HPV 

nessa neoplasia está em torno de 90% (JOSEPH et al.,2008). O câncer anal é 

relativamente raro na população, com incidência de 2,8 em 100.000 indivíduos 

(HOWLADER et al.,2015) e ocupa o segundo lugar do tipo de neoplasia mais comum 

associada ao HPV (FORMAN et al.,2012). Ao contrário do câncer oral, o câncer anal na 

população é mais frequente entre as mulheres do que entre os homens (JOSEPH et al., 

2008). 

O estudo dos genótipos do HPV e sua concordância entre os casais é tema de 

extrema importância, pois possibilita a discussão em relação às vias de transmissão da 

infecção viral não somente pela forma sexual. Além disso, a detecção de múltiplos tipos 

virais na mesma amostragem pode mostrar a dinâmica da transmissão do HPV dentro 

do círculo de convivência homem-mulher. 

Este estudo descreve a presença do HPV em casais através da detecção do vírus 

na mucosa oral e anogenital (pênis, cérvice uterina e região anal) dos parceiros, além de 

tipificá-lo por PCR. Com isso, avalia a concomitância e concordância dos tipos virais no 

próprio indivíduo em diferentes sítios mucosos e entre os casais, auxiliando no 

conhecimento da história natural das infecções potencialmente oncogênicas com o fim 

último de contribuir para a prevenção das patologias a ele associadas.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA: PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) 

 

2.1 Histórico do HPV 

 

As verrugas são proliferações benignas da epiderme conhecidas desde a 

antiguidade. As verrugas anogenitais já eram associadas à transmissão venérea na 

Grécia e Roma antigas e também foram muito associadas ao homossexualismo 

masculino. O HPV foi o primeiro vírus tumorigênico a ser transmitido 

experimentalmente de um hospedeiro para outro, em 1894, quando Licht se inoculou 

com material da verruga do seu próprio irmão, verificando o surgimento de uma verruga 

no local da inoculação (apud CAMPO, 2006). No final do século XIX, as verrugas 

foram reconhecidas como infecção propriamente dita e, em 1907, foi demonstrada a 

etiologia viral das verrugas cutâneas por Ciuffo, que inoculou em sua própria mão um 

extrato obtido do macerado de verrugas (CAMARA, 2008). 

Em 1949, Strauss et al. isolaram partículas semelhantes a vírus em papilomas 

cutâneos e as características pormenorizadas do HPV começaram a ser estudadas. Esses 

vírus ganharam grande importância pela sua associação com o câncer do colo uterino, 

quadro dramático com alta taxa de incidência na população feminina mundial (ZUR 

HAUSEN, 2002). 

 

2.2 Morfologia e Classificação do HPV 

Os papilomavírus humanos (HPV) são membros da família Papillomaviridae, 

que é composta por 29 gêneros formados por 210 tipos virais isolados de humanos, 

mamíferos não humanos, aves e répteis. Pertencem ao gênero Papillomavirus, são vírus 

DNA de dupla fita circular e infectam diferentes hospedeiros vertebrados. São altamente 

espécie-específicos, não envelopados, com capsídeo protéico e icosaédrico (72 

capsômeros, cerca de 55nm) (Figura 1) e multiplicam-se no núcleo da célula hospedeira 

(STEENBERGEN, 2014; DOORBAR et al., 2015). 
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Figura 1: Representação em três dimensões da partícula viral do HPV com DNA na 

porção central e proteínas do capsídeo viral ao redor  
(http://www.mdsaude.com/2009/09/hpv-cancer-colo-utero.html) 

 

A classificação é baseada na homologia da sequência de leitura aberta (ORF) L1, 

que codifica a principal proteína estrutural viral. Os HPV são agrupados em 5 gêneros: 

Alpha-papillomavirus, Beta- papillomavirus, Gama-papillomavirus, Mu- 

papillomavirus e Nu- papillomavirus. Os gêneros Beta-, Gama-, Mu- e Nu- 

papillomavirus infectam a pele não genital e o Alpha-papillomavirus, genitália externa e 

mucosa genital e não genital. São considerados da mesma espécie aqueles que 

compartilham 60 a 70% de identidade e, do mesmo tipo, 71 a 89% de identidade 

(DOORBAR, 2005; FERRAZ, 2012). 

Os HPV agrupam-se conforme critérios clínicos, patológicos e/ou moleculares, 

apresentando 210 tipos descritos, com aproximadamente 40 a 50 tipos capazes de 

infectar o trato anogenital (CHELIMO et al., 2012; SCHIFFMAN, 2009; 

ARMSTRONG, 2010; DOORBAR, 2012). São classificados de acordo com seu 

potencial oncogênico em: baixo risco (HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, dentre 

outros) e alto risco (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58e 59). Outra 

classificação possível para o HPV se baseia em estudos de caráter biológico e 

epidemiológico, que também define a associação com o câncer cervical determinada 

pela IARC: Classe 1- carcinogênico, Classe 2a- provável carcinogênico, Classe 2b- 

possível carcinogênico, Classe 3- não classificado e Classe 4 - provável não 

carcinogênico (SCHIFFMAN, 2009). O HPV 68 foi classificado como provável alto 

risco, que corresponderia a Classe 2a, e outros sete tipos de HPV têm sido classificados 
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também como possível alto risco: HPV 26, HPV53, HPV66, HPV67, HPV70, HPV73 e 

HPV82, conhecidos como Classe 2b da IARC (STEENBERGEN, 2014). 

O genoma (Figura 2) com 8 kpb é dividido em regiões inicial (early – E1, E2, 

E4, E5, E6 e E7), tardia (late –L1 e L2) e não-codificadora ou regulatória (Long Control 

Region - LCR) (TYRING, 2000). A região inicial codifica as proteínas regulatórias do 

vírus (replicação do DNA viral e transformação celular); a tardia codifica as proteínas 

do capsídeo e na LCR estão os elementos para o controle da transcrição e origem da 

replicação (STEENBERGEN, 2014). 

A proteína major (L1) apresenta reação cruzada antigenicamente, sendo 

importante para a confecção de reagentes para anticorpos contra HPV grupo-específico. 

Somente 50% das infecções genitais causadas por HPV produzem a proteína major e, 

em graus mais avançados de neoplasia intraepitelial, essa porcentagem é ainda menor. A 

proteína minor (L2), também presente no capsídeo, é utilizada como marcador para 

estudos imunocitoquímicos, mas, como está protegida no interior do capsídeo, sendo 

não imunogênica, não serve de base para possível vacina (STEENBERGEN, 2014).  

 
 

Figura 2: Representação esquemática do genoma do HPV-16, mostrando os genes da 
região precoce (early – E1, E2, E4, E5, E6 e E7), tardia (late –L1 e L2) e as regiões 
controladoras (Long Control Region - LCR) (Adaptado de RAUTAVA & 
SYRAJÄNEN, 2011) 

(http://www.eurocytology.eu/Static/EUROCYTOLOGY/ITA/cervical/LP1ContentMcontA1.html) 

 

http://www.eurocytology.eu/Static/EUROCYTOLOGY/ITA/cervical/LP1ContentMcontA1.html
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2.3 Biossíntese e potencial oncogênico do HPV 

 

O HPV tem tropismo pelos queratinócitos, infectando células da lâmina basal, 

sem receptor específico conhecido até o momento. Entra por endocitose na célula 

hospedeira através de clatrinas, mediada por receptor heparan sulfato, com posterior 

desnudamento do capsídeo e exposição do DNA viral no endossomo. A transcrição é 

regulada intimamente pela diferenciação das células do epitélio escamoso. Ocorre, 

então, a replicação viral, formação do capsídeo e liberação passiva do vírus na camada 

córnea do epitélio queratinizado (Figuras 3 e 4) (FERRAZ, 2012). 

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

em epitélio estratificado (Adaptado de DOORBAR, 2005). 

O gene E2 regula negativamente a expressão dos oncogenes E6 e E7, que são 

responsáveis por codificarem as oncoproteínas virais. Quando há infecção do 

hospedeiro pelo HPV, o DNA viral apresenta-se de forma epissomal ou de forma 

integrada no interior da célula do hospedeiro. A integração do genoma viral ao DNA 

celular acontece em um ou mais sítios do DNA celular, frequentemente com ruptura 

próxima ao gene E2, com perda de função de E2, levando à divisão celular 

descontrolada. As proteínas E6 e E7 são então superexpressas, interagindo com 

proteínas regulatórias do ciclo celular, sendo então responsáveis pela indução de 
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proliferação celular nos HPV de alto risco (16 e 18). A E6 se liga à p53, acelerando a 

sua degradação, com perda de função da p53 e da apoptose celular, levando à 

permanência da célula na fase G1. Já a proteína E7 se liga à pRb, proteína do 

retinoblastoma, um produto do gene supressor tumoral, e proteínas 107 e 130, 

semelhantes à Rb, que regulam negativamente a proliferação celular, levando à 

progressão da divisão celular de forma indiscriminada e impedindo a ligação normal da 

pRb à E2F que aconteceria. Além disso, tais proteínas virais atuam desregulando os 

centrômeros e causando instabilidade genômica (DOORBAR, 2012). 

Algumas proteínas são capazes de eliminar a repressão sobre os proto-

oncogenes, ativando-os como oncogenes e ocasionando a anarquia celular, 

determinando as formas graves de lesões epiteliais (DOORBAR, 2012). 

Vale ressaltar que o HPV infecta preferencialmente a zona de transformação 

(anorretal e uterina) (Figuras 3 e 4). Esta zona é uma transição epitelial abrupta entre a 

ectocérvice e a endocérvice. Neste local pode ocorrer displasia (células epiteliais 

desorganizadas), com regressão ou progressão para carcinoma in situ, ainda dentro dos 

limites da lâmina basal. Porém, pode haver transposição da lâmina basal, com invasão 

de tecidos subjacentes, evoluindo para carcinoma invasivo (localmente invasivo ou 

metastático) (INCA, 2016). 
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Figura 4: Esquema da infecção, replicação, diferenciação, formação e integração do 

papilomavírus humano no epitélio estratificado, com transformação maligna, mostrando 

a zona de transformação do cérvix 
(http://ddcnovasprespectivas.blogspot.com.br/2014/12/hp-v-virus-dopapiloma-humano-hpv-virus.html) 

 

Alterações epigenéticas em neoplasias ocorrem com mais frequência como 

hipermetilação dos genes envolvidos na regulação do ciclo celular. A metilação é 

baseada em uma modificação covalente do DNA em que um grupamento metil (CH3) é 

transferido da S-adenosilmetionina para o carbono 5 de uma citosina (5-MeC), 

geralmente precedido por uma guanina (dinucleotídeoCpG), pela ação de uma família 

de enzimas que recebe o nome de DNA metiltransferase (DNMT). Este processo pode 

ocorrer em genes implicados com diferentes funções celulares durante o 

desenvolvimento da neoplasia, como supressão tumoral (p14, p15, p16, p73 e BRCA1), 

reparo do DNA (hMLH1 e MGMT), invasão e metástase (CDH1, ECAD, TIMP1, 

TIMP2, TIMP3 e DAPK). A metilação aberrante pode atuar no desenvolvimento da 

carcinogênese cervical, sendo estes os genes metilados mais frequentes associados a 
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esta neoplasia: CDH1, DAPK, RARβ, HIC1, DKK3, SFRP2, SOX17, WIF1, MGMT, 

hTERT e RASSF1A. (BARBARESCO, 2012). 

 

2.4 HPV e Imunidade 

 

A integridade do sistema imunológico desempenha um importante papel na 

susceptibilidade do indivíduo à infecção pelo HPV. A imunidade celular tem relação 

com a regressão da infecção e a humoral, com redução da reinfecção e menor extensão 

da mesma. O sistema imune interfere no crescimento, na regressão da lesão, na 

reinfecção e no período de incubação, que pode ser variável e bastante longo. Pacientes 

imunossuprimidos, como usuários de drogas imunossupressoras e portadores do HIV, 

exibem maior chance de infecção persistente, maior número de lesões e maior risco de 

evoluir para neoplasia cervical (MOURA, 2014; DI BONITO, 2015). 

A maioria dos quadros clínicos das infecções pelo HPV regride 

espontaneamente em até 2 anos (JUCKETT, 2010), porém a persistência dos genótipos 

de alto risco representa fator significativo para o desenvolvimento neoplasia cervical. 

Genótipos de alto risco, aliados a outros fatores de risco como comportamento sexual 

(múltiplos parceiros), idade precoce da sexarca, etilismo, tabagismo, história de 

infecções sexualmente transmissíveis, tempo de persistência das lesões e predisposição 

genética, contribuem para o desenvolvimento de neoplasias anal, peniana, de orofaringe 

e de colo uterino (MOURA, 2014). 

 

2.5 Transmissão do HPV 

  

O HPV pode ser transmitido pelo contato com soluções de continuidade das 

mucosas e da pele. O período de incubação é variável, podendo estender-se de seis 

semanas a dois anos, sendo a média de 2,9 meses (WINER, 2005).  

 Contribuem para a transmissão e manifestação clínica da doença: a carga viral, o 

tempo de contato, a resposta imune do indivíduo e os fatores predisponentes como 

tempo de persistência das lesões, etilismo, tabagismo, idade precoce da primeira relação 

sexual e história de múltiplos parceiros. Observa-se uma taxa de até 65% de 

desenvolvimento de infecção após contato sexual (WINER, 2005). 

Além da transmissão pelo coito vaginal, pode haver transmissão por coito anal 

receptivo e verrugas perianais, infecção oral por HPV genital e transmissão perinatal 
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(rara). A proteção do indivíduo contra a infecção pelo HPV com o uso de preservativos 

na relação sexual é apenas parcial, dada a capacidade de infecção da genitália externa 

(RINTALA, 2006).  

A infecção oral pelo HPV não é totalmente conhecida.  A história natural do 

HPV na mucosa oral pode mimetizar a do HPV genital (RINTALA, 2006). A via sexual 

pode explicar a sua transmissão, embora existam poucas evidências de uma correlação, 

pois os tipos de HPV orais e genitais entre parceiros são diferentes na maioria dos 

estudos (KELLOKOSKI, 1992a; KELLOKOSKI, 1992b).  Há também diferentes tipos 

de HPV detectados simultaneamente nas mucosas oral e genital de mulheres 

(BENEVOLO, 2007). Algumas possibilidades de transmissão são estudadas além da 

sexual, como a autoinoculação, horizontal, vertical, via fômites e saliva (SYRJÄNEN & 

PURANEN, 2000). 

 

2.6 HPV em parceiros sexuais 

 

Existe dificuldade em comparar os resultados na literatura sobre a concordância 

dos genótipos e a infecção por múltiplos HPV, pois os estudos divergem nos critérios de 

eleição dos pacientes, nos métodos de coleta, na qualidade das amostras e nos testes 

biomoleculares utilizados, que são de grande variedade (PARTRIDGE, 2006). 

 Franceschi e colaboradores (2002) descreveram uma taxa de concordância dos 

genótipos de HPV entre casais de 4%, enquanto Bleeker e colaboradores (2005) 

mostraram 57,8% de concordância dos genótipos de HPV entre 67 parceiros sexuais.  

Fatores como diferenças étnicas e geográficas têm sido relatados como 

influência na prevalência e distribuição de certos genótipos de HPV (WILSTROM, 

2000). 

 A chance de transmissão de HPV esperada entre parceiros varia de 22% 

(HERNANDEZ, 2008) a 60% (SCHNEIDER, 1988). 

Diversos fatores, como imunidade, genética e comportamento sexual parecem 

contribuir e estabelecer os diferentes genótipos e os diversos tipos de HPV, com 

diferenças na latência, persistência e transmissão viral, contribuindo tanto na infecção 

quanto na reinfecção, assim como na circulação viral na população (MOURA et al, 

2014; DIBONITO et al, 2015). 

Entretanto, poucos estudos com resultados discordantes estão disponíveis na 

literatura, sendo assim, a investigação de casais permanece como relevante tema de 
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estudo, que poderá contribuir para a compreensão da história natural da infecção, 

fundamental para adoção de medidas eficientes de prevenção e controle das patologias 

associadas a ela. 

  

2.7 Quadro clínico da infecção pelo HPV 

  

A infecção pelo HPV pode ser latente, subclínica ou com manifestações clínicas 

(JUCKETT, 2010). 

Dentre as manifestações clínicas causadas pelo HPV, as verrugas são as mais 

comuns, não possuem topografia definida nem são uniformemente distribuídas entre os 

sexos. Nos homens, as partes mais acometidas são o freio, a corona, a glande e o 

prepúcio, enquanto nas mulheres são a fúrcula, lábios menores, lábios maiores e clitóris, 

com menor acometimento da cérvice. 

As lesões clínicas podem ser cutâneas e extracutâneas. Seguem os exemplos: 

verrugas vulgares, anogenitais e orais, plantares, planas, papilomas (nasal, conjuntival), 

papilomatose laríngea recorrente, epidermodisplasia verruciforme, papulose 

bowenóidee neoplasias anogenitais e orofaríngeas. Exemplos ilustrativos: condiloma 

acuminado na região genitália feminina (figura 5), condiloma acuminado no pênis 

(figura 6), lesões verrucosas perianais (figura 7) e na cavidade oral (figura 8). 

As manifestações clínicas observadas são pápulas ceratósicas, sésseis ou 

pediculadas, de superfície áspera, isoladas ou agrupadas, podendo formar placas ou 

lesões verrucosas, na superfície mucocutânea, cor da pele, amareladas ou hipercrômicas, 

assintomáticas, em qualquer parte do corpo: mãos, pés, periungueal, região palmo-

plantar, anogenital, tronco, dorso, cavidade oral, membros superiores e inferiores 

(LETO, 2011). 
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Figura 5: Presença de lesões verrucosas ou condiloma acuminado na região da genitália 

externa feminina      
(http://www.dermis.net/dermisroot/en/14296/image.htm) 

 

 

 
 

 

Figura 6: Presença de lesões verrucosas ou condiloma acuminado na região do pênis 
(http://www.dermis.net/bilder/CD018/550px/img0044.jpg) 

 

http://www.dermis.net/dermisroot/en/14296/image.htm
http://www.dermis.net/bilder/CD018/550px/img0044.jpg
http://www.dermis.net/bilder/CD018/550px/img0043.jpg
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Figura 7: Presença de lesões verrucosas na região perianal 
(http://blogdasaudeintegrada.blogspot.com.br/2014/06/dst-proctologista.html) 

 

 
Figura 8: Presença de lesões verrucosas na cavidade oral 

(http://www.engravidar.blog.br/hpv-boca/) 
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O HPV é detectado em 10-13% da mucosa oral saudável na população adulta, 

taxa semelhante ao HPV genital, sendo encontrados 37 tipos diferentes de HPV, sendo o 

HPV16 o mais prevalente (SYRJÄNEN & SYRJÄNEN, 2000). 

Durante a vida, até 79% das mulheres sexualmente ativas adquirem HPV genital, 

sendo a maioria dos quadros clínicos assintomáticos ou pouco sintomáticos e 

temporários. Aproximadamente 1% dessas mulheres evolui com sintomas manifestos 

(JUCKETT, 2010). 

O HPV já foi identificado com frequência na mucosa oral normal (13,5%), em 

leucoplasia benigna (14,8%), neoplasia intraepitelial (18,5%), carcinoma escamoso 

(26,2%) e carcinoma verrucoso (27%) em estudo que demonstrou que HPV de alto risco 

tem alta associação com carcinoma oral de células escamosas (CRAIG, 1996). 

Entretanto, a presença isolada do vírus tem pouca correlação com a progressão para 

malignidade. Mais evidências apontam que infecções persistentes da mucosa oral por 

HPV do gênero α, particularmente o tipo 16, estão associadas ao desenvolvimento de 

neoplasias orofaríngeas (MARUR, 2010). 

Até 90% dos indivíduos infectados pelos vírus de baixo e alto risco regridem a 

infecção em 2 anos, com média de tempo de 6 meses. Em mulheres, até 30% das 

verrugas genitais regridem espontaneamente em 4 meses (HO, 1998; KOSHIO, 2008; 

LACEY, 2005). Para Giuliano e colaboradores (2011), a resolução de uma infecção por 

qualquer genótipo do HPV tem em média 7 a 52 meses, já para o HPV 16, de 12 a 19 

meses. 

Não está totalmente esclarecido o mecanismo da resolução total ou supressão da 

infecção pelo HPV, mas sabe-se que a resposta imunomediada tem papel importante 

para que o vírus cesse a manifestação de lesões clinicamente visíveis. A pequena 

parcela dos que não conseguem resolver a infecção representa a população de risco para 

progredir para a malignidade (JUCKETT, 2010). 

 

2.8 Diagnóstico da infecção pelo HPV 

  

O diagnóstico da infecção pelo HPV é clínico, pela visualização de lesões 

suspeitas, e também pode ser associado a testes específicos e inespecíficos.  

Os testes inespecíficos incluem a colposcopia, citopatologia e histopatologia e os 

específicos, baseados em testes de detecção do ácido nucléico viral. 
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2.8.1 Colposcopia 

 

 A colposcopia, exame do colo do útero, pode detectar lesões subclínicas, através 

da aplicação de ácido acético a 5% na área suspeita por 3 a 5 minutos, observando-se 

lesões acetoesbranquiçadas se presença do HPV ou pela aplicação de azul de toluidina a 

1% por 1 minuto com ácido acético a 2% em seguida, adquirindo coloração azul se 

HPV presente. Ajuda na visualização das lesões e tratamento (WHO, 2009). 

 

 
 

Figura 9: Colposcopia ou exame do colo uterino, com demonstração do colposcópio e 

estruturas anatômicas da região genital feminina 
(http://quantocustaum.com.br/colposcopia-preco/) 

 

 

2.8.2 Exame de Papanicolaou 

 

O exame de Papanicolau ou citopatologia oncótica (figura 10) é obtido através 

da coleta do esfregaço cervicovaginal com demonstração de coilócitos, disceratose e 

anomalias nucleares compatíveis com infecção pelo HPV, importante agente causal 

desta neoplasia. Deve ser oferecido a mulheres entre 25 e 64 anos e que já tiveram 

atividade sexual (MARTELLI, 2014). 

A rotina recomendada para o rastreamento no Brasil é a repetição do exame 

Papanicolaou a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com 

um intervalo de um ano, de acordo com a recomendação da OMS (WHO, 2009). 

http://quantocustaum.com.br/colposcopia-preco/
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Figura 10: Demonstração do exame de Papanicolaou ou preventivo ginecológico, com 

o espéculo genital e swab para coleta de material do colo uterino 
(http://www.regiaonews.com.br/noticias/177770/Ministerio-da-Saude-habilita-10-laboratorios-do-MS-a-realizarem-o-

Papanicolau.html) 
  

2.8.3 Peniscopia ou genitoscopia 

 

O termo peniscopia foi substituído por genitoscopia (Figura 11), que consiste na 

avaliação da região genital de maneira mais ampla, incluindo além do pênis, a uretra, 

escroto, púbis, região inguinal e região perineal. 

A genitoscopia inclui quatro etapas: exame do pênis a olho nu, pesquisando-se 

condilomas acuminados; teste do ácido acético a 5%; teste do azul de toluidina a 1%; 

biópsia nas lesões clínicas e subclínicas. 

 

http://www.regiaonews.com.br/noticias/177770/Ministerio-da-Saude-habilita-10-laboratorios-do-MS-a-realizarem-o-Papanicolau.html
http://www.regiaonews.com.br/noticias/177770/Ministerio-da-Saude-habilita-10-laboratorios-do-MS-a-realizarem-o-Papanicolau.html
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Figura 11: Demonstração da genitoscopia ou exame da região genital masculina através 
de aparelho especializado 

(http://www.hpvonline.com.br/sobre-hpv/hpv-e-diagnostico/hpv-e-genitoscopia/) 

 

2.8.4 Exame histopatológico 

  

O tripé diagnóstico que permite alcançar o diagnóstico das lesões causadas pelo 

HPV é iniciado pela citologia seguida de biópsia dirigida na colposcopia ou 

genitoscopia e é concluído pela avaliação histopatológica da lesão. O exame da pele ou 

mucosa com infecção pelo HPV mostra algumas variações de acordo com a forma 

clínica: hiperceratose, paraceratose, acantose, papilomatose e coilocitose (células 

vacuoladas com núcleo pequeno, basofílico, circundado por halo claro e citoplasma 

claro). Verrugas planas não possuem papilomatose nem paraceratose, por exemplo. 

Também há proliferação anormal das células da camada basal do epitélio em estudo, 

definindo as displasias ou lesões intraepiteliais em até um terço do epitélio (grau 1/ 

displasia branda); até dois terços, grau 2/ displasia moderada e todo epitélio, grau 3/ 

displasia grave ou carcinoma in situ. A ruptura das células da camada basal denota 

carcinoma escamoso invasivo, com risco de metástases locais e, posteriormente, 

sistêmicas. As neoplasias intraepiteliais (NI) podem ser da região da cérvice uterina 

(NIC) e do pênis (NIP) (IARC-WHO, 2009). 

O câncer do colo do útero origina-se tanto do epitélio escamoso da ectocérvice 

como do epitélio escamoso colunar do canal cervical, sendo que o carcinoma 

epidermóide representa 90% dos casos, e o adenocarcinoma, apenas 10% (INCA, 2000). 

http://www.hpvonline.com.br/sobre-hpv/hpv-e-diagnostico/hpv-e-genitoscopia/
http://www.hpvonline.com.br/wp-content/uploads/2014/07/anuscopia.jpg
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A figura abaixo (Figura 12) mostra o contínuo processo de malignização: evolução do 

tecido saudável até o câncer invasor.  

 

 
Figura 12: Demonstração citopatológica, histopatológica e visualização clínica da 

evolução do tecido uterino saudável até o câncer invasor (de cima para baixo) 
(http://patoneoplasia.blogspot.com.br/2013/06/cancer-de-colo-de-utero.html) 

 

2.8.5 Testes para Detecção do Ácido Nucléico Viral  

 

As principais técnicas utilizadas para detecção de ácidos nucléicos virais e 

tipagem viral são a hibridização in situ, a reação em cadeia da polimerase (PCR), 

captura híbrida, testes de detecção em fita (innoLiPA) ou em chips  (Microarranjo de 

DNA). Estes testes são de grande utilidade, pois são sensíveis, muito específicos, 

capazes de detectar a infecção viral e tipificar o HPV envolvido. Cabe ressaltar que a 

presença do genoma viral não denota doença clínica. Embora com alta sensibilidade e 

especificidade, a PCR e demais métodos moleculares têm baixo valor preditivo positivo 

(CARESTIATO, 2005). 

A captura híbrida utiliza sondas de RNA de grupos de alto e baixo risco, sem 

distinção dos tipos. As sondas de RNA formam um híbrido com o DNA viral e após a 

adição de anticorpos para esse híbrido DNA-RNA, é acrescentando um segundo 

anticorpo, o anti DNA-RNA marcado com fosfatase alcalina. Com a adição do substrato 

enzimático, ocorre amplificação do sinal e a emissão de luz (substrato da enzima é 

http://patoneoplasia.blogspot.com.br/2013/06/cancer-de-colo-de-utero.html
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quimioluminescente) (BURD, 2003). Essa técnica foi o primeiro ensaio aprovado por 

Food and drugs administration (FDA) nos Estados Unidos da América para a detecção 

do HPV (BURD, 2003). Arbyn e colaboradores (2004) indicaram uma maior acurácia 

da captura híbrida em comparação com o exame de Papanicolaou, entretanto, não pode 

ser relacionado à presença de lesões. 

A hibridização in situ utiliza sondas complementares às sequências de ácidos 

nucleicos já conhecidos. Com a associação dessas sondas com moléculas fluorescentes 

ou com enzimas é possível visualizar a presença ou não do DNA viral (CAVALCANTI 

et al., 2006a). 

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

altamente específico e sensível que detecta a presença do DNA, mas também pode tipar 

e quantificar esse DNA. Os testes de reação em cadeia da polimerase (PCR) possuem 

mais de 95% de sensibilidade (RUNOWICZ, 2007). Essa técnica pode ser utilizada em 

pacientes com lesões neoplásicas ou pré-malignas e também em assintomáticos. 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, região altamente conservada. Já o PCR específico permite a tipagem do HPV com 

iniciadores com alvos nos genes E6 e E7, de maior diversidade genética e com 

capacidade de distinguir tipos oncogênicos e benignos (BURD, 2003). 

O RFLP, Polimorfismo do Comprimento do Fragmento de Restrição, é uma 

técnica que permite tipar os diferentes HPV. Utiliza os produtos do PCR genérico com 

iniciadores MY09/MY11 para fazer uma digestão com enzimas de restrição como 

BamHI, DdeI, HaeIII, HinfI, RsaI e PstI. Assim, resulta em fragmentos de DNA de 

diferentes tamanhos. Possui um bom poder discriminatório entre os tipos virais e é 

possível identificar as múltiplas infecções, embora laborioso e dispendioso (ABREU et 

al., 2012). 

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

Innogenetics, Bélgica) e o PapilloCheck test® (Roche, França) englobam duas técnicas 

baseadas na técnica da PCR seguido de hibridização em fita ou em chip.  

 

2.9 Tratamentos do HPV 

Existem diversas modalidades terapêuticas para o HPV, podendo levar à 

destruição ou remoção das lesões visíveis ou à indução de citotoxicidade. A escolha é 

pessoal e a terapêutica individualizada de acordo com cada caso e com a relação 
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médico-paciente. O tratamento com imunomodulador visa provocar reação inflamatória 

local, que induziria uma resposta imune específica ao vírus, com participação da 

imunidade humoral e celular. Dados da literatura mostram índices de recorrência de 30 

a 70% em 6 meses no tratamento das verrugas genitais (DATTA, 2011). 

 São opções terapêuticas tópicas e cirúrgicas: podofilina, podofilotoxina, 

imiquimode, ácido tricloroacético (TCA), 5-fluorouracila, interferon, crioterapia com 

nitrogênio líquido, laser de CO2, eletrocirurgia, cirurgia e vacinas (GIBBS, 2002). 

 A podofilina é uma resina vegetal eficaz para lesões de mucosa, sem efeitos 

sobre a pele. É aplicada em solução a 10% a 30%, com remoção 4 horas após e 

reaplicação a cada 5 a 7 dias por, pelo menos, mais uma vez. É contra-indicada em 

gestantes. O índice de resolução chega a 60% a 70% em 4 a 6 meses (GIBBS, 2002). 

 A podofilotoxina em solução alcoólica ou creme a 0,5% é aplicada 2 vezes ao 

dia por 3 dias na semana por até 1 mês, sendo menos irritante que a podofilina. Pode 

eliminar até 80% das lesões e não tem segurança estabelecida na gestação (GIBBS, 

2002). 

 O imiquimode em creme a 5% pode ser aplicado 3 vezes por semana nas lesões 

até 16 semanas, com remoção com água 6 a 10h após. Pode provocar eritema, prurido e 

ardência locais, com índice de recorrência de até 13%. Tem custo elevado, o que limita 

sua prescrição. Além disso, não está estabelecida a sua segurança na gestação 

(KIMBAUER, 2012). 

 O TCA (demonstração do frasco na figura 13) é agente cáustico que deve ser 

aplicado com extrema cautela pelo médico, com intervalo de 7 dias. É aplicado 

diretamente nas lesões e pode ser utilizado na gravidez. Tem custo baixo e fácil acesso 

pela população nos ambulatórios de DST, sendo método de escolha na terapêutica desse 

trabalho (KIMBAUER, 2012). 
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Figura 13: Demonstração do frasco de ácido tricloroacético aplicado como agente 

cáustico nas lesões verrucosas 
(http://www.dailyderm.com/sitio/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=173&category_id=37&o

ption=com_virtuemart&Itemid=144&vmcchk=1&Itemid=144) 

 

 A 5-fluorouracila é uma agente irritante tópico, antitumoral, que pode ser 

aplicado nas lesões, com eficácia semelhante às outras opções de tratamento 

(KIMBAUER, 2012).  

 O interferon β-gel pode ser aplicado na forma intralesional, com resposta menor 

que 50%(KIMBAUER, 2012).  

 A eletrocirurgia é método eficaz, sendo necessária anestesia prévia, e leva à 

destruição das lesões pelo calor. É fundamental o uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI) para evitar o risco de contaminação. A cirurgia pode ser feita em lesões 

gigantes ou com suspeita de transformação maligna, sendo necessários recursos como 

centro cirúrgico e equipe cirúrgica adequada (KIMBAUER, 2012).  

 A crioterapia com nitrogênio líquido pode ser utilizada em lesões maiores na 

região genital, na uretra, vagina e pênis, em adultos e crianças. Provoca destruição das 

lesões por congelamento, com eliminação de 50 a 80% da lesão e recorrência de 20 a 

30% dos casos (KIMBAUER, 2012).  

 O laser de CO2 tem indicações semelhantes à crioterapia, porém custo alto e 

necessidade de anestesia, com taxa de eliminação de 40% (KIMBAUER, 2012).  

 

2.10 Profilaxias da infecção pelo HPV 

 

2.10.1 Exame de Papanicolaou 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que as estratégias para a 

detecção do HPV são o diagnóstico precoce, que inclui a abordagem de pessoas com 

http://www.dailyderm.com/sitio/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=173&category_id=37&option=com_virtuemart&Itemid=144&vmcchk=1&Itemid=144
http://www.dailyderm.com/sitio/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=173&category_id=37&option=com_virtuemart&Itemid=144&vmcchk=1&Itemid=144
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sinais e/ou sintomas da doença, e o rastreamento, que envolve a aplicação de um teste 

ou exame numa população assintomática, aparentemente saudável, com objetivo de 

identificar lesões sugestivas de câncer e encaminhá-la para investigação e tratamento. O 

teste de rastreamento deve ser seguro, relativamente barato e de fácil aceitação pela 

população, ter sensibilidade e especificidade comprovadas e relação custo-efetividade 

favorável (ICO/WHO, 2009). 

Uma expressiva queda na morbimortalidade pelo câncer de colo uterino foi 

alcançada nos países desenvolvidos após a implantação de programas de rastreamento 

de base populacional a partir de 1950 e 1960, com redução da incidência e mortalidade 

pela doença (ICO/WHO, 2010). 

George Papanicolaou identificou em 1940 alterações celulares no colo uterino 

que podiam conduzir à neoplasia da cérvice uterina (MARTELLI, 2014). A 

citopatologia oncótica é obtida através da coleta do esfregaço cervicovaginal com 

demonstração de coilócitos, disceratose e anomalias nucleares compatíveis com 

infecção pelo HPV, importante agente causal desta neoplasia. É uma excelente 

ferramenta de rastreio e prevenção do câncer de colo de útero, uma enfermidade com 

alta taxa de mortalidade no mundo (ICO/WHO, 2009). A figura 14 mostra as variações 

de um colo uterino normal a um colo com lesão por HPV até o estágio de neoplasia 

visto por colposcopia. 

 

 

 



23 
 

 
Figura 14: Colposcopia mostrando evolução de um tecido saudável ou colo uterino 

normal, evoluindo para lesão de baixo, alto grau até câncer. 
(http://gineco.med.br/hpv/?tag=colposcopia) 

 

Estratégias primárias de triagem para prevenção e detecção do câncer de colo 

uterino têm sido propostas e dependem da informação e mobilização da sociedade, 

alcance da meta de cobertura da população alvo e seguimento, treinamento de 

citopatologistas, oferta e acesso ao diagnóstico e tratamentos por parte dessas mulheres, 

monitoramento e gerenciamento contínuo das ações. 

Segundo a OMS é possível reduzir a incidência do câncer cervical invasivo em 

60 a 90% com uma cobertura da população-alvo de, no mínimo, 80%, além 

dodiagnóstico e terapêutica adequados dos casos com alterações neoplásicas 

(ICO/WHO, 2002).  

Os programas baseados em citologia nos EUA e Finlândia obtiveram cobertura 

de 80%, reduzindo a mortalidade do câncer de colo de útero de forma significativa 

(VAN DER AA, 2008). No Chile a cobertura se mantém em torno de 60% nos últimos 

três anos, uma taxa considerada alta para os países em desenvolvimento (MARTELLI, 

2014). 

O SISCOLO, Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero, foi 

desenvolvido pelo INCA em 1999 em parceria com o Departamento de Informática do 

SUS (Datasus), como ferramenta de gerência das ações do programa de controle do 

http://gineco.med.br/hpv/?tag=colposcopia
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câncer de colo do útero, mas ainda enfrenta problemas relativos à subnotificação dos 

casos. 

 

2.10.2 Vacinas contra o HPV 

 

A vacina contra o HPV já foi introduzida em mais de 51 países como estratégia 

de Saúde Pública, com evidências de que confere maior proteção e indicação para 

pessoas que nunca tiveram contato com o vírus, induzindo a produção de 10 vezes mais 

anticorpos que uma infecção natural pelo HPV (CDC, 2007). 

O seu uso é destinado exclusivamente à prevenção e não tem efeito demonstrado 

nas infecções pré-existentes ou na doença clínica já estabelecida. Até o momento, não 

há evidência científica de benefício estatisticamente significativo em vacinar mulheres 

previamente expostas ao HPV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

A vacina não substitui o rastreamento do câncer de colo de útero (Papanicolaou), 

pois não confere proteção contra todos os tipos de alto risco do HPV. Da mesma forma, 

a vacina não confere proteção contra outras DSTs como HIV, sífilis, hepatites B e C e, 

por isso, a importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

As vacinas utilizadas para imunização contra os HPV podem reduzir as doenças 

genitais relacionadas ao vírus e os casos de câncer cervical, anal, vulvar e de orofaringe 

(GATTOC, 2013). 

Há 2 vacinas comercialmente disponíveis no mercado para prevenção da 

infecção pelo HPV e das neoplasias cervical, vulvar e anal. São a Gardasil®, da Merck 

&Co, Inc. e a Cervarix®, da GlaxoSmithKline. A Gardasil® é recombinante 

quadrivalente (cepas dos HPV 6,11,16 e 18), de uso intramuscular, com esquema de 3 

doses (zero, dois e 6 meses). Foi aprovada pelo FDA em 2006. A Cervarix® é bivalente 

(HPV 16 e 18) e foi aprovada pela Comunidade Européia em 2007 e pelo FDA em 

2009. É recombinante, de uso intramuscular, recomendada em duas doses (intervalo de 

6 meses) para meninas de 9 a 14 anos, e em três doses para meninas com mais de 15 

anos (GATTOC, 2013). 

As vacinas usadas comercialmente são constituídas das proteínas do tipo L1 do 

capsídeo viral, obtidas através de uma técnica de DNA recombinante, associadas a uma 

substância adjuvante. A Gardasil® foi inicialmente licenciada para meninas entre 9 e 26 

anos. Em março de 2007 o Comitê Consultivo em Práticas de Imunização (ACIP) 
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recomendou a vacinação de rotina contra os 4 tipos de HPV para todas as meninas de 11 

a 12 anos. A Cervarix® foi inicialmente aprovada para meninas/mulheres entre 10 e 25 

anos em outubro de 2009. Considerando-se o número aumentado dos casos de câncer de 

orofaringe e anal em homens, o FDA aprovou em 2009 a extensão do uso da vacina 

quadrivalente para homens entre 9 e 26 anos (GATTOC, 2013). 

Trimble et al (2015) realizaram estudo randomizado, duplo-cego e em fase 2b 

com um plasmídio sintético, o VGX-3100 (vacina de DNA), cujos alvos são as 

proteínas E6 e E7 dos HPV 16 e 18, em mulheres com NIC 2 e 3, demonstrando sua 

eficácia, segurança e imunogenicidade. Houve regressão para NIC1 ou patologia normal 

36 semanas após a primeira dose de VGX-3100. Este plasmídio é a primeira vacina 

terapêutica contra os HPV 16 e 18 e pode representar uma opção de tratamento não 

cirúrgico contra NIC 2 e 3. 

O Ministério da Saúde adquiriu a vacina quadrivalente para uso nas ações de 

vacinação no Brasil. Iniciou-se a campanha de vacinação e inclusão da vacina para HPV 

no Programa Nacional de Imunização (PNI) em 2014. Conforme registro na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a vacina quadrivalente tem indicação para 

mulheres e homens entre 9 e 26 anos, e a bivalente, para mulheres a partir de 9 anos, 

sem restrição de idade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Observou-se que quase 100% das mulheres vacinadas com a quadrivalente 

tiveram soroconversão após o término do esquema vacinal (0, 1-2 e 6 meses), para os 

quatro tipos de HPV e após um mês da terceira dose. A eficácia da vacina quadrivalente 

para prevenção da neoplasia de colo uterino foi de 98% (IC 95%, 86-100) e de 100% 

(IC 95%, 94-100) para as verrugas genitais, embora os dados na literatura sejam 

variáveis (GARLAND, 2007; THE FUTURE II STUDY GROUP, 2007; FREDIZZI, 

2012).  

Houve proteção ampla e cruzada (31, 33 e 45) da vacina quadrivalente em 

estudos realizados, sem determinação da duração dessa proteção (MALAGÓN, 2012).  

Estudos de seguimento com a quadrivalente têm demonstrado a manutenção da 

proteção e elevados títulos de anticorpos por pelo menos 9 anos (ROWHANI-

RAHBAR, 2009; ROMANOWSKI, 2011).  

No Brasil, o Ministério da Saúde adota o seguinte esquema vacinal: duas doses 

(0 e 6 meses) para meninas entre 9 e 13 anos. As contraindicações para a aplicação da 

vacina HPV são reação anafilática aos componentes da vacina e gestantes 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 
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Ambas as vacinas têm proteção sugerida de mais de 90% contra os tipos 

descritos do HPV. A vacina HPV é segura e bem tolerada, mas pode apresentar eventos 

adversos como reações locais (dor, edema e eritema no local da aplicação) e sistêmicas 

(cefaleia, febre e síncope) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Outra vacina recombinante, a Gardasil®9, foi aprovada recentemente nos 

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

Unidos aprovou a utilização da vacina nonavalente, Gardasil®9 (Sanofi Pasteur MSD) 

(FDA, 2014) e 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 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 16/18. Estes são genótipos de alto risco e causam 

aproximadamente 50% dos casos de NICI, 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). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Estudar a infecção oral e anogenital pelo HPV em homens e mulheres que são 

parceiros sexuais.  

 

3.2 Objetivos específicos 

A- Detectar a prevalência do HPV em esfregaços orais, genitais e anais de parceiros 

sexuais; 

B- Identificar genótipos prevalentes em parceiros sexuais e suas concordâncias e/ou 

concomitâncias; 

C- Avaliar fatores de risco sociodemográficos e correlacioná-los à infecção pelo HPV 

nos diferentes sítios de parceiros sexuais. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Estudo de corte transversal, descritivo para a presença de HPV na mucosa oral e 

anogenital (pênis, cérvice uterina e região anal). 

 

4.2 Metodologia: população do estudo, rotina de atendimento, questionário 

(anexo), TCLE (anexo) e coleta das amostras 

 

4.2.1 População do estudo 

 

Foram recrutados 30 casais, sendo cada casal composto por um indivíduo do 

sexo masculino e um do sexo feminino, ambos acima de 18 anos, e provenientes dos 

ambulatórios de DST da SCMRJ/ IDPRDA (coordenado pelo Dr. José Augusto da 

Costa Nery) e da UFF (coordenado pelo Dr. Tegnus Gouvea).  

 

4.2.2 Critérios de inclusão 

  

Foram incluídos no estudo os casais nos quais pelo menos um indivíduo 

apresentava lesões clínicas suspeitas de infecção pelo HPV e somente aqueles que 

concordaram em participar e assinaram o TCLE, após serem informados do estudo 

pelos médicos responsáveis. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF 

(CAAE: 36683514.0.0000.5243) em dezembro de 2014. 

 

4.2.3 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo aqueles que declararam possuir doença autoimune, 

eram usuários de medicações imunossupressoras e/ou possuíam sorologia positiva para 

HIV no preenchimento do questionário. 
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4.2.4 Rotina de atendimento e infra-estrutura 

 

 Os pacientes foram abordados por profissional médico dos ambulatórios, em 

salas particulares desses serviços e cada indivíduo separadamente, explicando o projeto 

de pesquisa e perguntando se desejavam participar. Foi aplicado questionário 

sociodemográfico e comportamental e fornecido consentimento informado (TCLE) aos 

voluntários da pesquisa, que foram orientados sobre quaisquer dúvidas e 

esclarecimentos que desejassem em relação ao projeto e preenchimento correto do 

TCLE (item anexos 9.2).   

 

4.2.5 Questionário 

 

O questionário sociodemográfico e comportamental englobou perguntas sobre 

dados pessoais, hábitos (etilismo, tabagismo), histórico de DST pessoal e no parceiro, 

presença de doenças autoimunes e/ou uso de medicamentos imunossupressores, 

presença de verrugas no corpo e informações comportamentais (encontra-se para 

consulta no item anexos 9.1). 

 

4.2.6 Coleta e armazenamento das amostras, análise estatística, resultados e 

orientações 

 

Os pacientes com lesões suspeitas de HPV nas mucosas oral, genital e/ou anal 

tiveram suas amostras coletadas e analisadas. O estudo foi realizado nos ambulatórios 

de DST da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (IDPRDA) e da UFF e foi 

composto por 60 indivíduos (30 casais ou parceiros sexuais): 30 indivíduos do sexo 

feminino e 30 do sexo masculino, sendo coletadas três amostras (escovados) de cada 

indivíduo (sítios oral, genital e anal), com o total de 180 amostras.  

A coleta das amostras (mucosa oral, genital e região anal) foi realizada por 

profissional médico do setor, em salas particulares e em cada indivíduo separadamente, 

explicando o procedimento de coleta, possíveis riscos e benefícios (explicitados no 

TCLE, em anexo): esfregaços da mucosa oral, genital e anal de casais (homens e 

mulheres). Foi feita a assepsia local, raspagem da superfície da lesão com uma espátula 

e posterior esfregaço local (escova citológica, modelo regular estéril, Endobrush 

Estéril®, conforme figura 15) e as amostras foram estocadas em tampão Tris-EDTA a -
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20º C e encaminhadas ao Laboratório de Diagnóstico Virológico (MIP), Instituto 

Biomédico, UFF, onde foi realizada a detecção e tipificação do HPV por PCR.  

 

 
Figura 15: Demonstração da espátula e escova citológica utilizada para coleta dos 

esfregaços das mucosas oral, genital e anal 

(http://drafernandaribeiro.site.med.br/index.asp) 

 

As entrevistas/questionários e os resultados das análises estatísticas foram 

transcritos e armazenados em arquivos digitais. Todos os dados referentes a cada 

paciente e os resultados gerados foram incluídos em um banco de dados. Para análise 

estatística dos dados foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon 

(WilcoxonMatched-Pairs; Wilcoxonsigned-rankstest) no ambiente estatístico R versão 

3.3.1 (The R Project for Statistical Computing - www.r-project.org). A análise inicial 

compreendeu a busca de fatores relacionados ao HPV entre os parceiros sexuais 

analisados. 

As amostras biológicas utilizadas nessa pesquisa foram armazenadas no 

Biorrepositório do Laboratório de Diagnóstico Virológico (MIP), Instituto Biomédico, 

UFF, durante o período da pesquisa, contribuindo para os estudos científicos sobre 

HPV.  

Os resultados foram entregues pelo pesquisador ao participante, pessoalmente, 

esclarecendo o quadro da infecção pelo HPV, cuidados, orientações e esclarecimentos 

para a manutenção do acompanhamento clínico ambulatorial.  

http://www.r-project.org/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://drafernandaribeiro.site.med.br/index.asp?PageName=Exame-20de-20Papanicolau-20ou-20Citologia-20Onc-F3tica&ei=ltc-VI7OKpW6ggSJzYH4Dg&psig=AFQjCNEng3za2v0sh5DQsq7C-e-wdeI_6g&ust=1413490856949078
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O tratamento desses pacientes visou à destruição ou remoção das lesões visíveis 

por HPV nas mucosas oral, genital e/ou anal com as devidas medidas de biossegurança 

(óculos de proteção, máscara, luvas). A proposta terapêutica do estudo foi o médico 

aplicar TCA (ácido tricloroacético) a 90% diretamente nas lesões, um método cáustico 

(frascos de TCA a 90%) disponível tanto na SCMRJ/ IDPRDA quanto na UFF. Após 

cada aplicação foi receitada colagenase pomada, como agente desbridante em lesões 

superficiais, com acompanhamento clínico individual. 

Os pacientes foram reavaliados a cada 14 dias, com reaplicações de TCA a 90% 

se ainda existissem lesões clinicamente visíveis, até a cura clínica. As mulheres foram 

orientadas e encaminhadas para o ambulatório de Ginecologia dos respectivos serviços 

em atendimento (setores da SCMRJ/ IDPRDA e da UFF), para terapêutica 

individualizada e coleta do exame de Papanicolaou. Os parceiros com lesões anais 

também foram encaminhados ao proctologista dos respectivos serviços em 

acompanhamento (setores da SCMRJ/ IDPRDA e da UFF), para tratamento e 

orientações específicas. 

Além do diagnóstico clínico, os pacientes foram orientados em relação às 

medidas de profilaxia no que tange à informação a respeito da infecção pelo HPV, 

exame de Papanicolaou, vacinas e prevenção de neoplasias nessas topografias. 

 

4.3 Metodologia da análise das amostras: detecção e tipificação do HPV por PCR 

 

4.3.1 Extração do DNA das amostras 

 

As amostras foram imersas em 500 µL de tampão de digestão (50 mM Tris-HCl 

pH8,5; 10 mM EDTA, 200µg/mL de proteinase K) durante 3 horas em banho-maria a 

uma temperatura de 55°C.  A seguir, foi feita a extração do DNA viral pela técnica do 

fenol – clorofórmio, contendo cerca de 500 µL de amostra, sendo feita agitação durante 

5 minutos. As amostras foram, então, centrifugadas por 10 minutos a 4.000 x g. A 

primeira camada, da fase aquosa, foi transferida para um novo tubo eppendorf, e os 

resíduos orgânicos foram desprezados adequadamente, em recipientes de vidro, 

fechados e identificados, localizados em capela. Cada amostra recebeu uma solução de 

acetato de sódio 3 M, pH 6,0, na proporção de 1/10 do volume da fase aquosa, e a 

seguir foi adicionado 2,5 X do volume da fase aquosa de etanol absoluto. Foi feita uma 
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homogeneização, por inversão, e as amostras mantidas a – 20ºC overnight. Estas foram 

centrifugadas a 14.000 x g durante 30 minutos. Após centrifugação, o etanol foi 

dispensado e as amostras ressuspensas em etanol a 70%. Uma nova centrifugação foi 

realizada numa velocidade de 16.000 x g durante 15 minutos. O etanol a 70% foi 

desprezado e os tubos permaneceram invertidos até a completa evaporação do etanol. O 

sedimento de DNA resultante, preso ao fundo do tubo, foi ressuspenso em 50µL de 

água destilada estéril e a seguir estocado a -20ºC. 

  

4.3.2 PCR genérico com primers consensuais MY09/MY11 

 

Foram utilizados os primers genéricos MY09/MY11 na triagem das amostras 

para amplificar a seqüência de DNA de 450 bp, dentro da região ORF L1 do HPV 

(BAUER et al., 1992). Como controle interno de reação (controle de qualidade da 

amostra) foram utilizados 5 pmoles do par de primers do gene da actina humana, Ac1 e 

Ac2 (5'-ATCATGTTTGAGACCTTCAACACCCC-3' e 5'-

CATCTCTTGCTCGAAGTCCAGGGCGA -3', respectivamente), que amplificam uma 

seqüência de 317 bp do DNA humano (GALL et al., 1993). Como controle positivo da 

reação foram utilizadas amostras conhecidamente positivas e, como controle negativo, a 

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

tampão de PCR 10X, 50 mM MgCl2 , 200 µmol dNTP, 50 pmoles Oligonucleotídeos 

MY 09, 50 pmoles Oligonucleotídeos MY 11 e 0,25U Taq Polimerase Platinum, 5 µL 

do DNA da amostra e H2O qsp 50 µL. Essa mistura de reação foi submetida a 40 ciclos 

de amplificação, que seguiam o seguinte esquema: 94°C por 1 minuto (desnaturação), 

55°C por 1 minuto (anelamento) e 72°C por 1 minuto (extensão). Antes de iniciar a 

seqüência de 40 ciclos, as amostras foram colocadas a 94ºC por 5 minutos (pré-

desnaturação) e, ao final dos ciclos, a 72ºC por 10 minutos (estabilização). 

Os produtos obtidos pela reação de PCR foram revelados por eletroforese em gel 

de agarose a 1,5%, corados com brometo de etídio e visualizados sob luz ultravioleta 

com o auxílio de um transiluminador. As bandas observadas no gel foram analisadas 

através da comparação com o padrão de peso molecular Fago λ 100bp. 
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4.3.3 PCR específico para tipagem do HPV 

 

A fim de genotipar as amostras foi feita a PCR tipo-específico utilizando 

primers específicos para o gene E6 dos HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 45 e 58, 

sintetizados pela Invitrogen®, com produtos de 89 a 230 bp. Este método foi eleito, 

tendo em vista a integração do DNA dos HPV nos carcinomas cervicais, que pode 

acarretar uma deleção das seqüências-alvo do primer MY09/11 (gene L1). Ao contrário, 

os genes E6 e E7 estão invariavelmente presentes, pois a sua expressão é provavelmente 

necessária para a conversão e a manutenção do estado de malignidade (MOLJIN et al., 

2005). 

Os controles do teste foram linhagens de células Caski e Hela, usados como 

controles positivos para HPV tipos 16 e 18, e, como controle negativo foi utilizada água 

milliQ.  

A amplificação para tipagem foi executada em 50 µL de uma mistura de reação, 

composta por tampão de PCR 10X, 50 mM MgCl2 , 200 µmol dNTP, 50 pmoles dos 

primers específicos forward e reverse,  0,25U Taq Polimerase Platinum, 5 µL do DNA 

da amostra e H2O qsp 50 µL. Essa mistura de reação foi submetida a 35 ciclos de 

amplificação, que seguiam o seguinte esquema: 94°C por 30 segundos (desnaturação), 

55°C por 30 segundos (anelamento) e72°C por 1 minuto (extensão). Antes de iniciar a 

sequência de 35 ciclos, as amostras foram colocadas a 94ºC por 5 minutos (pré-

desnaturação) e, ao final dos ciclos, a 72ºC por 10 minutos (estabilização). 

Os produtos obtidos pela reação de PCR foram revelados por eletroforese em gel 

de agarose a 1,5%, corados com brometo de etídio e visualizados sob luz ultravioleta 

com o auxílio de um transiluminador. As bandas observadas no gel foram analisadas 

através da comparação com o padrão de peso molecular Fago λ 100bp. 

 

4.3.4 Tipagem do HPV por polimorfismo do comprimento do fragmento de 

restrição 

 

As amostras positivas para HPV na amplificação pela PCR não tipadas pela PCR 

tipo-específica, foram avaliadas pela técnica de RFLP (polimorfismo do comprimento 

do fragmento de restrição). Uma alíquota de 3 µL dos produtos do PCR do gene L1 (par 

de primers MY09/11) foi usada para digestão com 2 unidades das endonucleases de 
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restrição BamHI, DdeI, HaeIII, HinfI, PstI e RsaI (10U/µL-2µL) (Invitrogen®) e 

colocada em tubos de 200 µL separadamente. Para a realização da digestão enzimática 

foram adicionados à reação 1 µL de tampão correspondente a cada enzima e 4µL de 

tampão TE (Tris 0,5M pH7,4; EDTA 0,5M pH8,0), em volume total de 10 µL para cada 

tubo eppendorf.  A reação foi incubada a 37ºC por 2 horas (BERNARD et al., 1994, 

KADO et al., 2001). O volume total da amostra adicionado a 2 µL de corante 

xilenocianol-azul de bromofenol foi aplicado no gel de agarose 1,5%, sendo usado 

padrão de peso molecular Fago λ 50 pb. 

Os produtos dessa digestão foram submetidos à eletroforese (120V por 

aproximadamente 2 horas) utilizando-se uma cuba horizontal. Após a corrida o gel foi 

corado com solução de brometo de etídio. Os fragmentos gerados pela digestão foram 

visualizados em transiluminador de luz ultravioleta. As amostras foram identificadas e 

tipadas de acordo com MELGAÇO et al., (2010), adaptado de BERNARD et al., 

(1994).  A classificação do HPV quanto à oncogenicidade foi realizada de acordo com 

MUÑOZ et al. (2003). Todos os passos metodológicos estão resumidos no fluxograma 

a seguir (Figura 16). 
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Figura 16: Fluxograma metodológico do estudo 
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5. RESULTADOS 
 

5.1 Descrição sociodemográfica e comportamental da população de estudo 

 

O estudo foi realizado nos ambulatórios de DST da Santa Casa de Misericórdia 

do Rio de Janeiro (IDPRDA) e da UFF e foi composto por 60 indivíduos (30 casais ou 

parceiros sexuais): 30 indivíduos do sexo feminino e 30 do sexo masculino, sendo 

coletadas três amostras (escovados) de cada indivíduo (sítios oral, genital e anal), com o 

total de 180 amostras.  

A população estudada teve em média 30,9 anos (desvio-padrão 10,8), sendo a 

média de idade feminina de 30 anos e a masculina, de 31,7 anos. Observamos 80% dos 

indivíduos (48) com união estável, 85% (51 indivíduos) com atividade remunerada e 

20% (12 indivíduos) de etnia negra. A maioria da população relatou possuir renda 

familiar até 2 salários-mínimos (53,3%) e o grau de escolaridade mais frequente foi o 

ensino médio e fundamental (78,3%: 47 indivíduos). A maioria (91,7% e 95%, 

respectivamente) vivia em residências com rede de esgoto e água encanada; todos 

residiam em casa de alvenaria e com luz elétrica. 

Tabela 1: Distribuição da população de estudo de acordo com a descrição 

sociodemográfica 
Variáveis Mulheres (n=30) Homens (n=30) Total (n=60) p valor 

Idade (anos)        
15 a 25 12 (40%) 5 (16,7%) 17 (28,3%) 0,1957 
26 ou + 18 (60%) 25 (83,3%) 43 (71,7%)  

     
Estado Civil 

   
 

União estável 24 (40%) 24 (40%) 48 (80%)  
Sem união estável 6 (10%) 6 (10%) 12 (20%) 0,8875 

     
Profissão:  remuneração 

   
 

com atividade remunerada 24 (80,0%) 27 (90,0%) 51 (85,0%)  
sem atividade remunerada 6 (20,0%) 3 (10,0%) 9 (15,0%) 0,1314 

     
Etnia 

   
 

Não negra 24 (80%) 24 (80%) 48 (80%)  
Negra 6 (20%) 6 (20%) 12 (20%) 0,5914 

     
Renda Familiar (salário-mínimo) 

   
 

Até 2 18 (60%) 14 (46,7%) 32 (53,3%) 0,6683 
3 ou + 12 (40%) 16 (53,3%) 28 (46,7%)  

     
Escolaridade 

   
 

Fundamental e Médio 23 (76,7%) 24 (80%) 47 (78,3%) 0,2042 
Superior 7 (23,3%) 6 (20%) 13 (21,7%)  
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A população de estudo teve a primeira relação sexual (sexarca) em sua maioria 

até 17 anos (91,7%: 55 indivíduos). Observamos que a maioria não era fumante (55%: 

33 indivíduos), porém era etilista (78,3%: 47 indivíduos). Em relação à prática de 

relações sexuais, 86,7% (52 indivíduos) relataram ter relações heterossexuais; 96,7% 

das mulheres e 83,3% dos homens praticavam sexo oral; 56,7% das mulheres e 60% dos 

homens praticavam sexo anal, com diferenças estatisticamente relevantes (p=0,044). A 

maioria (41,7%: 25 indivíduos) não apresentava história de DST e relatou possuir três 

ou mais parceiros sexuais no último ano. 

 

Tabela 2: Descrição comportamental da população de estudo 
Variáveis Mulheres (n=30) Homens (n=30) Total (n=60) p valor 

Sexarca        
Até 17 26 (86,7%) 29 (96,7%) 55 (91,7%) 0,5784 
18 ou + 4 (13,3%) 1 (3,3%) 5 (8,3%)  

Tabagismo     
Não 18 (60%) 15 (50%) 33 (55%)  
Sim 12 (40%) 15 (50%) 27 (45%) 0,5914 

Etilismo 
   

 
Não 8 (26,7%) 5 (16,7%) 13 (21,7%)  
Sim 22 (73,3%) 25 (83,3%) 47 (78,3%) 0,3854 

Parceiro nas relações sexuais     
Heterossexual 26 (86,7%) 26 (86,7%) 52 (86,7%)  

Não heterossexual exclusivo 4 (13,3%) 4 (13,3%) 8 (13,3%) 0,6036 
     

Prática de sexo oral     
Não 1 (3,3%) 5 (16,7%) 6 (10%)  
Sim 29 (96,7%) 25 (83,3%) 54 (90%) 1 

Prática de sexo anal     
Não 13 (43,3%) 12 (40%) 25 (41,7%)  
Sim 17 (56,7%) 18 (60%) 35 (58,3%) 0,044 

História de DST     
Não 19 (63,3%) 16 (53,3%) 35 (58,3%)  
Sim 11 (36,7%) 14 (46,7%) 25 (41,7%) 0,8615 

História de DST no parceiro     
Não 9 (30%) 19 (63,3%) 28 (46,7%) 0,8631 
Sim 21 (70%) 11 (36,7%) 32 (53,3%)  

Número de parceiros no último ano     
1 a 2 4 (13,3%) 1 (3,3%) 5 (8,3%) 0,9631 

3 ou + 26 (86,7%) 29 (96,7%) 55 (91,7%)  
     

 

5.2 Detecção do HPV nos diferentes sítios estudados 

O DNA do papilomavírus humano foi detectado em 59 pacientes (98,3%) em 

pelo menos um sítio estudado. Foi detectado o DNA viral de HPV de baixo risco em 

pelo menos um sítio estudado em 57 pacientes (95%) e o DNA viral de HPV de alto 

risco em pelo menos um sítio estudado em 20 pacientes (33,3%) (Tabela 3). 
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Tabela 3: Prevalência do DNA do HPV em pelo menos um dos sítios estudados (oral, 

genital ou anal) 

Pacientes  DNA HPV (+) HPV 

Baixo risco 

HPV 

Alto risco 

N=60 59 (98,3%) 57 (95%) 20 (33,3%) 

 

A detecção do DNA viral em relação aos sítios estudados da população (oral, 

genital e anal) está demonstrada através da figura abaixo, sendo que 132 das 180 

amostras coletadas nos três sítios (73,3%) apresentaram o DNA do HPV em pelo menos 

um sítio estudado. 

           Em relação à prevalência do HPV nos diferentes sítios estudados, detectamos o 

DNA viral em 96,7% das amostras no sítio genital, em 55% no sítio oral e 68,3% no 

sítio anal, conforme apresentados na figura 17 e tabela 4.  
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Figura 17: Detecção do HPV nas lesões do trato genital, mucosa oral e 
anal em 132 amostras (sítios oral, genital e anal) de 180 amostras no 
total.  
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Tabela 4: Prevalência do HPV (em geral, baixo e alto risco) nas regiões genital, oral e 

anal nos indivíduos estudados 

Sítios de coleta N (%) Positivas para 

HPV  

HPV 

Baixo risco 

HPV 

Alto risco 

Genital 60 (100%) 58 (96,7%) 54 (93,1%) 10 (17,2%) 

Oral 60 (100%) 33 (55%) 29 (87,9%) 5 (15,1%) 

  Anal 60 (100%) 41 (68,3%) 35 (85,4%) 9 (22%) 

 

 

              Conforme apresentado na tabela 4, a infecção viral nos sítios estudados 

mostrou maior prevalência dos tipos de baixo risco ou não oncogênico. Em relação à 

infecção genital pelo HPV, 54 (93,1%) eram HPV de baixo risco e 10 (17,2%), de alto 

risco; na infecção oral pelo HPV, 29 (87,9%) eram de baixo risco e 5 (15,1%), de alto 

risco e na infecção anal pelo HPV, 35 (85,4%) eram de baixo risco e 9 (22%), de alto 

risco. 

             A análise estatística avaliou as relações entre os fatores sociodemográficos e 

comportamentais da população de estudo apresentados no questionário (anexo item 9.1) 

e suas relações com: presença do HPV por sítio em geral e oncogênico em geral (nos 

três sítios estudados), presença do HPV oncogênico genital, oral e anal e os resultados 

estatisticamente significativos estão apresentados nos Quadros 1 e 2. 

            A análise estatística apontou significância para a presença do HPV nas lesões 

genitais (p=0,007), mas não houve relação com significância estatística para os HPV 

oncogênicos e as lesões genitais (p=0,81). 

           Com relação aos fatores comportamentais de risco, observou-se significância 

estatística entre a presença de HPV oncogênico (em qualquer sítio) com sexo anal 

(p=0,04). Porém, não houve relação significativa do ponto de vista estatístico entre 

infecção pelo HPV genital, oral e anal e prática de sexo oral. 

            Em relação à análise das infecções genitais, orais e anais e presença de HPV de 

alto e baixo risco observou-se que a presença de HPV de baixo risco em infecções 

genitais foi estatisticamente significativa (p =0,008); assim como a presença de HPV de 

alto risco em infecções orais (p=0,043) e em infecções anais (p =0,024) (Quadro 1). 

             Conforme Quadro 2, foi estudada a correlação dos HPV oncogênicos por sítio 

(oral, anal e genital) com os fatores sociodemográficos e comportamentais de risco 

analisados no estudo, observando-se relação de significância estatística do HPV 
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oncogênico oral com idade (15 a 25 anos): p=0,006, sexarca (<17 anos): p=0,001 e 

DST: p=0,01; do HPV oncogênico anal com idade (15 a 25 anos): p=0,02, etnia (negro): 

p=0,01, renda familiar (até 2 SM): p=0,05 e relacionamento sexual com pessoas do sexo 

oposto: p=0,04; e do HPV oncogênico genital com renda familiar (até 2 SM): p = 

0,007,DST: p= 0,09 e número de parceiros sexuais no último ano (3 ou +): p=0,01. 

Esses dados demonstram a correlação de risco de HPV oncogênico com sexarca 

precoce, jovens, história de DST pessoal, etnia, menor RF e múltiplos parceiros sexuais. 

 

Quadro 1: Descrição da análise estatística (significância estatística através dos p 

valores) da correlação do HPV (oncogênico, não oncogênico e por sítio estudado) com 

os fatores sociodemográficos e comportamentais: relação entre HPV genital e infecção 

genital, HPV oncogênico e sexo anal, HPV não oncogênico e infecção genital; HPV 

oncogênico e infecções orais e anais 

 

HPV p valor  

HPV genital 

X 

infecção genital 

HPV oncogênico 

X 

sexo anal 

HPV não oncogênico 

X 

infecção genital 

HPV oncogênico 

X 

infecções orais 

HPV oncogênico 

X 

infecções anais 

 

 

0,007 

 

 

0,04 

 

 

0,008 

 

 

0,043 

 

 

 

0,024 
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Quadro 2: Correlação dos HPV oncogênicos por sítio (oral, anal e genital) com os 

fatores  sociodemográficos e comportamentais (fatores de risco) analisados no estudo  

HPV oncogênico oral 

X 

Fatores de risco 

HPV oncogênico anal 

X 

Fatores de risco 

HPV oncogênico genital 

X 

Fatores de risco 

• Idade (15 a 25 anos):  

p =0,006 

• Sexarca (< 17 anos):  

p =0,001 

• DST: p = 0,01 

 

• Idade (15 a 25 anos):  

p =0,02 

• Etnia (negro):  

p =0,01 

• Renda familiar (até 2 
SM): p = 0,05 

• Relacionamento 
sexual com pessoas 
do sexo oposto:  
p = 0,04 

• Renda familiar (até 2 

SM): p  = 0,007 

• DST: p = 0,09 

• Número de parceiros 

sexuais no último 

ano (3 ou +):  

p = 0,01 

 

 

 

5.3 Análise dos genótipos do HPV no trato genital, mucosa oral e anal da 

população de estudo 

              O estudo dos genótipos prevalentes nos três sítios (oral, genital e anal) mostrou 

predomínio dos tipos 6 e 11, com 40,5% e 40%, respectivamente (taxa semelhante); 

prevalência de 9,4% (17 casos) do tipo 18; 2,8% (5 casos) do tipo 16; 1 caso do tipo 45, 

58 e LVX-100 (representando 0,5% cada) e 4 casos (2,2%) de HPV X, genótipo 

indeterminado, com porcentagem semelhante ao encontrado na literatura (KOFOED et 

al, 2014). O LVX-100 é outro genótipo descrito não especificado. Observou-se 

distribuição muito semelhante do HPV 6 entre os sexos (20,5% para o feminino e 20% 

para o masculino), com taxa um pouco maior de HPV 11 no sexo feminino (21,7%), em 

comparação com o masculino (18,3%). Em relação ao HPV 18, observaram-se 5,5% de 

positividade no sexo feminino e 3,9% no masculino (Tabea 5).  
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Tabela 5: Descrição dos genótipos do HPV prevalentes na população de estudo por 

sexo e em geral 
Genótipo 

viral 

6 11 16 18 45 58 LVX-

100* 

X* 

Sexo 

feminino 

37 

(20,5%) 

39 

(21,7%) 

3 

(1,7%) 

10 

(5,5%) 

1 

(0,5%) 

1 

(0,5%) 

1 

(0,5%) 

2 

(1,1%) 

Sexo 

masculino 

36 

(20%) 

33 

(18,3%) 

2 

(1,1%) 

7 

(3,9%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

2 

(1,1%) 

Total na 

população 

de amostras 

N=180 

73  

(40,5%) 

72  

(40%) 

5 

(2,8%) 

17  

(9,4%) 

1 

(0,5%) 

1 

(0,5%) 

1 

(0,5%) 

4 

(2,2%) 

 

*HPV X: genótipo não identificado 

*LVX-100: outro genótipo 

 

A tabela 6 mostra a descrição dos genótipos prevalentes nos indivíduos 

estudados na região genital, oral e anal. Em relação aos genótipos prevalentes na região 

genital dos indivíduos estudados, observou-se a prevalência do HPV tipo 6 em 44,6% 

dos casos. O tipo 11 foi encontrado em 40,5% dos indivíduos; foram encontrados os 

tipos 16 em 2,7%, 18 em 9,5%, tipo 58 e HPV X em 1,3% (1 caso em cada). Não foi 

encontrado o tipo 45.  

Em relação ao estudo dos genótipos prevalentes na mucosa oral dos indivíduos, 

observou-se a prevalência do HPV tipo 11 em 46,5% dos casos. O tipo 6 foi encontrado 

em 39,5% dos indivíduos; foram encontrados os tipos 16, 45 e X em 2,3% (1 caso em 

cada) e o tipo 18 em 7% dos indivíduos.   

E em relação ao estudo dos genótipos prevalentes na mucosa anal dos 

indivíduos, observou-se predominância semelhante dos tipos 6 (40,3%) e 11 (38,6%). O 

tipo 16 foi encontrado em 3,5%; o tipo 18, em 12,3%, LVX-100 em 1,7% (1 caso) e 

HPV X em 3,5% (2 casos). Não foram encontrados os tipos 45 nem 58.  
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Tabela 6: Descrição dos genótipos prevalentes nos indivíduos estudados na região 

genital, oral e anal. 
Sítios de 

detecção 

Genótipos do HPV 

6 11 16 18 45 58 LVX-

100 

X 

HPV genital 33 

(44,6%) 

30 

(40,5%) 

2 

(2,7%) 

7 

(9,5%) 

0 

(0%) 

1 

(1,3%) 

0 

(0%) 

1 

(1,3%) 

HPV oral 17 

(39,5%) 

20 

(46,5%) 

1 

(2,3%) 

3 

(7%) 

1 

(2,3%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

1 

(2,3%) 

HPV anal 23 

(40,3%) 

22 

(38,6%) 

2 

 (3,5%) 

7 

(12,3%) 

0 

 (0%) 

0 

(0%) 

1 

(1,7%) 

2 

(3,5%) 

 

Dada a alta prevalência do HPV 18 em indivíduos assintomáticos ou portadores 

de lesões benignas (conforme tabela 6), avaliamos sua ocorrência por sítio, por 

indivíduo e sua associação às lesões clínicas.  

O Quadro 3 mostra a representação por casal e por sexo da presença e 

localização de lesão clínica e genótipos de HPV genital, oral e anal, com pelo menos um 

indivíduo possuindo HPV 18. Podemos observar 3 indivíduos do sexo feminino sem 

lesão clínica e com HPV 18 em pelo menos um sítio estudado, provenientes de casais 

diferentes (casais C, G e H representados no Quadro 3). Além disso, 2 indivíduos do 

sexo feminino (casais E e H), assintomáticos e cujo parceiro possuía HPV 18. Isso 

evidencia o potencial risco de circulação de um genótipo oncogênico mesmo no 

indivíduo assintomático. Observamos o predomínio de HPV não oncogênicos em geral.               

Descrevendo os casos sintomáticos HPV 18 observamos 3 casais concordantes 

em pelo menos um sítio estudado: casais B, I e J. Para exemplificar: o casal B mostra 

concordância total dos HPV 6,11 e 18 no sítio genital, concordância parcial no sítio anal 

(6 e 11 no homem e 6,11 e 18 na mulher) e ambos com HPV oral negativo, possuindo 

ambos lesão genitoanal; o casal I mostra concordância total do HPV 18 no sítio genital e 

ausência de HPV nos sítios oral e anal, sendo a mulher sem lesão e o homem com lesão 

genital; o casal J mostra HPV 6 no sítio genital de ambos, 6 e 11 na mulher e 11 e 18 no 

homem (sítio oral) e 11 e 18 no homem e 6,11 e 18 na mulher (sítio anal), ambos com 

lesão genital. Esses dados revelam também o ciclo epidemiológico silencioso do HPV, 

ou seja, a detecção da sua presença por PCR mesmo sem lesões clinicamente visíveis, 

alertando mais ainda para a atenção no intervalo e cuidado do acompanhamento desses 

pacientes.  
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Quadro 3: Representação por casal e sexo da presença e localização de lesão clínica e 

genótipos de HPV genital, oral e anal, com pelo menos um indivíduo possuindo HPV 

18 

Casal Sexo (M* ou F*) Genótipos 

HPV genital 

Genótipos 

HPV oral 

Genótipos 

HPV anal 

Presença e 

localização 

de lesão* 

A M 

F 

6 

11 e 18 

6 

6 

11 

18 

G 

G 

B M 

F 

6,11 e 18 

6,11 e 18 

negativo 

negativo 

6 e 11 

6,11 e 18 

G e A 

G e A 

C M 

F 

X* 

11 e 18 

negativo 

negativo 

6 

LVX-100* 

G 

Sem lesão 

D M 

F 

6 

6 

6 

18 

6 

6 

G 

G 

E M 

F 

6 

6 

18 

X* 

Negativo 

11 

G 

Sem lesão 

F M 

F 

6 

6 

negativo 

6 

18 

6 

G 

G 

G M 

F 

11 

18 

negativo 

negativo 

11 

6 e 18 

G 

Sem lesão 

H M 

F 

11 

6 e 11 

11 

6 e 11 

18 

11 

G 

Sem lesão 

I M 

F 

18 

18 

negativo 

negativo 

Negativo 

Negativo 

G 

Sem lesão 

J M 

F 

6 

6 

11 e 18 

6 e 11 

11 e 18 

6,11 e 18 

G 

G 
*M: sexo masculino 

*F: sexo feminino 

*G: lesão genital; *A: lesão anal 

*HPV X: genótipo não identificado ou indeterminado 

*LVX-100: outro genótipo 

 

5.4 Concomitância e concordância do HPV na população de estudo 

Neste trabalho, utilizamos como definição de concomitância a presença 

simultânea de qualquer HPV em parceiros sexuais. Já como concordância, a presença do 

mesmo genótipo viral em ambos os parceiros sexuais. 
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           As amostras positivas para HPV em ambos os parceiros (concomitância) foram: 

83,3% no sítio genital, 36,7% no sítio oral e 50% no sítio anal. Observaram-se amostras 

negativas para HPV em ambos os parceiros em 26,7% (região oral), 13,3% (região anal) 

e em nenhum casal na região genital (Tabela 7).  

 

Tabela 7: Concomitância do HPV por sítio estudado (genital, oral e anal) por casal 

 

Sítio de coleta 

N (%) Positivas para 

HPV em ambos 

os parceiros 

Negativas para 

HPV em ambos 

os parceiros 

Sítio genital 30 (100%) 25 (83,3%)       0 (0%) 

Sítio oral 30 (100%) 11 (36,7%) 8 (26,7%) 

Sítio anal 30 (100%)     15 (50%) 4 (13,3%) 

  

Três (3) casais não mostraram concomitância da infecção pelo HPV nos 3 sítios 

estudados, ou seja, possuíram amostras negativas nos 3 sítios (sexo masculino em 2 

casais e sexo feminino em 1 casal). 

 A concordância dos tipos de HPV por sítio (genital, oral e anal) foi avaliada em 

relação a cada casal. Foi observada concordância de pelo menos 1 tipo viral em 76% das 

amostras do sítio genital, em 73,3% das amostras do sítio anal e em 100% das amostras 

orais. A concordância total entre os tipos virais observados foi de 44% para a área 

genital, 18,2% para a oral e 33,3% para a anal (Tabela 8).  

 

Tabela 8: Concordância dos tipos de HPV por sítio (genital, oral e anal) por casal 

Sítio de coleta 

 

N (%) Concordância de 

pelo menos 1 tipo de 

HPV 

Concordância total 

dos tipos de HPV 

Sítio genital 25 (100%)         19 (76%)  11 (44%) 

Sítio oral 11 (100%) 11 (100%)     2 (18,2%) 

Sítio anal 15 (100%)  11 (73,3%)     5 (33,3%) 

 

 A presença do HPV genital no casal (sexo masculino ou feminino) mostrou altas 

taxas de concordância relacionando-se os sítios genital, oral e anal. A concordância foi 

de 86,4% para os sítios genital-oral, 88,5% para genital-anal e 84,2% para oral-anal 

(Tabela 9). 
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Tabela 9: Concordância do HPV no casal nos sítios genital-oral, genital-anal e oral-anal 

Sítios Taxa de concordância do HPV 

Genital-oral 86,4% 

Genital-anal 88,5% 

Oral-anal 84,2% 

 

 Em relação aos fatores sociodemográficos e comportamentais (fatores de risco) 

avaliados na população estudada (apresentados no questionário-anexo item 9.1), foi 

feita a análise estatística correlacionando a concomitância da infecção pelo HPV nos 

casais, a concordância dos genótipos do HPV nos casais e a concordância dos genótipos 

oncogênicos por sítio em cada casal e observou-se relação estatisticamente significativa 

(p valores<0,05) nos itens apresentados no próximo quadro (Quadro 4). 

           Em relação à concomitância do HPV nos casais observou-se significância 

estatística em relação à etnia (negro): p=0,02; renda familiar (até 2 SM): p=0,001; 

escolaridade (ensino fundamental e médio): p =0,01 e DST no parceiro p =0,05 no sítio 

genital. No sítio oral detectamos correlações significativas para idade (15 a 25 anos): 

p=0,0004; escolaridade (ensino fundamental e médio): p =0,04; sexo anal: p =0,04; 

DST: p =0,003 e DST no parceiro: p=0,0002. No sítio anal, os fatores relevantes 

associados à concomitância foram idade (15 a 25 anos): p =0,006; etnia (negro): p=0,02; 

renda familiar (até 2 SM): p =0,03 e DST no parceiro: p =0,01 no sítio anal. 

         Houve significância estatística na análise da concordância dos genótipos virais em 

relação a fatores de risco como sexo anal (p =0,01) e DST no parceiro (p =0,04) no sítio 

anal. 

 Já em relação ao estudo da concordância dos genótipos oncogênicos por sítio em 

cada casal observou-se significância estatística em idade (15 a 25 anos): p =0,002; sexo 

anal: p =0,007; DST: p =0,02 e DST no parceiro: p =0,02 no sítio oral e em etnia 

(negro): p =0,04 no sítio anal.  
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Quadro 4: Avaliação da concomitância e concordância da infecção pelo HPV e dos 

genótipos virais na população de estudo em correlação com os fatores 

sociodemográficos e comportamentais* (fatores de risco) e p valor correspondente 

 

Sìtio de Coleta Concomitância da infecção 

pelo HPV nos casais 

X 

Fatores de risco 

Concordância de 

genótipos do 

HPV nos casais 

X 

Fatores de risco 

Concordância de 

genótipos 

oncogênicos nos 

casais 

X 

Fatores de risco 

Genital Etnia (negro): p=0,02 

Renda familiar (até 2 SM): p 

=0,001 Escolaridade (ensino 

fundamental e médio): p 

=0,01  

DST no parceiro p =0,05 

Sexo anal: p 

=0,01 

 

- 

Oral Idade (15 a 25 anos): p 

=0,0004  

Escolaridade (ensino 

fundamental e médio): p 

=0,04  

Sexo anal: p =0,04 

DST: p =0,003  

DST no parceiro:  

p =0,0002 

- Idade (15 a 25 

anos): p =0,002 

Sexo anal: p 

=0,007 

DST: p =0,02  

DST no parceiro:  

p=0,02 

Anal Idade (15 a 25 anos):  

p =0,006 

Etnia (negro): p =0,02 

Renda familiar (até 2 SM): p 

=0,03  

DST no parceiro: p =0,01 

DST no parceiro:  

p =0,04 

 

Etnia (negro):  

p =0,04 

 

*apresentados no questionário anexo (item 9.1) 
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6. DISCUSSÃO  

 

Estima-se que entre 25 e 50% da população feminina e 25% da população 

masculina mundial esteja infectada pelo HPV (VARDAS et al, 2011). O HPV é o 

agente mais comum de transmissão sexual, com pelo menos 40 tipos infectando a 

mucosa genital, sendo que também é implicado como possível agente causal de diversas 

malignidades do trato reprodutivo e cavidade oral (KOFOED, 2014). 

Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que todos os anos, no mundo 

inteiro, 500 mil mulheres são diagnosticadas com câncer cervical. Destas, 270.000, mais 

da metade, morrerão. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), foram 

estimados 16.340 casos novos desta neoplasia em 2016 (INCA, 2016). 

O HPV está associado às malignidades anogenitais e de orofaringe. Sabe-se que 

a incidência do câncer anal é maior nas mulheres com displasia ou câncer cervical, 

indivíduos com sorologia positiva para HIV, homens que têm relação sexual com 

homens e transplantados. Estudos epidemiológicos e moleculares demonstraram o papel 

do HPV 16 na etiologia neoplásica da orofaringe e na associação da infecção oral pelo 

HPV, assim como o comportamento sexual e a imunossupressão estão relacionadas à 

neoplasia do colo uterino. Entretanto, não está esclarecido como o nosso conhecimento 

sobre a infecção cervical pelo HPV pode ser extrapolado à infecção oral. Assim como 

não está totalmente estabelecido se uma infecção genital pelo HPV pode se expandir 

para os sítios oral e anal somente por autoinoculação ou por eventos independentes 

(KOFOED, 2014). 

             Há evidência crescente do papel do HPV nas neoplasias de ânus, vulva, vagina 

e pênis, além da relação já estabelecida com o câncer cervical. O tumor anal é raro (1 a 

2% dos tumores de cólon) e é mais frequente em mulheres (ICO, 2015; INCA, 2016), 

porém está em crescimento, com incidência anual de 1 para cada 100.000 casos no 

mundo e maior frequência em países desenvolvidos. Estudos mostram que, em relação 

ao câncer anal, mais de 90% dos casos têm associação com infecção pelo HPV, 

especialmente o HPV 16 (NIH, 2015; ICO, 2015). Como não há protocolo estabelecido 

de rastreio de neoplasia anal e a evolução da lesão benigna até a neoplásica ocorre de 

forma insidiosa, sugere-se o acompanhamento proctológico mais periódico, a fim de 

interromper o ciclo de evolução do processo de malignização (INCA, 2016).  
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 A neoplasia de cavidade oral é rara, porém com incidência crescente, e há relato 

de mais de 14.000 casos novos/ ano no Brasil (FERLEY, 2014). A OMS não reconhece 

o HPV como agente etiológico das neoplasias peniana e oral, mas a International 

Agency for Research on Cancer (IARC) em Lyon, França, declarou que há evidências 

suficientes para concluir que o HPV causa alguns tipos de câncer de orofaringe, assim 

como câncer na cavidade oral e na laringe (IARC, 2007), ressaltando os cofatores 

necessários para a progressão da infecção para a malignidade, como genótipos 

oncogênicos, comportamento sexual, tabagismo, etilismo e uso de contraceptivos orais. 

 O câncer de pênis também está associado ao HPV, com taxas de prevalência de 

22,2% a 70% (BACKES et al.,2009), sendo que a história natural da infecção que leva à 

neoplasia não é totalmente conhecida. Estudos mostram que 60,7% dos casos dessa 

neoplasia apresentam o DNA viral (AFONSO et al.,2013).  

Nosso estudo mostrou uma população com sexarca antes de 17 anos, com 

práticas sexuais variadas (sexo oral e anal) e com até 2 SM em sua maioria (Tabelas 1 e 

2), fatores sociodemográficos e comportamentais associados ao risco de adquirir HPV, 

conforme dados já descritos por Kofoed e colaboradores (2014) e Hartwig e 

colaboradores (2015).   

Observamos ainda a prática de sexo anal pela maioria dos homens e mulheres 

(Tabela 2) e presença de HPV anal em 68,3% dos indivíduos, sendo 85,4% de baixo 

risco e 22% de alto risco (Tabela 4 e Quadro 1), mostrando a influência do 

comportamento sexual individual e do parceiro na aquisição do HPV. Morales e 

colaboradores (2012) acharam a correlação entre a prática do sexo anal em mulheres e a 

aquisição de HPV não oncogênicos, sendo sugeridos como prováveis explicações a via 

sexual de transmissão viral, a correlação com práticas sexuais variadas e a proximidade 

anatômica entre as regiões genital e anal. Os autores também mostraram aumento em 7 

vezes de infecção anal pelo HPV em mulheres jovens heterossexuais com história de 

prática de sexo anal, além da infecção pelo HPV cervical em parceiras femininas ter 

sido o principal fator de risco para a infecção genital pelo HPV em homens. Nosso 

estudo corrobora a significância estatística entre HPV oncogênico e sexo anal e HPV 

oncogênico nas infecções anais (Quadro 1). Castellsagué e colaboradores (1997), em 

estudos anteriores, demonstraram que o principal fator de risco para a infecção genital 

pelo HPV em mulheres estava relacionado não somente ao seu próprio comportamento 

sexual, mas também ao comportamento sexual dos seus parceiros. Nossos dados 

apontam uma população de estudo com práticas sexuais variadas, que permitem a 
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transmissão viral a vários sítios e também aos parceiros – o que talvez explique a baixa 

diversidade de genótipos e a alta taxa de concordância nos sítios dos parceiros (Tabelas 

8, 9 e 10) (KOFOED et al, 2014). 

A tipagem molecular apontou a alta taxa de prevalência de HPV não 

oncogênicos (6 e 11) em geral e por sítio estudado, compatível com o nosso foco de 

busca (Tabelas 3, 4 e 5 e Figura 17). Observamos também significância estatística entre 

HPV genital e infecção genital (p= 0,007) e HPV não oncogênico e infecção genital 

(p=0,008), conforme Quadro 1. O HPV 6 foi o mais encontrado na região genital 

(44,6%) e na região anal (40,3%) (Tabela 6), assim como foi predominante no estudo de 

Kofoed e colaboradores (2014). O HPV 11 foi o segundo mais comum (40%) (Tabela 5) 

no nosso estudo, sendo detectado em 46% das amostras de região oral (Tabela 6). A 

prevalência dos HPV 6 e 11 foi 74% no estudo de Kofoed e colaboradores (2014) e no 

nosso estudo, 80,5%, estudando-se os mesmos sítios anatômicos de indivíduos e casais, 

respectivamente, o que relembra a dificuldade de comparação entre os dados da 

literatura, conforme citado anteriormente. Mais homens apresentaram HPV oral no 

nosso estudo, geralmente atribuído ao sexo oral, como sugerido por Cordeiro em 2015. 

Tais resultados são esperados, visto que avaliamos pacientes com lesões genitais 

benignas. Rombaldi e colaboradores (2006) detectaram a presença dos HPV 6 e 11 na 

maioria dos casais estudados; já Paesi e colaboradores (2003), em estudo de casais com 

mulheres apresentando NIC III, detectaram a maior frequência dos HPV 16 e 18, os 

genótipos mais prevalentes em lesões pré-malignas (população-alvo diferente). 

             No nosso estudo foram também encontrados HPV oncogênicos nos 3 sítios 

estudados, com taxas de 17,2% na região genital, 15,1% na oral e 22% na anal (Tabela 

4). Observou-se significância estatística entre a presença de HPV oncogênico (em 

qualquer sítio) com sexo anal (p=0,04) e em infecções orais (p=0,043) e infecções anais 

(p=0,024) (Quadro 1). Porém, não houve relação significativa do ponto de vista 

estatístico entre infecção pelo HPV genital, oral e anal e prática de sexo oral. A 

prevalência do HPV oncogênico por sítio quando associada aos fatores 

sociodemográficos e comportamentais analisados (Quadro 2) mostrou significância 

estatística nas regiões oral com: idade (15 a 25 anos), p=0,006, sexarca (<17 anos), 

p=0,001 e DST, p=0,01; anal com: idade (15 a 25 anos), p=0,02, etnia (negro), p=0,01, 

renda familiar (até 2 SM), p=0,05 e relacionamento sexual com pessoas do sexo oposto, 

p=0,04; genital: com renda familiar (até 2 SM): p= 0,007, DST: p= 0,09 e número de 

parceiros sexuais no último ano (3 ou +): p=0,01. Esses dados são semelhantes aos da 



51 
 

literatura (KOFOED et al, 2014), com incidência maior de HPV não oncogênico em 

indivíduos mais jovens, com sexarca precoce, DST prévia, menor RF e negros (Quadro 

2). Também chamam a atenção para a história natural da circulação do vírus na 

população, inclusive de forma silenciosa, suas formas de transmissão (no mesmo 

indivíduo e entre parceiros sexuais) e necessidade de adoção de medidas profiláticas, 

especialmente nos casos em que o DNA de HPV oncogênicos é detectado, assim 

reforçamos o conceito da adoção de rastreio através do exame de Papanicolau, exame 

proctológico e da cavidade oral, nas especialidades respectivas. 

              Diante de uma população jovem em risco de infecção, é fundamental a 

disseminação do conhecimento de medidas profiláticas para DST, como o uso de 

preservativos em todas as práticas sexuais e orientação educacional para a população 

informando do risco de adquirir HPV, suas formas de transmissão e provável evolução 

maligna se lesão por HPV oncogênico e persistente, aliado a presença de outros fatores 

de risco (KOFOED et al, 2014; CHEN, 2015). 

             Vale ressaltar a alta taxa de prevalência do HPV 18 (9,4% dos indivíduos- 

Tabelas 5,6 e Quadro 3), altamente oncogênico, que confere pior prognóstico aos 

infectados, além de 5 casos (2,77%) de HPV 16, 1 caso de HPV 45 e 58 (todos 

oncogênicos), mesmo em assintomáticos, mostrando a importância da detecção precoce 

de um genótipo de alto risco e orientação adequada a esses pacientes. Um indivíduo do 

casal pode transmitir, de forma transitória ou não, o vírus, de alto ou baixo risco, para 

seu parceiro e isso gerar recirculação e reinfecção, com chance de neoplasia, caso o 

HPV infectante seja oncogênico. Esses pacientes devem ser acompanhados de 3 em 3 

meses e com orientação de Papanicolaou e exame proctológico (KOFOED et al, 2014; 

HARTWIG et al, 2015).  

             Podemos inferir que pelo menos parte dos indivíduos foi infectada pela via 

genital ou anal, conforme prevalências maiores demonstradas nesses locais, 

relacionado-se provavelmente ao comportamento sexual e proximidade anatômica. 

Nossa prevalência para HPV oral foi maior (50% em mulheres e 60% em homens) que a 

descrita em outros trabalhos - Kreimer e colaboradores (2013) mostraram taxas de HPV 

oral não oncogênico de 53% e de oncogênico, 22% - e as taxas de concordância no 

nosso trabalho foram altas (mais de 73% - Tabela 8), comparando-se a maioria dos 

artigos, que possuem dados com taxas inferiores - 18% a 60% (KOFOED et al, 2014; 

HARTWIG et al, 2015; WIDDICE et al, 2010)). Mas a predominância dos tipos de 

baixo risco foi marcante, talvez apontando maior restrição do sítio oral em relação aos 
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tipos oncogênicos, bem como melhor desfecho para os pacientes. Sugere-se também 

que existe a transmissão oral-oral de HPV. A discussão em relação aos sítios oral, 

genital e anal e suas correspondências clínicas e moleculares ganham extrema 

importância para o estudo das vias de transmissão do HPV (além da sexual) e sua 

história natural, especialmente em casais. Entretanto, nossa casuística é pequena, 

podendo resultar em distorções quanto à avaliação da prevalência dos diferentes 

genótipos virais.  

A concomitância e concordância de quaisquer genótipos do vírus entre os 

parceiros sexuais foram relatadas por poucos estudos sobre infecção pelo HPV, uma vez 

que as informações epidemiológicas eram baseadas na grande expansão do vírus entre a 

população sexualmente ativa e parcialmente no círculo de infecção viral homem-mulher 

(BENEVOLO et al, 2007).  

Nosso estudo mostrou altas taxas de concomitância para o HPV em ambos os 

parceiros (83,3% no sítio genital, 36,7% no sítio oral e 50% no sítio anal- Tabela 7), em 

conformidade com a maioria das lesões genitais dos casais e provavelmente por 

proximidade anatômica entre as regiões genital e anal (circulação viral e até 

autoinoculação). Também foi avaliada a concomitância da infecção pelo HPV na 

população de estudo em correlação com os fatores sociodemográficos e 

comportamentais (Quadro 4), apresentando significância estatística a etnia, menor RF e 

escolaridade, história de DST prévia e no parceiro e também o sexo anal (oral e anal), 

fatores que reforçam o conceito da infecção e da doença por HPV como associados a 

piores índices de desenvolvimento sócio econômico (BENEVOLO et al, 2007; 

KOFOED et al, 2014; HARTWIG et al, 2015). 

Encontramos alta taxa de concordância dos tipos de HPV por sítio (genital, oral 

e anal): concordância de pelo menos 1 tipo viral em 76% das amostras do sítio genital, 

em 73,3% das amostras do sítio anal e em 100% das amostras orais e concordância total 

entre os tipos virais de 44% para a área genital, 18,2% para a oral e 33,3% para a anal 

(Tabela 8) e relacionando-se os sítios estudados (84 a 86,4%: Tabela 9). No nosso 

estudo houve significância estatística na análise da concomitância viral em relação à 

etnia, menor RF e escolaridade, história de DST prévia e no parceiro e também o sexo 

anal (Quadro 4), corroborando dados epidemiológicos da literatura (KOFOED et al, 

2014).  

A literatura possui dados divergentes de acordo com a população de estudo. 

Kofoed e colaboradores (2014) estudaram em 201 homens e mulheres com verrugas 
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genitais a concordância dos tipos de HPV nos sítios oral, genital e anal através da coleta 

de swabs locais. Mostraram a presença do HPV anal em 46,2% e do oral, em 10,4%. A 

concordância estabelecida entre tipos de HPV genital e anal foi 78,1%; entre HPV oral e 

genital, 60,9%; e entre HPV oral e anal, 21,7% (baixa taxa em relação ao nosso 

trabalho).  

Franceschi e colaboradores (2002) descreveram uma taxa de concordância dos 

genótipos de HPV entre casais de 4%, enquanto Bleeker e colaboradores (2005) 

mostraram 57,8% de concordância dos genótipos de HPV entre 67 parceiros sexuais, 

com 3 tipos somente em um dos casais. 

 Widdice e colaboradores (2010) estudaram parceiros heterossexuais infectados 

com HPV, detectando concordância de tipos de HPV em 60% dos casos; já Castellsagué 

e colaboradores (1997) acharam 18% de concordância, atribuindo a baixa taxa a 

diversos fatores biológicos e imunológicos. Rosenblatt e colaboradores (2004) acharam 

somente 13% de concordância.  

 A transmissão do HPV ocorre com regularidade entre parceiros sexuais, com 

múltiplos estudos de casais heterossexuais identificando taxas mais altas de transmissão 

da mulher para o homem do que o oposto. Uma meta-análise de 33 estudos sobre a 

concordância dos tipos de HPV entre casais demonstrou 25,5% de concordância para 

pelo menos 1 tipo e 62,5% de concordância para 1 ou mais tipos quando ambos eram 

HPV positivo (REITER, 2010). 

Todos esses achados apoiam a idéia da circulação e recirculação do HPV entre 

os casais, perpetuando o vírus na população sexualmente ativa mais do que a 

recorrência verdadeira da infecção latente.  

Possíveis limitações do nosso estudo incluem eventual contaminação das 

amostras, diferentes susceptibilidades individuais e genótipos com plasticidade e 

adaptação diversas. 
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7. CONCLUSÃO 

 

• Nosso estudo demonstrou alta taxa de prevalência do HPV nos três sítios 

estudados (98,3%, sendo 95% de baixo risco e 33,3% de alto risco) e 

múltiplos tipos virais (6, 11, 16, 18, 45, 58) nos três sítios (oral, genital e 

anal) da população estudada e que HPV extragenital é comum em 

pacientes com verrugas genitais. 

• Os genótipos prevalentes na população estudada foram os não 

oncogênicos 6 e 11 (80,5%), porém detectamos alta prevalência do HPV 

18 (9,4%), em um foco inicial de expectativa de lesões benignas. 

Identificamos altas taxas de concomitância (83,3% genital, 36,7% oral e 

50% anal) e concordância (76% genital, 100% oral e 73,3% anal) do 

vírus HPV nos casais por sítio e entre os sítios estudados (86,4% genital-

oral, 88,5% genital-anal e 84,2% oral-anal), reiterando a alta frequencia 

de circulação viral por vias de transmissão que não somente a sexual e 

perpetuando a prevalência do HPV na população sexualmente ativa. 

• Dentre os fatores sociodemográficos e comportamentais associados à 

infecção pelo HPV nos três sítios estudados, a etnia, menor RF e 

escolaridade, história de DST prévia e no parceiro e o sexo anal 

mostraram correlação estatística, indicando que o acesso à informação e 

a utilização de métodos preventivos são essenciais para o controle 

epidemiológico do HPV. 

• Mais estudos sistemáticos, randomizados e duplo-cegos são necessários a 

fim de corroborar os fatores sociodemográficos e comportamentais com a 

infecção/ reinfecção pelo HPV.  

• A existência de potencial prevenção da infecção pelo HPV nos sítios 

oral, anal e genital através das vacinas, de informação e recursos 

acessíveis à população torna esse estudo de cunho prático no que tange à 

medicina profilática e terapêutica. 
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9. ANEXOS 

9.1 Questionário 

Página 1 de 5 

 
 

 

QUESTIONÁRIO PARA HOMENS E MULHERES- ESTUDO HPV 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Idade:  ________anos (  ) 18 a 21: adulto jovem  (  ) 22 a 45: adulto  (  ) 45 a 59: adulto 

de meia-idade  (  ) 60 ou mais: idoso  Data de Nascimento:___/___/_____  Estado 

civil:_____Endereço:_____________________________________________________ 

Cidade:____________________________   Estado:______  

Telefones de contato: ___________________Profissão: _________________ 

ID amostra: ___A-Mucosa oral/ B-Mucosa genital/ C- Região perianal 

Data da coleta: _____/_____/______ 

   

1) Idade do início da vida sexual (sexarca): _____anos 

(   ) 10 a 14 anos: pré-adolescente   (  ) 15 a 17 anos: adolescente  (  ) 18 a 59: adulto – 

18 a 21: adulto jovem  (  ) 60 ou mais: idoso  

 

2) Qual a sua etnia? 

(   ) Branca   (   ) Negra  (   ) Parda  (   ) Amarela 

 

3) Fuma atualmente? (Tabagismo) 

(   ) Não      

(   ) Sim →(   ) até 20 cigarros por dia   (   ) 21 ou mais cigarros por dia  

Por quanto tempo? (   ) até 5 anos   (   ) 5 anos ou mais 

(   ) Ex-fumante → por quanto tempo?  (  ) até 5 anos   (   ) 5 anos ou mais  

 
 Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 

Página 2 de 5 
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QUESTIONÁRIO PARA HOMENS E MULHERES- ESTUDO HPV 

 

4) Bebe bebidas alcoólicas? (Etilismo) 

(   ) Não    

(   ) Sim → (   ) até 10 doses por mês (   ) 11 ou + doses por mês  

Por quanto tempo? (   ) até 5 anos   (   ) 5 anos ou mais 

(   ) Ex-etilista → por quanto tempo?  (  ) até 5 anos   (   ) 5 anos ou mais  

 

5) Renda familiar aproximada:  (Salário mínimo: R$ 788,00) 

(   ) Até 1 salário mínimo  

(   ) 1 a 3 salários mínimos 

(   ) 4 ou + salários mínimos 

 

6) Formação Educacional: 

(   )  Não estudei   (   ) Ensino Médio   (   ) Ensino Fundamental   (  ) Nível Superior      

(  ) completo   (   ) incompleto 

 

7) Estado civil:  

(   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) Divorciado  (   ) Outros:_______ 

  

8) Para HOMENS: foi circuncidado (cirurgia de circuncisão)? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 
Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 
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QUESTIONÁRIO PARA HOMENS E MULHERES- ESTUDO HPV 

 

9) Já teve relações sexuais com: 

(  ) Homens     (  ) Mulheres    (  ) Homens e mulheres 

 

10) Pratica sexo oral? 

(   )  Não        (   ) Sim →  (   ) Ocasionalmente- até 3x/mês (   ) Regularmente- ≥ 4x/mês 

(   ) opção por não responder 

 

11) Pratica sexo anal? 

(   )  Não        (   ) Sim →(   ) Ocasionalmente- até 3x/mês (   ) Frequemente- ≥ 4x/mês  

(   ) opção por não responder 

 

12) Para HOMENS: se já teve (tem) relações sexuais com homens foi (é): 

(   ) Ativo ou insertivo   (   ) Passivo ou receptivo   (   ) Ativo e passivo    (   ) Não tive/ 

não tenho   (   ) opção por não responder 

 

13) Você possui história passada ou atual de doença sexualmente transmissível- DST? 

( ) Sim (HPV, sífilis, herpes simples genital, gonorréia, infeccção por 

Chlamydiatrachomatis, linfogranuloma venéreo, tricomoníase, cancro mole, candidíase, 

molusco contagioso, donovanose, HIV ou outras: __________________) 

(   ) Não 

 (   ) opção por não responder 

Obs.: Marcar a doença reconhecida pelo paciente 

 
Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 
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QUESTIONÁRIO PARA HOMENS E MULHERES- ESTUDO HPV 

 

14) Sabe de alguma DST em parceiro sexual (qualquer época)? 

( ) Sim (HPV, sífilis, herpes simples genital, gonorréia, infeccção por 

Chlamydiatrachomatis, linfogranuloma venéreo, tricomoníase, cancro mole, candidíase, 

molusco contagioso, donovanose, HIV ou outras: __________________) 

(   ) Não 

(   ) opção por não responder 

Obs.: Marcar a doença reconhecida pelo paciente 

 

15) Possui alguma doença autoimune (ex:  lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, 

artrite reumatoide; HIV) ou utiliza algum medicamento imunossupressor (ex: 

ciclosporina, metotrexato, corticosteróides, imunobiológicos)? 

 (   )  Sim → qual doença? _____________ que medicamento? ___________ 

(   ) Não 

 

16) Teve ou tem verrugas na pele e/ou região genital e/ou anal? 

(   ) Não   (   )Sim →   Qual parte do corpo? ________________ 

 

17) Teve ou tem verrugas na cavidade oral (língua, lábios..)? 

(   ) Não    (   )Sim →  Qual local? ________________ 

 

18) Qual o número de parceiros sexuais nos últimos 12 meses? 

(   ) Até 2 (  ) 3 ou mais ( ) opção por não responder 
Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 
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QUESTIONÁRIO PARA HOMENS E MULHERES- ESTUDO HPV 

 

19) Qual o número de relações sexuais nos últimos 12 meses? 

(   ) Não fez sexo    (  ) até 12    (  ) 13 a 24     (   ) 25 ou +   (   ) opção por não responder 

 

 

 

Informações a serem preenchidas pelo médico ou profissional responsável: 

1. Diagnóstico clínico de HPV: (  ) não 
(   ) Sim: (  ) mucosa oral  (  ) vulva  (  ) mucosa cervical  (  ) pênis  (  ) região 

anal 

2. Coleta de material de lesões (esfregaços): (  ) mucosa oral  (  ) mucosa cervical  
(  ) pênis  (  ) região anal 

3. Parceiro: _____ ID amostra 
4. Encaminhamento a ambulatório de Ginecologia e/ou Proctologia: (  ) Sim  (  ) 

Não 
 

Obs:__________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 
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9.2 Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)                    
Página 1 de 11 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 
 

1. TÍTULO DO PROJETO: “ESTUDO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DAS 

INFECÇÕES PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO: CORRELAÇÃO DOS 

TIPOS VIRAIS E FATORES DE RISCO EM CASAIS NOS AMBULATÓRIOS 

DE DST DA UFF E DA SCMRJ/ IDPRDA” 

 

2. Pesquisador responsável: Daniele Lisboa Ceperuelo Santos 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense (UFF) 

Instituição Co-participante: Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ) 

Telefones para contato: (21) 2220-1928 - (21) 2629-2430 - (21) 2629-2494 - (21) 

987974267 

Nome do voluntário: ____________________________________________ 

Idade: _____________ anos R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

3. Etapa inicial 

Prezado participante, 

 O(A) Sr. (ª) (voluntário) está sendo convidado(a) a participar do projeto de 

pesquisa “ESTUDO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DAS INFECÇÕES PELO 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO: CORRELAÇÃO DOS TIPOS VIRAIS E 

FATORES DE RISCO EM CASAIS NOS AMBULATÓRIOS DE DST DA UFF E 

DA SCMRJ/ IDPRDA”, de responsabilidade do pesquisador Daniele Lisboa 

Ceperuelo Santos. O voluntário tem o direito de estar ciente dos procedimentos que serão realizados.  

                                               Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 
A pesquisa foi desenvolvida por Daniele Lisboa Ceperuelo Santos 

(pesquisadora), discente do Mestrado Acadêmico em Microbiologia e Parasitologia 

Aplicadas na Universidade Federal Fluminense (UFF), com co-participação da Santa 

Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ) / Instituto de Dermatologia Professor 

Rubem David Azulay (IDPRDA) e Setor de DST da UFF. 

 O voluntário será informado de todas as etapas da pesquisa, em momento, 

condição e local adequados, respeitando-se a sua privacidade, através de linguagem 

clara, objetiva e acessível de acordo com a sua idade, condição sócio-econômica e 

cultural e conforme tempo adequado para refletir sobre a sua participação na pesquisa 

(podendo consultar, se necessário, pessoas ou familiares para tomar tal decisão). 

 

4. Objetivo central 

O objetivo central deste estudo é conhecer melhor a infecção causada pelo vírus 

HPV na população masculina e feminina (como parceiros ou casais), contribuindo para 

dados epidemiológicos e propostas profiláticas a respeito da infecção viral. 

 

5. Por que você está sendo convidado a participar da pesquisa (justificativas)? 

Sua participação é extremamente importante para a execução da pesquisa. O 

voluntário será selecionado através do critério clínico em relação a suspeita de estar 

portando HPV e sua participação não é obrigatória.  

A qualquer momento o voluntário pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador 

ou com a SCMRJ/ IDPRDA ou com o Setor de DST-UFF.  

Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 
 

Os riscos relacionados com a sua participação são relacionados à possibilidade 

de algum desconforto ou incômodo no momento da coleta de material das mucosas 

genital e anal, principalmente, porém os médicos conhecem bem as técnicas para 

obtenção das amostras, para o seu tratamento e para o seu acompanhamento. 

O voluntário está ciente de que será beneficiado pela realização dos testes de 

Biologia Molecular que poucos laboratórios de Patologia podem realizar, podendo 

contribuir e auxiliar no seu tratamento (se for o caso) e de outros indivíduos com o 

mesmo tipo de lesão no presente e no futuro. 

 
6. Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade 
 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e 

asseguramos o sigilo sobre sua participação e o armazenamento dos seus materiais em 

local seguro. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar a sua identificação. 

Está ciente da liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, o que poderá ser feito através dos meios de 

contatoexplicitados neste Termo, sem que isso traga prejuízo ao seguimento e 

continuação do seu tratamento (se for o caso) e que se manterá o caráter confidencial 

das informações relacionadas à sua privacidade, garantindo que a sua identificação não 

será exposta nas conclusões ou publicações futuras. 

E que poderá obter informações atualizadas durante o estudo, ainda que isso 

possa alterar o seu desejo de continuar participando do mesmo. 

E que renuncia expressamente a quaisquer ressarcimentos financeiros sob 

qualquer título pela participação nessa pesquisa. 

Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 
 

7. Identificação do participante ao longo da pesquisa 

 

Caso o participante de pesquisa deseje que seu nome conste do trabalho final, 

isso será respeitado, porém é necessário que esta informação e desejo estejam explícitos 

no TCLE no item observações, ao final do TCLE. 

 

8. Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa  

 

Todos os pacientes incluídos no projeto devem demonstrar desejo de 

participação após informação e explicação do médico/ responsável de todos os passos 

do estudo e devem assinar o TCLE e preencher o questionário sóciodemográfico e 

comportamental. Caso o paciente em estudo for incapaz de responder o questionário, ler 

e assinar o TCLE, uma testemunha ajudará no preenchimento. 

Sua participação na pesquisa consistirá em permitir a coleta de seu material da 

mucosa oral e genital (escovado), método que consiste em um esfregaço através de uma 

escova citológica do seu epitélio e/ ou da mucosa afetada, pelo seu médico, para 

realização do seu diagnóstico, sem qualquer tipo de interferência na conduta da consulta 

ou terapêutica. E posterior análise do seu material através de testes de Biologia 

Molecular (método PCR ou reação em cadeia pela polimerase) no Laboratório de 

Diagnóstico Virológico (MIP), Instituto Biomédico, UFF. 

 

9. Tempo de duração da entrevista/procedimento/experimento 

O tempo de duração da entrevista/questionário é de aproximadamente 30 

minutos e da coleta do seu material, de aproximadamente 20 minutos.  

Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 
 

10. Guarda dos dados e materiais coletados na pesquisa 

As entrevistas/questionários e os resultados das análises estatísticas serão 

transcritos e armazenados em arquivos digitais, mas somente terão acesso aos mesmos a 

pesquisadora e seu orientador.  

Conforme as amostras sejam coletadas, serão encaminhadas imediatamente para 

testagem da presença do HPV no Laboratório de Diagnóstico Virológico (MIP), 

Instituto Biomédico, UFF. Como as amostras consistem de esfregaços, contêm baixo 

número de células, e serão, portanto, utilizadas inteiramente durante o processo 

diagnóstico, não havendo ao final, amostras sobressalentes.  

11. Benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos participantes da 

pesquisa 

O voluntário da pesquisa está ciente de que será beneficiado pela realização dos 

testes de Biologia Molecular que poucos laboratórios de Patologia podem realizar, 

podendo contribuir e auxiliar no seu tratamento (se for o caso) e de outros indivíduos 

com o mesmo tipo de lesão no presente e no futuro. 

Os benefícios (diretos ou indiretos) relacionados com a sua colaboração nesta 

pesquisa consistem no conhecimento científico do perfil da infecção pelo HPV, 

podendo no futuro os dados serem utilizados em estudos de vacinas, novos 

medicamentos e novas medidas profiláticas relacionadas a esta infecção. 

As mulheres que possuírem lesões cervicais por HPV serão encaminhadas ao 

ambulatório de Ginecologia dos respectivos serviços em acompanhamento (setores da 

SCMRJ/ IDPRDA e da UFF), para cauterização química (TCA a 90%) ou exérese 

cirúrgica, se for o caso. Assim como os indivíduos que apresentarem lesões anais 

também serão encaminhados ao proctologista dos respectivos serviços em 

acompanhamento (setores da SCMRJ/ IDPRDA e da UFF), para terapêutica dirigida 

individualizada.             Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 
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12. Previsão de riscos ou desconfortos  

Esta pesquisa não oferece risco em relação à coleta do material da mucosa oral 

e/ou genital (escovado), pois se trata de método que consiste em um esfregaço através 

de uma escova citológica do seu epitélio e/ ou da mucosa afetada, por profissional 

médico experiente, podendo haver a possibilidade de algum desconforto ou incômodo 

na hora da coleta de material, principalmente da mucosa genital, para realização do 

diagnóstico, sem qualquer tipo de interferência na conduta da consulta ou terapêutica. 

Pode haver potencial risco de constrangimento durante a entrevista/ questionário 

por parte do participante, porém o pesquisador estará totalmente disponível e acessível 

pessoalmente e através de telefone, email e nos locais da pesquisa para quaisquer 

esclarecimentos, orientações, dúvidas e conversas, sempre que solicitado pelo 

participante e quando este sentir necessidade, tentando ao máximo minimizar e 

preservar o sujeito da pesquisa. 

Os resultados serão entregues pelo pesquisador ao participante, pessoalmente, 

esclarecendo o quadro da infecção pelo HPV, cuidados, orientações e esclarecimentos 

para a manutenção do acompanhamento clínico ambulatorial. Pode haver risco de dano 

emocional ao participante ao saber que possui infecção pelo HPV, o que será 

devidamente explicado de forma detalhada em relação ao tratamento, profilaxia e 

acompanhamento clínico, tentando ao máximo amenizar o desconforto pessoal do 

participante e do parceiro. 

 

 

Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 
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13. Sobre divulgação dos resultados da pesquisa 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e 

asseguramos o sigilo sobre sua participação e o armazenamento dos seus materiais em 

local seguro. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar a sua identificação. 

Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público participante, 

relatórios individuais para os entrevistados, artigos, congressos científicos e na 

dissertação final do Mestrado. 

 

14. Armazenamento de amostras biológicas durante o projeto de pesquisa 

  

O voluntário está ciente e de acordo que as amostras biológicas que serão 

utilizadas nessa pesquisa serão armazenadas no Biorrepositório do Laboratório de 

Diagnóstico Virológico (MIP), Instituto Biomédico, UFF, laboratório de referência, 

durante o período da pesquisa, contribuindo para os estudos científicos sobre HPV. O 

presente estudo terá duração de 4 anos, entre o período de inclusão dos pacientes e a 

execução de toda a metodologia proposta, com posterior conclusão do trabalho e 

elaboração de artigos científicos e dissertação final. 

 

 

Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 
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15. Observações 

 

1. Ressalta-se que os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de 

dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação no 

estudo, além do direito à assistência integral, têm direito à indenização, conforme itens 

III.2.0,IV.4.c, V.3, V.5 e V.6 da Resolução CNS 466/12. 

2. O presente Termo é redigido em duas vias (não será fornecida cópia ao sujeito, mas 

sim outra via), sendo uma para o participante e outra para o pesquisador. Todas as 

páginas deverão ser rubricadas pelo participante da pesquisa e pelo pesquisador 

responsável (ou pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade), com ambas as 

assinaturas apostas na última página.  

 

 

Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 
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3. “Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFF. O Comitê de Ética é a instância que tem por 

objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de 

modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da 

dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade”. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário 
Antônio Pedro 

Rua Marquês de Paraná, 303 – 4° andar do Prédio anexo 

Centro - Niterói – Rio de Janeiro - CEP 24.030-215 

Tel. (21) 26299189 - 976212867 E-mail: etica@vm.uff.br Site: www.cep.uff.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 
 

mailto:etica@vm.uff.br
http://www.cep.uff.br/
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O voluntárioreceberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o 

endereço institucional dos pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas sobre o 

projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

Eu, _____________________________, RG nº _____________, declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 Ou 
Eu, __________________________________________, RG nº 

_______________________, responsável legal por 

____________________________________, RG nº _____________________ declaro 

ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto 

de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de_______ 

 

_____________________________________________        _____________________________          

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal                          Testemunha 

_____________________________________________ _____________________________ 

Nome e assinatura do responsável em obter o consentimento  Testemunha 

 

 

_________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 
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Responsáveis: Daniele Lisboa Ceperuelo Santos (pesquisadora)/ Sílvia Maria Baeta 

Cavalcanti (orientadora e coordenadora)/ José Augusto da Costa Nery, Tegnus Vinicius 

Depes de Gouvêa e Elisabete Dobao (co-orientadores e coordenadores) 

 

 

Endereços institucionais: Setor de Dermatologia Sanitária da Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ/ IDPRDA) – Rua Santa Luzia 206, Castelo- 

Centro, Rio de Janeiro-RJ- Brasil, CEP: 20.020-020, Tel: (21) 2220-1928 (José 

Augusto da Costa Nery, Elisabete Aida Rodrigues Dobao e Daniele Lisboa 

Ceperuelo Santos); Setor de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Campus do 

Valonguinho- Outeiro de São João Batista s/n, Centro- Niterói-RJ- Brasil, CEP: 24.210-

150, Tel (21) 2629-2494 (Tegnus Vinicius Depes de Gouvêa); Laboratório de 

Diagnóstico Virológico (MIP), Instituto Biomédico, UFF, Rua Prof. Ernani Pires de 

Melo, 101- Niterói- Rio de Janeiro-RJ- Brasil, CEP: 24.210-130, Tel (21) 2629-2430 

(Sílvia Maria Baeta Cavalcanti). 

Email de contato:dceperuelo@gmail.com 

 

Observações : _______________________________________________ 

 

 

 

Rubrica pesquisador: ______________ 

Rubrica participante: ______________ 

 

 

mailto:dceperuelo@gmail.com
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9.3 Comprovante de envio do projeto ao Comitê de Ética da UFF e aprovação 
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9.4 Apêndices 

 

Apêndice A 

Resumos Publicados 
 

• Cordeiro, T.I; Ceperuelo, D; Gouvea, T.D; Carestiato, F.N; Filho, J.E ;Carvalho, 
N.S; Giraldo, P;  Leal Passos, M.R; Cavalcanti, S.M.B. Human Papillomavirus 
Detection in oral mucosa can suggest genital infection? EUROGIN 2015 – 
InternationalMultidisciplinaryCongress.02/2015. 

• Menezes, W.R; Ceperuelo, D; Cordeiro, T.I; Dobao, E; Gouvêa, T.D; Carestiato, 
F.N; Cavalcanti, S.M.B. Prevalence of human papillomavirus (HPV) in the 
genital tract of assymptomatic men: virological and epidemilogical aspects. 
HPV in Rio 2015. 07/2015. 

 
 

Apêndice B 

Artigos publicados 
 

• MENEZES, W. ; CEPERUELO, D. L. ; Cordeiro, T ; Dobao E. ; GOUVEA, T. 

D. ; CARESTIATO, F. N. ; CAVALCANTI, S. M. B. . Human papillomavirus 

infection in healthy men from Rio de Janeiro, Brazil. DST. Jornal Brasileiro de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, v. 26, p. 21-24, 2015. 

 

Apêndice C 

 

Artigos em elaboração 

 

• Human papillomavirus (HPV) infection in oral and anogenital sites: 

prevalence and rates of concordance 

Thaissa Isaias Cordeiro1, Fernanda Nahoum Carestiato1, Menezes, Daniele 

Lisboa Ceperuelo, Mauro Romero Leal Passos2, TegnusDepes de Gouvea2, 

Silvia Maria Baeta Cavalcanti1 

 

 

http://lattes.cnpq.br/3435215494943532
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• Human papillomavirus infections in oral and anogenital sites in couples: 

epidemiologic and virological aspects 

Daniele Lisboa Ceperuelo1, Thaissa Isaias Cordeiro, Fernanda Nahoum 

Carestiato1, Menezes, Mauro Romero Leal Passos2, Tegnus Depes de Gouvea2, 

Silvia Maria Baeta Cavalcanti1 
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