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RESUMO 
 

A literatura mostra que mulheres com diagnóstico de lesão 
intraepitelial cervical escamosa de alto grau possuem risco de recorrência de 
lesão após o tratamento. Alguns dos principais fatores sabidamente 
relacionados à recorrência são: persistência de HPV oncogênico, margens 
comprometidas, idade, tabagismo e uso de hormônios. Fatores epigenéticos 
também possuem papel importante como cofatores na carcinogênese 
cervical.  A metilação do DNA da região promotora é a principal alteração 
epigenética pela qual um gene é silenciado em seres humanos. Diversos 
genes já foram encontrados hipermetilados no câncer cervical, incluindo o 
gene supressor de tumor CDKN2A, também denominado P16INK4a. Esta 
pesquisa tem como objetivo estudar a presença de DNA-HPV e da metilação 
do P16INK4a em 25 mulheres com diagnóstico de neoplasia intraepitelial 
cervical escamosa de alto grau antes e seis meses após o tratamento e a 
associação com idade, tabagismo e uso de hormônio. Avaliamos, também, a 
expressão da proteina p16 e sua associação com a presença de metilação do 
P16INK4a. Foram avaliadas 25 mulheres com diagnóstico de neoplasia 
intraepitelial cervical escamosa de alto grau. O material foi obtido através de 
esfregaço cervical no momento do ato cirúrgico e seis meses após. A análise 
de metilação da região promotora do P16INK4a e a detecção do HPV foram 
realizadas por PCR, e a expressão da p16 através de imunohistoquímica na 
peça cirúrgica oriunda do tratamento. O HPV foi detectado em 96% das 
mulheres antes do tratamento e em 64% após seis meses (p=0,01). A 
frequência de metilação para o P16INK4a foi de 44%. Observamos uma 
associação entre a ausência de metilação do P16INK4a com a eliminação do 
HPV. 64% das mulheres que se mantiveram demetildas eliminaram o vírus, 
comparado à 25% das mulheres que apresentaram metilação do P16INK4a 

(p=0,01). Apesar da mediana da idade ter sido menor no grupo das mulheres 
não metiladas e nas mulheres que eliminaram o vírus seis meses após o 
tratamento, não encontramos significância estatística, p=0,07 e p=0,09, 
respectivamente. As mulheres não tabagistas mantiveram-se mais 
frequentemente não metiladas e tiveram uma frequência de eliminação viral 
maior, quando comparadas às mulheres com história de tabagismo durante 
os seis meses observados, entretanto não foi observada significância 
estatística (p=0,25 e p=0,28, respectivamente). Encontramos uma maior 
frequência de metilação e de eliminação viral seis meses após o tratamento 
no grupo que não estava em uso de hormônio, todavia também não foi 
observada significância estatística (p=0,6 e p=0,22, respectivamente). Não 
encontramos associação entre a presença da metilação do P16INK4a e a 
ocorrência de imunohistoquímica negativa (p=0,9). Existe uma forte 
associação entre a negativação do teste DNA-HPV seis meses após 
tratamento e a ausência de metilação do P16INK4a. 
 
Palavras-chave: Neoplasia Intraepitelial Cervical, Metilação, Genes P16, 
Infecções por papilomavírus. 
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ABSTRACT 
 
The literature shows that women diagnosed with cervical squamous 
intraepithelial lesions have a high risk of lesion recurrence after treatment. 
Some of the major factors known to be related to recurrence are: persistence 
of oncogenic HPV, positive margins, age, smoking and hormone use. 
Epigenetic factors also play an important role as cofactors in cervical 
carcinogenesis. DNA methylation of the promoter region is the major 
epigenetic modification in which a gene is silenced in human beings. Several 
genes have been found in cervical cancer hypermethylated, including the 
tumor suppressor gene CDKN2A, also referred to as P16INK4a. This research 
aims to study the presence of HPV DNA and the methylation of P16INK4a in 25 
women diagnosed with cervical intraepithelial high-grade neoplasia, before 
and six months after treatment and to evaluate the association with age, 
smoking and hormone use. We also evaluated the expression of p16 protein 
and its association with the presence of methylation of P16INK4a. 25 women 
diagnosed with cervical squamous intraepithelial neoplasia high grade were 
evaluated. The material was obtained from a cervical smear at the time of 
surgery and six months after. The methylation analysis of the promoter region 
of P16INK4a and HPV detection was performed by PCR, and expression of p16 
by immunohistochemistry from the surgery specimen. The HPV was detected 
in 96% of women before treatment and 64% after six months (p = 0.01). The 
frequency of methylation of P16INK4a was 44%. We observed an association 
between the absence of methylation of P16INK4a gene with the elimination of 
HPV (p = 0.01). 64% of women who remained unmethylated cleared the virus, 
compared to 25% of women who had methylation of P16INK4a (p = 0.01). 
Although the median age was lower in the group of unmethylated women and 
women who cleared the virus six months after treatment, we found no 
statistical significance, p = 0.07 and p = 0.09, respectively. The non-smoking 
women remained unmethylated and often had a higher frequency of viral 
shedding when compared to women with a history of smoking, however no 
statistical significance was observed (p = 0.25 and p = 0, 28, respectively). 
We found a higher frequency of methylation and viral clearance six months 
after treatment in the group that was not taking hormonal medication, but 
again no statistical significance was observed (p = 0.6 and p = 0.22, 
respectively). We found no association between the presence of methylation 
of P16INK4a and the occurrence of negative immunohistochemistry (p = 0.9). 
There is a strong association between negative HPV DNA test six months 
after treatment and the absence of methylation of P16INK4a. 
 
Keywords: Cervical Intraepithelial Neoplasia, Methylation, Genes P16, 
Papillomavirus Infections  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Várias evidências demonstram um risco de recorrência de lesões pré-

invasivas do colo do útero, ou de carcinoma invasor, após tratamento de 

lesão intraepitelial escamosa de alto grau (Soutter, 1997; Kalliala, 2005; 

Soutter, 2006), apontando para a necessidade de seguimento destas 

mulheres de forma diferente das demais. Um dos grandes fatores de risco 

para essa recorrência é a persistência de infecção por HPV oncogênico. 

Outros elementos que também podem estar relacionados à recorrência são a 

presença de margens comprometidas (Kyrgiou, 2006; Ghaem-Maghami, 

2007), idade acima de 50 anos, grau da doença tratada, tabagismo, 

multiparidade, imunocomprometimento e a existência de lesões fora da zona 

de transformação (Flannelly, 2001; Sarian, 2004; European guidelines for 

clinical management of abnormal cervical Cytology 2008; United Kingdom. 

NHS Cancer Screening Programmes, 2010).  

Podemos classificar os fatores que contribuem para a persistência de 

infecção viral em fatores ambientais e não-ambientais. Os classificados como 

ambientais incluem: o tabagismo, o uso de contraceptivos orais, a 

multiparidade e a infecção por agentes infecciosos transmissores de doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs) como o HIV, o HSV-2 e a Chlamydia 

trachomatis. Os fatores não ambientais são aqueles relacionados à resposta 

imune do hospedeiro e ao próprio vírus, tais como: o genótipo do HPV, a co-

infecção com outros tipos virais, a carga viral e a integração do vírus ao 

genoma da célula hospedeira. Existem, ainda, fatores facilitadores da 

infecção por HPV que merecem destaque: idade da primeira relação sexual, 

número de parceiros sexuais, uso de preservativo, higiene genital e 

circuncisão masculina (Castellsagué ,2002). 

Devido ao risco de recorrência de lesão mesmo após o tratamento, 

todas as mulheres tratadas para neoplasia intraepitelial de alto grau devem 

ser acompanhadas regularmente. Aquelas com mais fatores de risco para 

doença residual ou recorrente devem ser consideradas para uma vigilância 

ainda mais intensiva após o tratamento (Mergui, 2008). 

O seguimento dessas mulheres poderá ser realizado com a citologia, a 

colposcopia ou com o teste de detecção de DNA de HPVs oncogênicos 



 17 

(Mergui, 2008).  Os vários protocolos desenhados para o seguimento de 

mulheres tratadas por neoplasia intraepitelial cervical de alto grau parecem 

ser arbitrários ou empíricos, estando menos baseados no desempenho 

diagnóstico de cada método do que no hábito do médico ou no custo de cada 

um deles. 

Atualmente, a colpocitologia oncólógica é o teste mais usado para 

identificar a presença de displasia do epitélio cervical no seguimento de 

mulheres tratadas. Diferentes autores demonstraram que o seguimento com 

realização da genotipagem do HPV também pode ser eficaz na detecção de 

falha no tratamento (Distefano et al, 1998, Elfgren et al., 2002, Nagai et al., 

2000). A detecção do HPV consegue prever doença residual/recorrente com 

sensibilidade significativamente maior em relação à citologia (Zielinski, 2004).  

Essa sensibilidade na detecção de falha do tratamento chegou a 100% em 

quatro estudos de uma revisão sistemática feita por Paraskevaidis et al 

(2004) enquanto que a especificidade do teste diferiu entre os estudos, 

variando de 44% a 95% (Paraskevaidis, 2004). Todavia, a citologia tem 

demonstrado valor preditivo negativo muito próximo daquele obtido pelo teste 

de detecção de HPV oncogênico (Kitchener, 2006). Isto significa que, quando 

um ou outro teste é negativo, uma nova lesão é muito improvável.   

Estudos indicam que a infecção por HPV oncogênico é necessária, 

mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer de colo de útero, uma 

vez que apenas a minoria dos casos evolui até o estágio invasivo. (Zur 

Hausen, 2002). Mecanismos adicionais, entre eles fenômenos epigenéticos, 

como a hipermetilação gênica, têm sido propostos como cofatores envolvidos 

na carcinogênese cervical. (Lin et al., 2005, Jeong et al., 2006, Alyasiri et al. 

2013).  

Diversos genes já foram encontrados hipermetilados no câncer 

cervical, incluindo o gene supressor de tumor p16INK4a, que codifica a 

proteína p16 (Lin et al., 2005). A literatura demonstra que o estudo da 

epigenética pode ser útil para prognóstico de diversos tipos de neoplasia.  
Esse trabalho tem como objetivo pesquisar a presença de DNA-HPV e 

da metilação do gene p16INK4a em mulheres com neoplasia intraepitelial 

cervical de alto grau, no ato e após tratamento, avaliando possíveis fatores 
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de risco que poderiam ajudar na seleção de mulheres que deverão ser 

seguidas com maior controle no pós-tratamento das lesões de alto grau 

  



 19 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 
 

2.1 Epidemiologia da infecção pelo HPV e o Câncer de Colo Uterino: 
 

A infecção pelo HPV é considerada a virose de transmissão sexual 

mais comum na atualidade (Fialho, 2009). Estudos estimam que mais de 

50% da população feminina com vida sexual ativa irá entrar em contato com 

o vírus em algum momento de suas vidas. Dessas mulheres, cerca de 80% 

terão apenas uma infecção transitória, ou seja, não há o desenvolvimento de 

lesões HPV induzidas e o vírus é completamente eliminado num período de 6 

a 8 meses, em média (Fialho, 2009).  

A infecção genital persistente pelo HPV é a principal causa para o 

desenvolvimento das lesões precursoras e do câncer de colo uterino. 

Estudos mostram que a infecção pelo HPV está presente em mais de 99,7% 

de todos os carcinomas cervicais (Walboomers, 1999; Bosch, 1995). Nesses 

casos, o tempo médio entre a infecção e a manifestação inicial do câncer 

cervical é estimado entre 10 e 15 anos (Castellsagué, 2002). 

Entre os fatores que contribuem para a persistência do vírus estão os 

ambientais e não ambientais. Os fatores classificados como ambientais 

incluem: o tabagismo, o uso de contraceptivos orais, a multiparidade, e a 

infecção por agentes infecciosos transmissores de DSTs como o HIV, o HSV-

2 e a Chlamydia trachomatis. Os fatores não ambientais são aqueles 

relacionados à resposta imune do hospedeiro e ao próprio vírus, tais como: o 

genótipo do HPV, a co-infecção com outros tipos virais, a carga viral e a 

integração do vírus ao genoma da célula hospedeira. Além disso, existem 

fatores facilitadores da infecção por HPV que merecem destaque: idade da 

primeira exposição ao HPV, número de parceiros sexuais, uso de 

preservativo, higiene genital e circuncisão masculina (Castellsagué, 2002). 

Alguns estudos sugerem que o uso de contraceptivos hormonais 

exerce influência no desenvolvimento do câncer cervical através da possível 

inibição dos genes de transativação da transcrição mediados pela p53 

(proteína envolvida na interrupção do ciclo celular e apoptose) e da resposta 

imune (inibindo a expressão de MHC das classes I e II) pela progesterona, 

favorecendo a persistência da infecção e a transformação celular 
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(Bartholomew et al., 1997; Von Knebel Doberitz et al., 1997). Outros autores 

restringem a participação dos anticoncepcionais orais a uma maior 

possibilidade de atividade sexual desprotegida e, consequentemente a um 

maior risco de exposição ao HPV (Hawkins, 1999; Canella & Rodrigues, 

2002). 

O tabagismo tem ganhado destaque nos trabalhos da literatura e já é 

considerado fator de risco adicional para muitos tumores sólidos, incluindo o 

câncer cervical (Winkelstein, 1990, Thun 2000, Hildesheim, 2001; Acladious, 

2002; WHO, 2007). Além da exposição às substâncias do fumo, a idade de 

início, o tempo de uso e a quantidade de cigarros consumidos parecem 

exercer influência na incidência de câncer e lesões precursoras em cérvice 

uterina (Gram, 1992; Kjelberg et al., 2000; Haverkos, 2000).  

A nicotina e a cotinina (principal metabólito da nicotina) já foram 

detectadas no muco cervical de mulheres fumantes, reforçando a hipótese do 

hábito de fumar como cofator para a transformação das células cervicais. 

Alguns autores sugerem que a exposição ao tabaco pode afetar a resposta 

imune local, pois já foi demonstrado que o cigarro pode reduzir o número de 

células de Langerhans e outros componentes da resposta imunológica que 

são importantes para o controle da infecção por HPV. No entanto, 

recentemente tem sido proposto que os carcinógenos possam exercer um 

efeito mitogênico direto, causar alterações genéticas e epigenéticas no DNA 

(Mac Ardle & Muller, 1986; Barton et al., 1988; Helberg et al., 1988; Poppe et 

al, 1995; Prokopczyk et al, 1997; Montes-Vizuet et al., 1998; Szarewski, 2001; 

Giuliano et al., 2002). 

O câncer do colo uterino é a terceira neoplasia mais comum em 

mulheres, correspondendo anualmente a 15% de todos os casos de tumores 

femininos. Segundo a OMS, mais de 85% dos casos de câncer do colo do 

útero ocorrem nos países em desenvolvimento. Essa característica 

geográfica da incidência pode ser atribuída a um acesso mais amplo a testes 

de detecção precoce nos países desenvolvidos (WHO, 2007).  

Todos os anos são estimados 530 mil novos casos no mundo, levando 

ao óbito cerca de 250 mil mulheres. No Brasil, em 2011, esta neoplasia 

representou a quarta causa de morte por câncer em mulheres com 5.160 

óbitos, representando uma taxa de mortalidade ajustada para a população 
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mundial de 4,66 óbitos para cada 100 mil mulheres (INCA, 2013). A região 

norte possui a maior incidência de câncer do colo uterino, com a estimativa 

de 24 casos por 100.000 mulheres/ano, seguido da região centro-oeste e 

nordeste com 20 e 18 casos por 100.000 mulheres/ano respectivamente. Por 

último encontramos a região sudeste e sul com 16 e 14 novos casos por 

100.000 mulheres/ano (INCA, 2013). Quanto à mortalidade, a região norte 

também apresenta os maiores valores no país, com taxa padronizada pela 

população mundial de 10,2 mortes por 100.000 mulheres no ano de 2011. 

Em seguida, neste mesmo ano, estão as regiões nordeste (5,63/100 mil), 

centro-oeste (5,29/100 mil), sul (4,19/100mil) e Sudeste (3,55/100mil) (INCA, 

2013).   

Essas taxas de incidência estimada e de mortalidade encontradas no 

Brasil apresentam valores intermediários quando comparadas aos países em 

desenvolvimento. Nossas resultados, porém, são considerados altos quando 

comparados aos encontrados em países desenvolvidos. As regiões com 

programas de detecção precoce bem estruturados como os países europeus, 

Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália apresentam as menores taxas, 

enquanto países da América Latina e, sobretudo, de regiões mais pobres da 

África, apresentam valores bastante elevados. Segundo o Globocan, 

enquanto na Finlândia as taxas de incidência e de mortalidade por câncer do 

colo do útero, padronizadas pela população mundial, foram 3,7 e 0,9 por 100 

mil mulheres, respectivamente, na Tanzânia alcançaram valores de 50,9 e 

37,5. (Glococan, 2012).  

 

2.2 O HPV: 
 

Existem mais de 200 tipos de HPV já catalogados no mundo e esse 

número continua a crescer (Fialho, 2009). Os HPVs são classificados de 

acordo com seu potencial oncogênico no colo uterino. HPVs 6, 11, 42, 43 e 

44 são considerados de baixo risco e associados a lesões benignas, 

enquanto HPVs 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 e 70 são 

classificados como de alto risco e associados ao câncer cervical. No Brasil, 

os tipos HPV 16 e 18 são os mais frequentemente associados ao câncer 
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cervical e anal. Os tipos HPV 6 e 11 estão como os mais associados a lesões 

genitais benignas. 

O HPV é um vírus circular de fita dupla, medindo cerca de 8000bp. Em 

seu genoma encontramos os genes E1, E2, E4, E5, E6, E7, L1 e L2.  Os 

genes de expressão precoce (E, do inglês early) são assim nomeados por 

sua expressão na fase inicial do ciclo viral. E1, E2, E4 e E5 expressam 

proteínas envolvidas na replicação viral e nas funções regulatórias. E6 e E7 

codificam as proteínas oncogênicas. Os genes tardios (L, do inglês late) L1 e 

L2 são expressos na fase final do ciclo viral e são responsáveis pelas 

proteínas do capísideo viral, o qual irá conter o genoma do novo vírus. 

(Figura 1) 

 

Figura 1: Esquema do genoma do HPV 16; os genes de expressão precoce (E) são representado por arcos em vermelho; os 

genes de expressão tardia (L), representados por arcos em azul e a região longa de controle (LCR) em verde. 
Fonte: DE ARAUJO SOUZA, SICHERO & MACIAG 2009. 

 

Os papillomavírus são vírus de alta disseminação, infectando o epitélio 

escamoso da pele e mucosa através de pequenas lacerações na superfície. 

Podemos subdividir essa infecção viral em 3 fases: A fase latente, a fase 

permissiva e a fase de transformação. Essas fases são caracterizadas por 
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diferentes padrões de expressão do gene viral, refletindo na natureza das 

lesões clínicas.  

Apesar de existirem poucos dados confiáveis sobre a fase latente, 

existem evidências crescentes de que a maioria das infecções pelo HPV 

terminam após algumas partículas virais acessarem a camada basal do 

epitélio escamoso. Não há modificação na biologia e morfologia das células 

infectadas. Os genes virais não são expressos nessa fase. Estudos 

comprovaram a latência viral dessa fase através da presença de uma 

metilação completa nos genes virais, resultando em sua supressão (Badal, 

2003; Vinokurova, 2011). 

Por um motivo ainda não conhecido, algumas infecções entram na 

fase permissiva, caracterizada pela ativação do ciclo viral, resultando na 

produção de novas partículas virais. Nessa fase o número de cópias virais 

ainda permanece baixo (50 – 100). Ocorre expressão das proteinas E6 e E7 

nas células basais, permitindo a expansão lateral de clones de células 

infectadas (Stoler, 1986).  No entanto essa expressão de E6 e E7 é ainda 

baixa e controlada. Esse controle é realizado principalmente pela proteína 

viral E2, que atua como regulador negativo da expressão dos oncogenes 

virais, prevenindo sua superexpressão (Thierry, 2009).  Caso essas células 

basais infectadas continuem a se diferenciar, os genes tardios serão 

expressos na camada superficial. A produção do capsídeo permite a 

formação dos novos virions. Esses novos vírus são então liberados pelos 

queratinócitos na superfície do epitélio infectado. Após a persistência de 

infecção nessa fase, algumas poucas infecções podem progredir para a fase 

de transformação.  

A fase de transformação é caracterizada pela superexpressão dos 

oncogenes E6 e E7 na camada basal das células epiteliais, que 

aparentemente conseguiram burlar o mecanismo de controle da proteína E2. 

As proteínas E6 e E7 atuam degradando p53 e pRB1, chaves na regulação 

do ciclo celular, resultando numa perda dos mecanismos de controle da 

divisão celular e eventualmente resultando numa instabilidade cromossomal, 

principal marco para o aparecimento do câncer (Duensing, 2000).  

O exato motivo que permite o aumento da expressão de E6 e E7 ainda 

não é conhecido. A quebra do genoma viral na região do gene E2 durante 
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sua integração no genoma do hospedeiro tem sido atribuída como um 

possível fator que levaria a perda da expressão da proteína E2 e 

consequente aumento de E6 e E7 (Pett, 2007).  

A integração viral ao genoma do hospedeiro foi inicialmente 

considerada o evento chave na carcinogênese do câncer de colo uterino. 

Porém, estudos de prevalência de integração viral revelaram que existe uma 

fração de lesões epiteliais de alto grau e câncer invasor em que o vírus está 

em sua forma epissomal, não integrada. A expressão de E6 e E7 que resulta 

na instabilidade cromossomal provavelmente é um dos fatores iniciais na 

cascata de progressão neoplásica e a integração viral uma consequência e 

não causa, apesar de sua presença poder adicionar estímulo para expressão 

gênica viral. Recentes estudos sugerem que alterações epigenéticas nos 

mecanismos regulatórios do vírus promovem o estímulo para expressão das 

oncoproteínas. Este estímulo poderia levar uma infecção a sair da fase 

permissiva para a fase de transformação (Belinsky et al.,1998; Mcdermott et 

al., 2006).   

 
2.3 Ciclo celular 

A homeostasia tecidual é dependente da adequada relação entre 

proliferação, diferenciação e morte celular. 

Para uma proliferação sadia, a célula deve manter controle do ciclo 

celular, evento que compreende uma série de processos que visam alcançar 

a divisão celular. (Albert, 2004).  

O ciclo é composto por duas fases principais: a fase S (síntese do 

DNA – ácido desorribonucléico), que ocupa cerca de metade do tempo do 

ciclo celular, cerca de 12 horas, e a fase M (mitose), cujo tempo é muito 

menor, cerca de menos de uma hora (Albert, 2010). Durante a fase S ocorre 

duplicação dos cromossomos, enquanto na fase M a divisão nuclear, ou 

mitose, durante o qual os cromossomos copiados são distribuídos em um par 

de núcleos; e a divisão citoplasmática, ou citocinese, quando a própria célula 

se divide em duas. (Figura 2) 

A interfase é definida como uma série de eventos preparatórios para 

divisão celular. Compõe-se em períodos referentes à síntese de DNA – fase 

S e fase G – espaços no ciclo onde não há síntese de DNA, mas crescimento 



 25 

celular (Albert,2004). 

As fases G1 e G2 compreendem as fases de intervalos extras, que 

são mais que um simples retardo de tempo e garantem o crescimento celular. 

Elas também dão tempo para que a célula monitore o ambiente interno e 

externo a fim de assegurar que as condições são adequadas e os 

preparativos estejam completos, antes da célula se comprometer com as 

principais transformações da fase S e da mitose. Nesse sentido, a fase G1 é 

especialmente importante. Sua duração pode variar imensamente, 

dependendo das condições externas e de sinais provenientes de outras 

células. Se as condições extracelulares são desfavoráveis, por exemplo, as 

células retardam a progressão para G1 e podem entrar em um estado de 

repouso especializado conhecido como G0, no qual podem permanecer por 

dias, semanas ou mesmo anos, antes que a proliferação seja retomada. 

Durante a fase G1, o RNA (ácido ribonucleico) e proteínas são sintetizados,  

porém sem haver replicação do DNA. (Carnero, 2000) 

Uma vez iniciado o ciclo celular, as células possuem três caminhos à 

seguir: permanecer no ciclo, seguindo as divisões; sair do ciclo e entrar na 

fase G0, preservando-se vivas; ou entrar em apoptose, morrendo. Há dois 

pontos de checagem no ciclo celular, cuja função é decidir se a célula irá 

permanecer ou  sair do ciclo celular (Figura 2). O controle para replicação 

cromossomal nas células animais ocorre na fase G1, denominado ponto de 

checagem G1. O controle para divisão mitótica ocorre na fase G2 (transição 

para M), e é denominado ponto de checagem G2 (Guimarães, 2001).  
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Figura 2: As quatro fases do ciclo celular (Adaptada de ALBERT, 2010) 

Esse sistema-controle do ciclo celular está baseado em duas famílias 

de proteínas, peças chave para o seu funcionamento. A primeira é a família 

das proteinocinases dependentes da ciclina (Cdk), as quais induzem 

processos dependentes, através da fosforilação de proteínas intracelulares, 

que por sua vez, iniciam ou regulam os principais eventos do ciclo celular. A 

segunda família é de proteínas ativadoras especializadas – as ciclinas – que 

se ligam às moléculas de Cdk e controlam sua habilidade de fosforilar 

proteínas alvo apropriadas. As Cdks, como implica o nome, são dependentes 

de ciclinas para sua atividade, ou seja, a menos que estejam fortemente 

ligadas a uma ciclina, elas não têm atividade de cinase. A família das Cdk 

compreende uma série de proteínas. As Cdk4 e Cdk6 estão envolvidas na 

progressão da fase G1 para S (Pavletich, 1999). A formação, ativação e 

separação dos complexos ciclina-Cdk são os eventos fundamentais que 

coordenam o ciclo celular. 

Existem quatro classes de ciclinas, cada uma definida pelo estágio do 

ciclo celular no qual se ligam as Cdks e em que funcionam. Entretanto, as 

células eucarióticas necessitam de três dessas classes: G1/S-ciclinas (ciclina 

A, D, E), cuja função é ativar as Cdks no final de G1, ajudando a 
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desencadear a progressão no ciclo celular; S-ciclinas, ligam-se as Cdks após 

a progressão a fase S e ajudam a estimular a duplicação dos cromossomos; 

M-ciclinas (ciclina B), que ativam as Cdks que estimulam a entrada na mitose 

no ponto de verificação G2/M (Figura 3). 

 
Figura 3: Complexos de ciclina-Cdk do sistema de controle do ciclo celular (Adaptada de ALBERT, 2010) 

 

Um grande número de genes também atua no ciclo celular através da 

produção de proteínas envolvidas no controle da proliferação celular (Figura 

4). Esses genes podem ser classificados como genes de proliferação ou 

genes de antiproliferação. Os proliferativos ou proto-oncogenes são aqueles 

que promovem a proliferação pela ativação do sistema controle do ciclo e 

passagem do ponto de checagem G. Quando mutados são denominados 

oncogenes. Os oncogenes provocam uma proliferação anormal das células, o 

que é uma característica essencial dos cânceres (Gompel e Koss, 1997). Em 

outro grupo, encontram-se os genes classificados como antiproliferativos ou 

genes supressores de tumor, que impedem o desenvolvimento do ciclo 

celular. 
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Figura 4: Esquema de reguladores positivos e negativos do ciclo celular (Fialho, 2009) 

 

Entre os genes antiproliferativos, encontramos os genes P15 e 

P16INK4a. O P16INK4a, localizado na região cromossomial 9p21, é um dos 

genes envolvidos na supressão de tumores. A proteina codificada por ele 

atua como inibidora da formação complexo ativo CdK4-ciclina D, mantendo a 

proteína retinoblastoma (Rb) em um estado hipofosforilado e controlando 

negativamente a progressão do ciclo celular na passagem das fases de G1 

para S (Tokugawa,2002).  

A proteína retinoblastoma (pRb), produto do gene supressor de tumor 

Rb, é um ponto chave na decisão de replicação do DNA e entrada da célula 

em um ciclo de divisão celular. A pRb serve como freio que limita a entrada 

na fase S, ao ligar-se a uma das proteínas reguladoras de genes, as E2F, 

bloqueando a transcrição dos genes da fase S. As E2F ligam-se a 

sequências específicas do DNA nos 41 promotores de genes que codificam 

proteínas necessárias para a entrada na fase S, como a G1-ciclina e a S- 

ciclina. Quando as células são estimuladas a se dividirem pelos sinais 

extracelulares, a p16 para de bloquear o complexo CdK4-ciclina D, que, ativo, 

fosforila a pRb, reduzindo a afinidade desta pela E2F. A pRb dissocia-se, 

permitindo que a E2F ative a expressão dos genes da fase S e ocorra a 

transcrição (Huschtscha e Reddel, 1999; Albert et al, 2004) (Figura 5). 

A proteína p53 monitora a integridade cromossomial e a execução 

correta de diferentes fases do ciclo. Entre outros processos, ela ativa o 
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processo de apoptose e morte celular programada caso componentes 

essenciais estejam lesados ou o controle do sistema esteja desregulado. 

Uma possível inibição da p53 pode permitir que células geneticamente 

danificadas prossigam no ciclo celular.  

 

 
Figura 5: Via que controla o ciclo celular por meio da proteína p16 (Adaptada por ALBERT, 2010) 

 

A integração do HPV à célula hospedeira produz um aumento da 

expressão dos genes envolvidos no movimento progressivo do ciclo e a 

inativação de genes de controle negativo. A infecção pelo HPV pode gerar, 

então, um estímulo para divisão celular desordenada, fato esse que está 

relacionado à formação de células com potencial para malignização (Smith et 

al., 2008). 

As proteínas produzidas pelos genes supressores de tumor p53 e pRB 

são inibidos pelos oncogêneses do HPV E6 e E7. A expressão do p16 

encontra-se aumentada em resposta à inibição citada (Smith et al., 2008). 

 

2.4 Rastreio e Diagnóstico das Neoplasias Intraepiteliais Cervicais 
 
 O câncer de colo uterino se desenvolve mais comumente no epitélio 

escamoso do colo, o qual pode ser facilmente acessado sem a necessidade 

de procedimentos invasivos, permitindo a coleta de material de células para 

estudo de transformação maligna. As neoplasias cervicais intraepiteliais grau 

1, 2 ou 3 são consideradas lesões pré-malignas que podem preceder o 
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desenvolvimento das lesões invasoras em anos. Isso permite o rastreio e 

detecção precoce de tais lesões em tempo suficiente para o tratamento, 

prevenindo a presença de metástase a distância e morte.  

É importante lembrar que apenas uma pequena proporção de NIC 1 e 

uma fração de NIC 2 progridem para lesão invasora. Até alguns casos de NIC 

3 podem regredir espontaneamente. As lesões NIC 3 não tratadas tem 30% 

de probabilidade de evoluir para câncer invasor. Porém, apenas 1% das 

lesões NIC 3 tratadas evoluem para câncer (Reuschenbach et al., 2013). 

No Brasil, o rastreio das lesões precursoras do câncer de colo uterino 

é feito através colpocitologia oncótica, realizadas a cada 3 anos, após 2 

citologias anuais consecutivas negativas (INCA, 2011). Caso o exame 

citológico apresente alteração sugestiva de neoplasia intraepitelial cervical de 

alto grau, deve-se realizar o exame de colposcopia, o qual permite a 

visualização direta do colo uterino com lente de aumento e reações bio-

tinturais e direciona o local para a realização da biópsia. O padrão-ouro para 

o diagnóstico das neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC) é a histologia 

(Fialho et al., 2009). 

 
2.5 Colpocitologia Oncológica 
  

Atualmente, a colpocitologia oncólógica é o teste mais usado para 

identificar a presença de displasia do epitélio cervical. Esse exame foi 

introduzido como teste base para screening na maioria dos países durante a 

década de 1960 e já na década de 1970 foi o responsável pela redução na 

incidência de câncer de colo uterino no mundo (Fialho, 2009).  

O teste foi desenvolvido pelo médico grego Geórgios Papanicolaou no 

início do século 20 e usa critérios morfológicos para identificar células com 

núcleo anormal como indicador para instabilidade cromossomal.  

Essas células com núcleo anormal foram denominadas células 

discarióticas e quando presentes em esfregaços de cúpula vaginal ou colo 

uterino podem mostrar diferentes graus de maturação citoplasmática, 

apresentando um comprovado poder de prognosticar lesões displásicas 

histológicas (Cuschierri et al., 2004). As cavitações perinucleares foram 

descritas e associadas à discariose celular. Koss et al, em 1956, 
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classificaram essa alteração como coilocitose e posteriormente Meisels e 

Fortin associaram tal alteração com o efeito citopático viral do HPV. A 

discariose em células superficiais e intermediárias foram relacionados a 

displasias leve e moderada, presentes nas leões de baixo grau. A discariose 

parabasal se correlacionou com as lesões de alto grau e as formas celulares 

pleomórficas ou bizarras foram descritas como indicadores de malignidade.  

 Em 1941, Papanicolaou descreveu uma classificação para a citologia 

geral, baseada em cinco categorias: 1. Negativo; 2. Atípico, mas sem células 

neoplásicas; 3. Suspeita de células neoplásicas; 4. Fortemente sugestiva de 

células neoplásicas; 5. Células malignas.  

 

Quadro 1: Classificação das lesões intraepiteliais cervicais. retirada da 
Diretrizes Brasileiras para o rastreamento do câncer de colo do útero, 
Ministério da Saúde, Instituto Nacional do câncer, 2011 
 
Classificação 
citológica de 
Papanicolaou (1947) 

Classificação 
histológica da OMS 
(1952) 

Classificação 
histológica de 
Richart (1967) 

Classificação 
Citológica Brasileira 
(2006) 

Classe I - - - 
Classe II - - Alterações Benignas 

- - - Atipias de significado 
indeterminado 

Classe III Displasia leve 
 
 
Displasia Moderada e 
Acentuada 

NIC I 
 
 
NIC II e NIC III 

Lesão intraepitelial 
escamosa de Baixo 
grau (LSIL) 
Lesão intraepitelial 
escamosa de Alto grau 
(HSIL) 
 

Classe IV Carcinoma in situ NIC III HSIL 
AIS 

Classe V Carcinoma invasor Carcinoma invasor Carcinoma Invasor 

 
 

Atualmente, após muitas revisões do sistema de nomenclatura 

citopatológica, utilizamos, no Brasil, a classificação baseada no sistema de 

Bethesda (2001) que divide as alterações citológicas em LSIL (lesão 

intraepitelial escamosa de baixo grau), HSIL (lesão intraepitelial escamosa de 

alto grau), ASC-US (células escamosas atípicas de significado 

indeterminado), ASC-H (células escamosas atípicas, não é possível excluir 

HSIL), e carcinoma invasor de células escamosas (INCA, 2011). 

A coleta da citologia oncótica é feita por swab, escova ou espátula. É 

colhido material através de esfregaço e o material é fixado em lâmina de 
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vidro e acondicionado em solução álcool. Após, essa lâmina é corada em 

meios específicos e lida sob microscopia ótica.  

A grande vantagem desse teste se encontra na sua relativamente 

simples coleta e baixo custo. Contrasta-se, porém, a necessidade de 

extensivo treinamento e experiência para avaliação microscópica (Cuschierri 

et al, 2004). 

As desvantagens do teste são refletidas por sua performance 

moderada no diagnóstico. A lesão intraepitelial cervical de alto grau é 

observada em apenas uma proporção de mulheres com a doença. Um 

simples teste de citologia tem sensibilidade de apenas 50 – 60%, 

frequentemente necessitando novas coletas para assegurar um maior grau 

de sensibilidade (Bosch et al., 2003). Além disso, a citologia convencional 

possui altas taxas de alterações de baixo grau (LSIL) ou resultados 

indeterminados (ASCUS), o que leva a necessidade de repetição do teste ou 

encaminhamento para serviços especializados para que lesões de alto grau 

não deixem de ser identificadas. Em contrapartida, a proporção de mulheres 

sem displasia com teste negativo é alto, demonstrando a alta especificidade 

do teste (Bosch et al., 2003).  

Adicionalmente ao screening inicial, a colpocitologia oncótica também 

pode ser usada como acompanhamento pós-tratamento (Cuschierri et al, 

2004). 

 

2.6 Colposcopia 
 

A Colposcopia é um exame que visa avaliar o trato genital inferior 

(vulva, vagina, e colo do útero), e tem como objetivo o rastreamento precoce 

de lesões cancerosas ou pré-cancerosas nessas regiões (Mollay et al., 2002). 

Somando-se à citologia cervical oncótica, a colposcopia está indicada nos 

casos de alteração no padrão citológico normal, tanto para confirmá-las como 

para descartá-las e diagnosticar outras patologias que podem afetar o trato 

genital inferior. O uso da colposcopia permite ao médico examinador localizar 

o local de lesão e guiar a realização de biópsia diagnóstica (Molloy et al, 

2002).  



 33 

O colposcópio foi desenvolvido originalmente por Hinselmann em 

1920. Ele publicou o primeiro artigo sobre essa técnica em 1925, quando 

descreveu as principais alterações benignas e malignas do colo uterino. Na 

época, seu trabalho foi pouco valorizado e podemos dizer que a colposcopia 

só passou a ganhar importância a partir da década de 70.  

O exame fornece uma visão ampliada e iluminada, permitindo que o 

colo do útero seja examinado com um aumento de 6 a 40 vezes. As lentes do 

colposcópio têm variação focal entre 200 – 300mm, o que estabelece uma 

confortável distância de trabalho para o observador, cerca de 30 cm. O 

exame é simples, costuma durar de 20 à 30 minutos, podendo ser realizado 

em ambulatório ou consultório, e não exige preparação prévia. A paciente 

deve apenas abster-se de relações sexuais nas 48h que precedem o exame, 

não deve usar nenhum creme vaginal antes do procedimento e deve estar 

fora de seu período menstrual (Singer e Monaghan, 2002). 

O exame é realizado com a paciente em posição de litotomia, com 

visualização da vagina e colo uterino após inserido o espéculo vaginal. 

Inicialmente embebe-se o colo com solução salina fisiológica para tornar a 

angioarquitetrura subepitelial mais óbvia. Através do filtro verde, que reforça 

a visualização dos vasos vermelhos, é possível estudar as características 

vasculares do epitélio. Essa técnica de solução salina foi exposta inicialmente 

pelo professor Kolstad de Oslo, Noruega, em 1982 (Coppleson et al., 1986).  

Após, uma solução de acido acético, na concentração de 3 a 5%, é 

colocada na superfície, provocando a precipitação das nucleoproteínas 

abundantes no epitélio anormal e obscurecendo os vasos subjacentes. Dessa 

forma, reduz-se a transparência do epitélio e a luz do colposcópio passa, 

então, a ser refletida e o epitélio aparece branco (acetobranco). A duração e 

a intensidade do epitélio acetobranco aumenta com o grau de atipia celular, 

podendo ir do branco brilhante ao branco opaco acinzentado (Shafi M & 

Nazeer S, 2012).  

Outra técnica que pode ser utilizada é o teste de Schiller. Essa técnica 

consiste na aplicação de solução iodada (lugol). O iodo provoca uma 

coloração acastanhada escura no epitélio normal. A intensidade dessa 

coloração é proporcional à quantidade de glicogênio nas camadas 

superficiais da mucosa. Como o epitélio atípico possui pouco ou nenhum 
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glicogênio, o lugol não cora. O teste de Schiller não é um teste específico, 

são comuns os falsos positivos e negativos (Coppleson et al., 1986). Porém, 

essa técnica é importante na demarcação de áreas anormais, principalmente 

na retirada cirúrgica da lesão.  

Estudos apontam que o screening citológico associado à colposcopia 

apresenta elevada acurácia no diagnóstico das Neoplasias Intraepiteliais 

(NIC), visto que a citopatologia apresenta alta especificidade, e a 

colposcopia, alta sensibilidade. Uma meta-análise que avaliou a colposcopia 

no diagnóstico das lesões intraepiteliais escamosas através de nove estudos 

que utilizaram a histopatologia da biópsia dirigida como padrão-ouro e a 

subdivisão da colposcopia em normal e alterada, encontrou para a 

colposcopia uma sensibilidade de 96% e uma especificidade de 48% 

(Mitchell, 1998).  

Dessa forma, os objetivos principais da colposcopia são, além do 

rastreamento precoce, a adequação do tratamento, evitando casos de “over-

treatment” (tratamento desnecessário) de lesões de baixo grau (NIC I) e de 

“under-treatment” (tratamento superficial/ineficaz) de lesões de alto grau (NIC 

II e NIC III) (Boicea et al., 2012). Além disso, a colposcopia possui 

importância no seguimento de mulheres tratadas na avaliação de persistência 

ou recidiva de lesão (Nazeer & Mahmood, 2011). 

 

2.7 Teste DNA-HPV 
 

Como já mencionado, existem mais de 200 subtipos diferentes de 

HPV, sendo alguns classificados como grupo de baixo risco ou não-

oncogênicos (ex. 6, 11, 41, 42, 43 e 44), e outros de alto risco ou 

oncogênicos (ex. 16, 18, 45 e 56) (Fialho, 2009). 

 O uso de testes para detecção do DNA de HPV (DNA-HPV) pode 

comprovar o papel do vírus na carcinogênese do câncer cervical. Estudos 

relatam a presença de HPVs de alto risco em 99,7% dos casos de Câncer de 

Colo de útero no mundo. Existem 2 tipos de testes mais comumente 

empregados, o Sistema de Captura Híbrida, e o Sistema de consenso do 

HPV não-radioativo mediado por PCR (Reação em Cadeia de Polimerase).  
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Esses testes visam, principalmente, complementar a triagem de 

mulheres com exame colpocitológicos inconclusivo, aumentando a 

sensibilidade da pesquisa e buscando infecções subjacentes de lesão de alto 

grau; identificar possibilidade de progressão da NIC e indicar a necessidade 

de realização de colposcopia; detectar possíveis lesões residuais ou 

recorrentes da NIC.  Essa sensibilidade na detecção de falha do tratamento 

chegou a 100% em quatro estudos de uma revisão sistemática feita por 

Paraskevaidis et al (2004), enquanto que a especificidade do teste diferiu 

entre os estudos, variando de 44% a 95% (Paraskevaidis, 2004). 

Estudos demostram uma maior sensibilidade na realização de 

pesquisa DNA-HPV por PCR quando comparada à captura híbrida (REF). 

Sellor et al (ANO), porém, em seu trabalho, apresentou uma menor 

frequência de detecção de HPV pela PCR em relação à captura híbrida, 

exceto em mulheres entre 45-49 anos. Tal achado pode ser explicado pelo 

fato de a Captura Híbrida detectar infecções de HPV de baixo risco, que não 

são incluídas na pesquisa, e aparentemente são mais frequentes em 

mulheres mais jovens. Concluiu-se então, que o resultado do PCR não fora o 

ideal. Já no caso de mulheres mais velhas, entre 45-49 anos, o PCR mostrou 

sua maior sensibilidade em relação à Captura Híbrida. Esses casos 

adicionais do PCR são devidos à achados com menor carga viral, que caíram 

abaixo da detecção limite do método da Captura Híbrida (Sellor, 2000). 

 
2.8 Imunohistoquímica p16 

 
A expressão aumentada da proteína supressora de tumor p16 está 

comprovadamente relacionada às neoplasias e lesões pré-neoplasicas HPV 

induzidas (Volgareva et al, 2004; Reynolds et al., 2006). Como mencionado 

anteriormente, nas células normais, existe um mecanismo regulatório entre 

as proteínas pRb e p16. A transcrição da p16 é modulada negativamente 

pela pRB. Entretanto, nas células cervicais infectadas por papilomavírus, a 

proteína E7 se liga e degrada a pRB, o que leva à superexpressão da 

proteína p16.  

O aumento da expressão de p16 em células normais leva a uma 

diferenciação irreversível e possível morte celular. Por isso, dificilmente 
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encontramos essa alteração em tecidos sadios. Usualmente encontramos o 

gene P16 expresso em células senescentes, em diferenciação terminal. 

(Bringhenti, 2010). Em contraste, nas células transformadas pela infecção do 

HPV, um forte acúmulo de p16 é observado tanto no núcleo quanto no 

citoplasma celular (Bringhenti, 2010). Estas descobertas levaram a 

comunidade científica a investigar o valor prognóstico da análise da p16 e 

seu possível papel para auxiliar no diagnóstico e detecção precoce de lesões 

prémalignas. 

Baseado nisso, a avaliação da p16, através de técnicas de 

imunohistoquímica, é utilizada para destacar pré-cânceres e cânceres 

associados ao HPV (Nehls, 2008). Recentemente, vários estudos têm 

mostrado uma alta sensibilidade e especificidade na detecção de lesões de 

alto grau (Volgareva et al, 2004; Reynolds et al., 2006).  

Diversos trabalhos mostram um aumento progressivo da expressão 

conforme a gravidade da lesão. Volgareva et al, em 2004, relatou um 

aumento da frequência de amostras positivas em lesões NIC I, NIC 2, NIC 3 

e carcinoma invasivo. O mesmo estudo, porém, também mostrou lesões de 

alto grau e câncer invasor com imunohistoquímica negativa para P16, 

concluindo que a imunohistoquímica negativa isolada não pode excluir uma 

paciente do grupo de alto risco.  

Tais achados sugeriram que mecanismos adicionais, e não somente a 

interação entre as oncoproteínas do HPV e as proteínas celulares, poderia 

influenciar os níveis de expressão desta proteína. Vários estudos passaram a 

relacionar o silenciamento deste gene a possíveis eventos epigenéticos que 

gerariam a perda da expressão dessa proteína mesmo após o estímulo 

provocado pela infecção do vírus HPV (Belinsky et al.,1998; Mcdermott et al., 

2006; Reynolds et al., 2006). 

A imunohistoquímica para P16 tem sido considerada como um teste 

adicional e opcional para a detecção precoce de lesões pré cancerígenas no 

colo uterino.  
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2.9 Metilação do gene P16INK4a 
 

A epigenética é definida como o estudo das modificações do DNA que 

não alteram sua sequência de bases. A metilação é a única alteração 

descrita na molécula do DNA. Já as histonas podem sofrer metilação, 

fosforilação ou acetilação. A metilação do DNA é considerada uma alteração 

plástica, pois apesar de afetar a estrutura do DNA, não modifica o código 

genético. O gene pode ser expresso na presença de agentes desmetilantes 

(Magdinier, 2001; McGregor, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: 
Esquema das principais modificações epigenéticas: modificação pós-traducional de histonas e metilação do DNA. Fonte: 

Rodenhiser & Mann, 2006 (adaptado). 

 

Os eventos epigenéticos estão associados ao controle de muitos 

aspectos biológicos no homem, incluindo a diferenciação celular (Reik et al., 

2001; Dean et al., 2003; Eun et al., 2010), o imprinting genômico (Barlow, 

1995) e o silenciamento de algumas regiões gênicas presentes no 

cromossomo X (Singer Sam & Riggs, 1993; Heard 2004).  

O processo de metilação do DNA se dá por meio de uma 

transformação química, pós duplicação, mediada por enzimas, gerando a 

transferência de um grupamento metil (CH3) ao carbono 5 de uma citosina 

(5-MeC). Esse mecanismo está normalmente envolvido no controle de várias 

funções do genoma essenciais para o desenvolvimento normal durante a 

morfogênese, entre elas o controle da expressão e recombinação gênica, e a 

defesa contra DNA exógenos. A família das enzimas responsáveis por esse 

processo recebe o nome de DNA metiltransferase (DNMT). O radical metil 



 38 

transferido é obtido pela dieta, principalmente através da metionina, folato, 

colina e vitamina B12.  

 

                         
Figura 7: Mecanismo de metilação do DNA. A formação de 5-metilcitosina ocorrida pela metilação de uma base citosina na 

dupla-hélice do DNA (Adaptado por ALBERT, 2010) 

 

Como na maioria dos processos biológicos, a regulação dos 

mecanismos epigenéticos pode ser comprometida, levando a uma alteração 

da expressão gênica. Tais mudanças no perfil epigenético têm sido 

associadas ao desenvolvimento de diversas neoplasias e uma vez que tais 

características são herdáveis durante o processo de divisão celular, elas 

podem desempenhar um papel tão importante quanto as alterações 

genéticas no desenvolvimento tumoral (Huang et al., 1998; Esteller et al., 

2001, 2002; Jones & Baylin, 2002;  Kondo e Jean-Pierre et al., 2004; Li et al., 

2005; Nelson et al., 2007). A malignização de um tecido provavelmente está 

relacionada a um acúmulo de alterações genéticas e epigenéticas. 

Estudos relatam que a metilação aberrante dos genes pode levar ao 

silenciamento de genes envolvidos no reparo de DNA, apoptose, aderência e 

ciclo celular, e que essa alteração possa ser o principal sinal molecular nos 

tumores humanos (Baylin, 2000; Belinsky et al.,1998; Mcdermott et al., 2006; 

Reynolds et al., 2006).  
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É possível encontrar vários mecanismos de controle da divisão celular 

inativados simultaneamente pela metilação aberrante. O silenciamento 

transcricional dos genes supressores de tumor pela hipermetilação das ilhas 

CpG na região promotora é o principal mecanismo de inativação gênica e 

possivelmente resulta em perda do controle do crescimento celular, 

contribuindo para a carcinogênese (Kaise, 2008; Kong, 2005). 

Estudos já comprovaram que a hipermetilação dos genes está 

relacionada com o desenvolvimento e prognóstico de tumores humanos (Das 

& Singal, 2004). Padrões de hipermetilação tumor-específicos foram descritos 

na literatura por Costello et al (2000) e confirmados por Esteller et al. (2001). 

Estes trabalhos mostraram que a hipermetilação não ocorre aleatoriamente, e 

sim gene-especificamente, de acordo com o tipo de neoplasia. Esses estudos 

revelaram que a identificação de padrões característicos pode ser útil para o 

diagnóstico e avaliação de prognóstico tumoral, além de ajudar na 

compreensão do processo de carcinogênese (Esteller, 2002; Patel et al., 

2003; Laird, 2003). 

Em relação ao câncer de colo uterino, diversos grupos de pesquisa 

têm analisado o padrão de metilação de inúmeros genes do tecido cervical 

(Wentzensen et al., 2009). Devido à utilização de técnicas e tipos de 

amostras distintos (esfregaços cervicais, biópsias parafinadas ou frescas) 

para avaliar o perfil de metilação, a comparação de resultados entre os 

diferentes trabalhos tem sido dificultada. Ainda assim, vale mencionar que a 

maioria dos estudos utiliza a técnica de PCR metilação específica (MSP) e 

biópsias frescas. A segunda técnica mais comumente utilizada é a MSP 

quantitativa (q-MSP), a partir de esfregaços cervicais. 

Em relação à hipermetilação do gene P16INK4a, frequências bastante 

heterogêneas são descritas na literatura, com valores variando entre  5% a 

60%. Em 2004, Lea e colaboradores avaliaram a metilação do gene P16INK4a 

no câncer cervical, lesão escamosa de alto grau e em espécimes citológicos 

cervicais normais. Encontraram no espécime normal 8% (6/78) de metilação, 

na lesão pré-maligna 20% (6/30) de metilação e no câncer escamoso cervical 

61% (25/41) de metilação (p < 0,001). Jeong e colaboradores, em 2006 

investigaram a metilação de alguns genes, entre eles o gene P16INK4a, no 

câncer cervical, encontrando metilação em 57% (45/78) dos casos e em 8,3% 
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(2/24) no grupo controle. Em 2007, Melo detectou a presença da metilação 

do gene P16INK4a em 55,6% (15/27) das amostras de lesão intraepitelial 

escamosa cervical de alto grau (grupo caso) e em apenas 20% (4/20) das 

amostras do grupo controle (p=0,005) (Narayan et al., 2003, Feng et al., 

2005;Lea et al., 2004; Jeong et al., 2006; Melo, 2007). 

Já foi comprovado experimentalmente que a hipermetilação do gene 

P16INK4a torna as células suscetíveis à instabilidade genômica, o que facilita o 

início da carcinogênese (Foster et al., 1998;. Kiyono et al., 1998) e permite 

diretamente o silenciamento epigenético de outros genes (Reynolds et al., 

2006).  

Apesar do estudo das alterações epigenéticas serem consideradas um 

importante mecanismo relacionado à oncogênese, ainda não há um gene 

cujo padrão de metilação possa ser utilizado como biomarcador para o 

câncer cervical (Wentzensen, 2009). Dessa forma, novos estudos que 

avaliem o perfil de metilação de cada um dos genes potencialmente 

envolvidos na carcinogênese cervical poderão gerar novas ferramentas de 

diagnóstico e avaliação de prognóstico para o câncer cervical (Feinberg, 

2004; Yang, 2006). 

  

2.10 Tratamento das Neoplasias Intraepitelias Cervicais 
 

O tratamento da neoplasia intraepitelial cervical pode ser ablativo, 

excisional ou em algumas circunstâncias observacional.  

As lesões de baixo grau (NIC I) possuem um grande potencial de 

regressão. Um ensaio clínico que envolveu mulheres brasileiras e 

canadenses demonstrou que o risco de progressão da NIC I em 18 meses 

não foi diferente em mulheres tratadas excisionalmente ou apenas seguidas 

com exame citopatológico e colposcópico (Elit et al., 2011). Dessa forma, o 

acompanhamento é a conduta preferencial quando estamos a frente de uma 

lesão de baixo grau. O tratamento excisional ou ablativo pode ser indicado 

nos casos de persistência de NIC I por 24 meses em mulheres com mais de 

21 anos (INCA, 2011).  

As técnicas excisionais, seja através da eletrocirurgia ou do cone 

convencional, são as de escolha para a abordagem das neoplasias 
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intraepiteliais cervicais de alto grau (NIC II/III), devido a sua clara 

superioridade em relação à ablação em termos de avaliação histológica do 

colo uterino. O exame histológico do tecido excisado permite ao patologista 

avaliar a presença de invasão do estroma (câncer), doença glandular e 

comprometimento das margens (Jordan et al., 2009).  

Entre os métodos excisionais, a excisão eletrocirúrgica seja com 

eletrodo em alça ou com eletrodo agulha é uma das principais técnicas 

cirúrgicas utilizada para o tratamento.  

Os eletrodos alça podem variar de 10 a 25 cm de profundidade, 

permitindo a escolha da profundidade da peça retirada do colo uterino. A 

excisão da zona de transformação (EZT) está indicada, quando a colposcopia 

é adequada  e quando a JEC está totalmente visualizada até no máximo no 

primeiro centímetro do canal endocervical (Prendiville et al., 2003; Sellors & 

Sankaranarayanan, 2003). 

Quando o objetivo é abordar a doença do canal endocervical, o 

método excisional preferencial deverá ser a conização. Esta poderá ser 

realizada por qualquer dos métodos correntes (lâmina a frio ou eletrocirurgia 

seja por eletrodo em alça ou eletrodo agulha), na dependência dos recursos 

disponíveis e da experiência do cirurgião. Deve-se retirar 1,5 a 2 cm de 

profundidade de canal, pois cerca 85% das lesões situam-se no primeiro 

centímetro do canal, incluindo as lesões glandulares (Prendiville et al., 2003). 

A conização com lâmina a frio deverá  ser realizada  na suspeita de 

invasão e de doença glandular. Após o procedimento cirúrgico, o espécime é 

submetido ao exame histológico a fim de analisar a profundidade da lesão e 

as margens do material excisado. Sabe-se hoje que o relato de margens 

comprometidas no espécime resultante de tratamentos excisionais é um 

importante fator de risco para doença residual ou recorrente. Apesar do 

aumento do risco com a presença de margens comprometidas, a maioria 

dessas mulheres não terá lesões residuais durante o seguimento. Assim não 

existe indicação para retratamento imediato nessa situação (Kyrgiou et al., 

2006; Ghaem-Maghami et al., 2007).  
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2.11 Seguimento das Neoplasias Intraepiteliais Cervicais 
 

Todas as mulheres tratadas por lesão de alto grau do colo uterino (NIC 

II ou III) requerem acompanhamento regular. O seguimento clínico dessas 

mulheres pode ser realizado através da citologia, colposcopia ou teste de 

DNA-HPV. Mulheres com maior risco  de  doença residual ou recorrente 

devem ter uma vigilância mais intensa após o tratamento (Mergui et al., 

2008).  

A persistência da infecção por HPV oncogênico é um fator que pode 

contribuir para o aumento desse risco. Estudos mostram que 30 a 50% das 

mulheres tratadas vão permanecer infectadas pelo HPV cerca de 3 a 6 

meses após o tratamento. Idade da paciente acima de 40 anos, presença de 

doença glandular, comprometimento das margens cirúrgicas, tabagismo e o 

uso de terapia com estrogênio são outros fatores que podem estar 

associados a recorrência ou recidiva de lesão (Jordan et al., 2009; Arbyn et 

al., 2005). 

Um novo procedimento estará indicado caso, durante o seguimento, a 

citologia evidenciar lesão de alto grau ou uma nova biópsia confirmar lesão 

NIC II/III. Em casos de margens comprometidas em mulheres com 

seguimento inadequado, uma nova cirurgia também poderá ser avaliada.     
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3. Objetivos 
 

3.1Geral:  
 Avaliar a presença de DNA-HPV e da metilação do gene 

P16INK4a em mulheres com neoplasia intraepitelial cervical de alto grau 

no ato e seis meses após o tratamento.  

 

3.2 Específicos:  

◦ Avaliar a expressão da p16 na peça do produto excisado. 

◦ Verificar a associação entre a expressão da P16 e a presença 

de metilação do P16INK4a. 

◦ Avaliar a associação entre a presença do HPV e da metilação 

do gene P16INK4a no ato e após tratamento.  

◦ Avaliar a associação entre detecção de p16 e/ou metilação do 

promotor de P16 e a presença do HPV no ato e após 

tratamento.  

◦ Relacionar a presença do HPV em relação ao “status” da 

margem cirúrgica (ecto/endocervical). 

◦ Verificar as associações entre a presença do HPV e da 

metilação do gene P16INK4a com dados epidemiológicos: Idade, 

tabagismo, uso de terapia hormonal ou método contraceptivo 

hormonal. 
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4. MATERIAIS E MÉTODO 
 
4.1.Desenho do Estudo 
 

Estudo coorte prospectivo, gerado pelo acompanhamento de mulheres 

com diagnóstico de neoplasia intraepitelial cervical de alto grau que foram 

submetidas a tratamento cirúrgico.   

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro sob número 

0176.0.258.000-11 (Anexo 1). 

 

4.2. Pacientes 
 

Esse estudo foi composto por um total de 25 mulheres atendidas no 

Ambulatório de Patologia Cervical do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense, com diagnóstico de neoplasia intraepitelial 

cervical de alto grau, no período de março de 2011 a março de 2012. 

As mulheres foram submetidas a tratamento excisional da lesão 

através de conização ou de EZT, no Hospital Universitário Antônio Pedro. A 

peça cirúrgica foi encaminhada ao Serviço de Anatopatologia do Hospital 

Universitário Antônio Pedro. 

Durante o tratamento cirúrgico, foi colhido esfregaço cervical 

utilizando-se a escovinha endocervical (citobrush), acondicionado em meio 

líquido Specimen Transport Meduim (Digene Corporation) para realização de 

extração de DNA com vistas à detecção do DNA-HPV e à análise da região 

promotora do gene P16INK4a para avaliação metilação.  

O seguimento das mulheres foi realizado seis meses após o 

procedimento cirúrgico, com colposcopia e citologia convencional. Uma nova 

coleta de esfregaço cervical foi realizada, seguindo o mesmo procedimento 

anteriormente descrito. 

Foi realizado estudo imunohistoquímico para análise da expressão da 

p16 na peça cervical oriunda do tratamento cirúrgico. 

Todas as participantes do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2), após explicações pertinentes 
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ao estudo. 

 

4.3. Critérios de exclusão 
 

Foram excluídas do estudo mulheres com diagnóstico de câncer, 

gestantes e HIV soropositivas. 

 

4.4 Variáveis analisadas 
 

 Os resultados foram associados com as variáveis idade, uso de 

hormônios e hábito de fumar. 

 

4.5. Métodos diagnósticos 
 
4.5.1 Extração de DNA 
 

O protocolo utilizado para a extração do DNA foi o de 

fenol:clorofórmio, descrito no Anexo 3. 

 

4.5.2 Amplificação do DNA 
  
4.5.2.1. PCR para controle da qualidade do DNA 
 

Antes de iniciar a detecção do DNA viral nas amostras, era necessário 

analisar a qualidade do DNA extraído. Para isto, foi feita uma Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) para a amplificação de um fragmento do gene 

humano da β-globina com os oligonucleotídeos iniciadores PC02 (5´ GAA 

GAG CCA AGG ACA GGT AC 3´) e PC04 (5´ CAA CTT CAT CCA CGT TCA 

CC 3´) que produzem um fragmento de aproximadamente 268 pb (SAIKI et 

al., 1985).  

Para a reação de PCR foram utilizados 50-250 ng de DNA, 

dependendo de cada amostra, e, caso não se verificasse amplificação, a 

amostra seria diluída ou concentrada.  
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Como controle positivo foi utilizado o DNA da linhagem celular CaSki 

(carcinoma de colo do útero contendo 400-600 cópias HPV16 por célula) na 

concentração de 10ng/µl e como controle negativo - NO (do inglês “no” - sem 

DNA) foi utilizada água. 

A reação de amplificação foi realizada num volume final de 25 µl: 

tampão 1X (50 mM KCL, 20 nM Tris-HCl pH 8,4) (Invitrogen, CA, USA), 

dNTPs a 0,2 mM finais (desorribonuleotídeo trifosfatado), cloreto de 

magnésio (MgCl2) a 2 mM finais, oligonucleotídeos PC 02 e PC 04 a 80 nM 

cada, 0,5U de Taq DNA polimerase platinum (Invitrogen, CA, USA), e água 

autoclavada q.s.p. A essa reação foi acrescentado aproximadamente  1 µl de 

DNA dependendo da concentração. 

As reações de PCR foram realizadas em termociclador (Veriti™ 

Thermal Cycler, Applied Biosystem, CA, USA), com seguintes os perfis 

térmicos de reação:  

- 1 ciclo - Desnaturação inicial a 94ºC por 5 minutos; 

- 40 ciclos - Desnaturação a 94°C por 30 segundos, Anelamento a 62°C por 

30 segundos e Extensão a 72°C por 30 segundos; 

- 1 ciclo - Extensão final a 72°C por 5 minutos. 

Seguida de uma etapa final a 4°C por tempo indeterminado. 

 

4.5.2.2 PCR para detecção do DNA viral 
 

Vale ressaltar, que apenas foram submetidas à detecção de HPV 

aquelas amostras que apresentaram bandas frente à amplificação do 

fragmento do gene humano da β-globina de 268 pb, o qual serviu como 

controle da qualidade do DNA, como citado anteriormente. 

O DNA utilizado para detecção do HPV seguiu as mesmas condições 

(diluição e/ou concentração) do utilizado na amplificação do fragmento da β-

globina. 

A detecção do HPV nas amostras foi realizada através de PCR com os 

iniciadores PGMY09 (5´ CGTCC(A/C)A(A/G)(A/G)GGA(A/T)ACTGAC 3´) e 

PGMY11 (5´ GC(A/C)CAGGG(AT)CTATAA(C/T)AATGG 3´) capazes de 
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amplificar um fragmento de 450pb do gene L1 de diversos tipos de HPV ( DE 

RODA et al., 1995).  
A reação de amplificação foi realizada num volume final de 50 µl: 

solução tampão 1X (50 mM KCL, 20 nM Tris-HCl pH 8,4) (Invitrogen, CA, 

USA), dNTPs a 0,2 mM finais (desorribonuleotídeo trifosfatado), cloreto de 

magnésio (MgCl2) a 4 mM finais, iniciadores PGMY9 e PGMY11 a 375 nM 

cada, 1U de Taq DNA polimerase platinum (Invitrogen, CA, USA) e água 

autoclavada q.s.p. A essa reação foi acrescentado aproximadamente 1 µl de 

DNA dependendo da sua concentração. 

As reações de PCR para amplificação do DNA viral também foram 

realizadas em um termociclador (Veriti™ Thermal Cycler, Applied Biosystem, 

CA, USA), com seguintes os perfis térmicos de reação:  

- 1 ciclo - Desnaturação inicial a 94ºC por 5 minutos; 

- 1 ciclo - Desnaturação a 94°C por 5 segundos, Anelamento a 40°C por 2 

minutos e Extensão a 72°C por 1,5 minutos; 

- 40 ciclos - Desnaturação a 94°C por 1 minuto, Anelamento a 40°C por 2 

minutos e Extensão a 72°C por 1,5 minutos; 

- 1 ciclo - Extensão final a 72°C por 7 minutos.  

Seguida de uma etapa final a 4°C por tempo indeterminado. 

 

4.5.3 Eletroforese para visualização do produto amplificado 
 

A visualização dos produtos de PCR da β-globina e do DNA viral foi 

realizada através de eletroforese em gel de Agarose 1% em TAE 1X (40 mM 

Tris base; 40 mM ácido acético; 1 mM EDTA). 

 Para confecção do gel foi feito uma mistura com volume final de 50 ml 

(referentes a dois mini-géis de agarose por cada corrida eletroforética) 

contendo 0,5 gramas de agarose, diluída em 50 ml de TAE 1X. Foi 

adicionada solução de brometo de etideo para uma concentração  final de 

1ug/ml de gel. 

Para a verificação, 10 µl de cada produto de PCR foram aplicados nas 

respectivas canaletas, misturados a 1 µl de tampão de amostra 6X (azul de 

bromofenol e xilenocianol a 0,25% cada e ficol 15% em água) (SAMBROOK 
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et al., 1989). Em cada gel, foram aplicados 8 µl do marcador de peso 

molecular de 100pb (Invitrogen, CA, USA). 

A eletroforese foi realizada com tampão de corrida TAE 1X  sob uma 

corrente de 100 Volts e a visualização foi realizada através do aparelho Gel 

DOC, BIO-RAD. 

 

4.5.4 Análise de metilação da região promotora do gene P16INK4a através 
da PCR metilação-específico. 
 

Para análise, o DNA das mulheres foi inicialmente modificado pelo 

método do bissulfito, como descrito no estudo de Herman et al (1996) e Rosas 

et al (2001). Essa técnica converte citosinas não metiladas em uracilas, mas 

mantém intacta as citosinas metiladas. A técnica foi realizada através do Kit EZ 

DNA Methlyation-Lightning (Sinapse), descrita no anexo 4.  

Na segunda etapa, o DNA modificado foi submetido a PCR com 

iniciadores específicos para o gene P16INK4a metilado e não-metilado. As 

condições de amplificação e a visualização do produto formado foram as 

mesmas descritas acima.  

Os iniciadores usados para reação de DNA são: 

P16INK4a metilado 

Direto 5’ TTATTAGAGGGTGGGGCGGATCGC 3’   

Reverso 5’ ACCCCGAACCGCGACCGTAA 3’    

Este iniciador amplifica um produto de 150 pb.  

 

P16INK4a não metilado   

Direto 5’ TTATTAGAGGGTGGGGTGGATTGT 3’   

Reverso 5’ CAACCCCAAACCACAACCATAA 3’ 

Este iniciador amplifica um produto de 151 pb. 

 

Foram utilizados pares de primers não metilados para assegurar que a 

modificação do DNA pelo bissulfito foi eficiente e que a molécula de DNA 

estaria apta para ser investigada quanto à metilação. Uma das amostras de 

DNA metilado foi utilizada como controle para mostrar que a reação da 

metilação estava funcional.  
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A reação de amplificação foi realizada num volume final de 46 µl: H20 

34.85 µL, 10X PCR buffer (solução) 5 µL, 25 mM MgCl2 3 µL, 25 mM dNTPs 

0,4 µL, 10 µM Primer direto 2 µL, 10 µM Primer reverso 2 µL, 5U/ µL Taq – 

Promega 0,25 µL. 

Os produtos da PCR foram visualizados e analisados por eletroforese 

em gel de poliacrilamida a 10%, conforme descrito no Anexo 5. 

 

4.6 Imunohistoquímica 
 
 A imunohistoquímica para p16 foi realizada pelo serviço de 

Anatopatologia do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF, a partir do bloco 

oriundo da peça cirúrgica.  

 O protocolo da técnica realizada está descrito no anexo 6.  

 

4.7 Análise Estatística.  
 

Para investigar a associação entre as variáveis categóricas foram 

usados os testes qui-quadrado ou exato de Fisher. Para medir a associação 

entre as variáveis numéricas foram usados os testes não-paramétricos ou 

testes de livre associação de Wilcoxon ou Mann-Whitney, em função das 

características da amostra (n<30) (Altman, 1999).  

Os dados foram analisados pelo programa estatístico SPSS versão 

9.0, com uso de significância de 0,05. 

 

 

  



 50 

5. RESULTADOS 
 
5.1 Características da população estudada 
 
 A média de idade das mulheres com diagnóstico de neoplasia 

intraepitelial cervical de alto grau foi de 39,6 anos e mediana de 40 anos.  

Seis (24%) mulheres confirmaram ser tabagistas e três (12%) referiam 

ex-tabagismo, com tempo de parada entre 1 e 4 anos. 

 10 (40%) mulheres faziam uso de medicação hormonal. 

 Apenas uma paciente (4%) que estava em uso de contraceptivo 

hormonal era tabagista.  

Das 25 mulheres, uma (4%) apresentou no laudo histopatológico da 

peça cirúrgica o diagnóstico de adenocarcinoma “in situ” associado a NIC III, 

16 (64%) apresentaram NIC III. 5 (20%) tiveram diagnóstico final de NIC II, 2 

(8%) de NIC I e 1 (4%) paciente não apresentou lesão residual no cone 

(Gráfico 1). 

 

 

 
Gráfico 1: Distribuição dos resultados histopatológicos – tratamento cirúrgico. 

 

Dos 25 produtos cirúrgicos, 8 (32%) apresentaram margem 

(ecto/endocervical) comprometida por lesão de alto grau. Três (12%) tiveram 
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margem comprometida por lesão de baixo grau e 14 (56%) apresentaram 

margens livres (tabela 1). 

 

Tabela 1. Avaliação das margens das peças cirúrgicas nas 25 mulheres 
estudadas. 
 
MARGENS Comprometida 

por NIC III 

Comprometida 

por NIC II 

Comprometida 

por NIC I 

Livres Total 

Ectocérvice 2 0 2  4 

Endocérvice 6 0 1  7 

Ambas 0 0 0  0 

Livres 0 0 0 14 (56%) 14 

Total 8 (32%) 0 3 (12%) 14 (56%) 25 

 

Todas as 25 mulheres tiveram citologia oncológica dentro dos limites 

da normalidade e colposcopia normal no seguimento de seis meses pós-

tratamento.  
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5.2 Detecção do HPV 
 
 Detectamos a presença do HPV no momento do procedimento 

cirúrgico em 24 (96%) mulheres. No seguimento de seis meses, 16 (64%) 

mulheres apresentaram  DNA de HPV. Houve redução de 32% na frequência 

de infecção pelo HPV seis meses após o tratamento (p=0,01). (Tabela 2) 

 

 

Tabela 2. Detecção do HPV nas 25 mulheres estudadas: t0 = momento 
cirúrgico; t1 = seguimento após seis meses. 
 
DNA-HPV t0 t1 TOTAL 

+ 24 (96%) 16 (64%) 40  

- 1 (4%) 9 (36%) 10  

TOTAL 25 (100%) 25 (100%) 50 

p=0,01 

 
 

Das 24 mulheres HPV positivas inicialmente, oito foram negativas no 

teste seis meses após o tratamento e 16 mantiveram-se positivas. Uma 

paciente nunca apresentou positividade para o HPV (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Mudança do teste DNA-HPV após seis meses do tratamento. t0 
= momento cirúrgico; t1 = seguimento após seis meses. 
 
DNA-HPV  Frequência 

t0+ t1- 8 (32%) 

t0- t1+ 0 (0%) 

t0+ t1+ 16 (64%) 

t0- t1- 1 (4%) 

Total 25 (100%) 
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5.3 Detecção da p16 por imunohistoquimica 
 
 Em 14 (58%) mulheres observamos a detecção da proteína p16 e em 

10 (42%) a imunohistoquímica mostrou-se negativa. (Tabela 4) 

 

Tabela 4. Detecção da proteína p16 nas peças cirúrgicas das 25 
mulheres estudadas. 
 
Imunohistoquímica Frequência 

Positiva 14 (56%) 

Negativa 11 (44%) 

Total 25 (100%) 
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5.4 Metilação gene P16INK4a 
 
 Onze (44%) mulheres apresentaram o promotor do gene P16INK4a 

metilado no momento do procedimento cirúrgico. Seis meses após o 

tratamento, também encontramos 11 (44%) mulheres com metilação no 

promotor do gene estudado (tabela 5). 

 

Tabela 5. Metilação do promotor do gene P16INK4a nas 25 mulheres 
estudadas: t0 = momento cirúrgico; t1 = seguimento após seis meses. 
 
Metilação P16 t0 t1 TOTAL 

+ 11 (44%) 11 (44%) 22  

- 14 (56%) 14 (56%) 28 

TOTAL 25 (100%) 25 (100%) 50 

p=1 

 

Das 11 mulheres com presença de metilação de DNA no promotor do 

gene P16INK4a no ato do tratamento, 8 (32%) mantiveram o “status”  de 

metilação. Três mulheres (12%) passaram a apresentar “status” negativo seis 

meses após o tratamento (p = 0,08). 

Das 14 mulheres que não exibiam metilação de DNA no promotor do 

gene P16INK4a no ato do tratamento, 11 (44%) continuaram com o mesmo 

“status” de metilação. Em três (12%) a metilação foi observada apenas no 

seguimento pós-tratamento (p = 0,08). (Tabela 6) 
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Tabela 6. Alteração da metilação do promotor do gene P16INK4a após seis 
meses do tratamento: t0 = momento cirúrgico; t1 = seguimento após 
seis meses. 
 
Metilação após seis meses seguimento Frequência 

t0+ t1- 3 (12%) 

t0- t1+ 3 (12%) 

t0+ t1+ 8 (32%) 

t0- t1- 11 (44%) 

Total 25 (100%) 
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5.5. Associação metilação do gene P16INK4a x imunohistoquímica p16 
 
 De 14 mulheres com imunohistoquímica positiva para p16, em 6 (42%) 

observou-se metilação do gene P16INK4a e em 8 (58%) não foi observada 

metilação. Nas 11 mulheres com imunohistoquímica negativa para p16, 5 

(45%) apresentavam metilação do gene P16INK4a e 6 (55%) não apresentam 

metilação no referido gene.  

           Não encontramos associação entre a presença da metilação do gene 

P16INK4a e a negatividade da imunohistoquímica para o mesmo gene (p=0,9) 

(tabela 7). 

 
Tabela 7. Associação da imunohistoquímica para p16 x metilação do 
gene P16INK4a. 
 
IHQ/Metilação Metilação Presente Metilação Ausente Total 

IHQ Positiva 6  (24%) 8 (32%) 14 (56%) 

IHQ Negativa 5  (20%) 6  (24%) 11 (44%) 

total 10 ( 44%) 14 (56%) 25 (100%) 

p=0,89 
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5.6 Associação presença do DNA de HPV x metilação do gene P16INK4a

  

 

Para realizar a análise, agrupamos a única mulher que nunca 

apresentou positividade para o DNA-HPV ao grupo das mulheres que 

negativaram o teste após o tratamento.  

Ao comparamos as 11 mulheres que nunca apresentaram metilação 

para o P16INK4a com as 14 que apresentaram metilação para o referido gene 

antes e/ou após o tratamento, observamos uma frequência maior de 

eliminação viral nas mulheres nunca metiladas (p=0,01).  

Das onze mulheres negativas para metilação, sete (64%) não 

apresentaram positividade para o DNA-HPV no seguimento de seis meses, 

enquanto apenas 2 (14%) das 14 mulheres com metilação para o P16INK4a 

antes e/ou após o tratamento, eliminaram o vírus no mesmo período (Tabela 

8).  

 

Tabela 8. Associação alteração teste DNA-HPV x presença metilação do 
gene P16 INK4a. 
 
Mudança teste HPV/ 

Presença Metilação 

Metilada em pelo 

menos 1 teste 

Nunca Metilada Total 

Negativou 2 (14%) 7 (64%) 9 

Manteve-se positivo 12 (86%) 4 (36%) 16 

Total 14 (100%) 11 (100%) 25 

p=0,01 

 

 

Ao comparar a persistência de infecção pelo HPV à mudança no 

“status” de metilação do gene P16INK4a após o tratamento, encontramos maior 

frequência de eliminação do DNA viral nas mulheres que nunca foram 

metiladas (7/11) (p=0,016). Observamos também uma maior frequência de 

persistência de infecção viral nas mulheres que se mantiveram metiladas 

durante todo o período estudado (6/8), entretanto esta diferença não foi 

estatisticamente significativa (p=0,37). As mulheres que mudaram o “status” 
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de metilação durante o estudo apresentaram positividade do DNA-HPV antes 

e após o tratamento (tabela 9). 

 

 Tabela 9. Associação alteração teste DNA-HPV x presença da metilação 
do gene P16INK4a antes e após tratamento: t0 = momento cirúrgico; t1 = 
seguimento após seis meses. 
 
“Status” 

Metilação 

HPV-DNA 

negativo em t1 

HPV-DNA 

positivo em t1 

Total Valor de p 

t0- t1- 7 (64%) 4 ( 36%) 11 (100%) 0,016 

t0+ t1+ 2 (25%) 6 (75%) 8 (100%) 0,37 

t0- t1+ 0 3 (100%) 3(100%) 0,28 

t0+ t1- 0 3(100%) 3(100%) 0,28 

Total 9 (36%) 16 (64%) 25 (100%)  
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5.7 Associação imunohistoquímica/metilação do gene P16INK4a x 
presença DNA-HPV  
 

 Seis mulheres apresentaram imunohistoquímica negativa e ausência 

de metilação do gene P16INK4a. 50% (3/6) dessas mulheres negativaram o 

teste de DNA-HPV no controle de seis meses após o tratamento e 50% (3/6) 

persistiram com DNA-HPV (p=0,63).  

Cinco mulheres apresentaram presença de metilação do gene P16INK4a 

e imunohistoquímica negativa. Nesse grupo, todas as mulheres (4/4) 

persistiram com a presença de DNA-HPV seis meses após tratamento 

(p=0,12).    

Seis mulheres apresentaram imunohistoquímica para p16 positiva e 

presença de metilação para o mesmo gene. Encontramos nesse grupo um 

percentual de persistência infecção viral de 67% (4/6) (p=0.99). 

No grupo de mulheres com imunohistoquímica para p16 positiva e sem 

presença de metilação, 50% (4/8) negativaram o teste em até seis meses 

pós-tratamento (p=0,39). (tabela 10) 

 
Tabela 10. Associação imunohistoquímica/metilação P16INK4a x alteração 
do teste DNA-HPV 
 
IHQ e Metilação  Negativou 

Teste HPV-

DNA 

Manteve 

positivo teste 

HPV-DNA 

Total Valor de p 

IHQ - / Met - 3 (50%) 3 (50%) 6 (100%) 0,63 

IHQ - / Met + 0 (0%) 5 (100%) 5 (100%) 0,12 

IHQ + / Met + 2 (33%) 4 (67%) 6 (100%) 0,99 

IHQ + / Met - 4 (50%) 4 (50%) 8 (100%) 0,39 

total 9 (%) 15 (%) 24 (100%)  
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5.8 Associação margens cirúrgicas x presença DNA-HPV  
 
 Foi considerada margem comprometida os produtos cirúrgicos cujas 

margens ectocervical e/ou endocervical apresentavam-se com neoplasia 

intraepitelial cervical de alto grau. 

 Não encontramos associação entre a persistência de infecção viral 

seis meses após o tratamento e a presença de margem comprometida. Os 

percentuais de persistência foram praticamente iguais no grupo com margens 

livres e no grupo com margem comprometida (Tabela 11). 

 
Tabela 11. Associação margens x mudança teste DNA-HPV. 
  
Margens/ Mudança 

DNA-HPV após 

tratamento 

Negativou Manteve positivo Total 

Livres 6 (36%) 11 (64%) 17 (100%) 

Comprometidas 3 (37%) 5 (63%) 8 (100%) 

Total 9 (36%) 16 (64%) 25 (100%) 

p = 1 
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5.9 Análise de fatores associados à metilação do gene P16INK4a 
 

Com o objetivo de verificar possíveis fatores que pudessem influenciar 

o estado de metilação do gene P16, realizamos análises de associação entre 

idade, tabagismo e uso de terapia hormonal com o estado de metilação, 

conforme apresentado no gráfico 2 e tabelas 12 e 13. Neste estudo, nenhum 

destes fatores está associado ao estado de metilaçao do gene P16.  

A mediana da idade das mulheres sem e com metilação do gene 

P16INK4a no momento do tratamento cirúrgico foi de 37 e 42 anos, 

respectivamente. Observamos que o grupo de mulheres metiladas para o 

gene P16INK4a possui uma maior faixa etária quando comparadas às 

mulheres não metiladas Esta diferença foi marginalmente significativa (p valor 

= 0,07) (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2: Associação entre idade e a ocorrência de metilação do P16INK4a 

 

 Quando comparamos o histórico de tabagismo com a presença de 

metilação em pelo menos um dos testes realizados, as mulheres não 

tabagistas mantiveram-se mais frequentemente não metiladas durante os 
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seis meses observados. Resultado sem significância estatística (Tabela 12).  

 

Tabela 12. Associação tabagismo x presença metilação do gene 
P16INK4a. 
 
Tabagismo/Metilação Positiva em pelo 

menos 1 teste 

Sempre Negativa Total 

+ 6 (66%) 3 (34%) 9 (100%) 

- 8 (50%) 8 (50%) 16 (100%) 

Total 14 (56%) 11 (44%) 25 (100%) 

p = 0,25 

 
Ao compararmos o uso de medicação hormonal com a presença de 

metilação do gene P16INK4a em pelo menos um dos testes, encontramos uma 

menor frequência de metilação no grupo usuário de hormonioterapia, 

resultado sem significância estatística (Tabela 13).  

 

Tabela 13. Associação TH x presença metilação do gene P16INK4a. 
 
TH/Metilação Positiva em pelo 

menos 1 teste 

Sempre Negativa Total 

+ 5 (50%) 5 (50%) 10 (100%) 

- 9 (60%) 6 (40%) 15 (100%) 

Total 14 11 25 

p = 0,6 
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5.10 Análise dos fatores associados à mudança de “status” de HPV seis 
meses pós tratamento 
 

Para realizar a análise, agrupamos a única paciente que manteve-se 

negativa para DNA-HPV durante os seis meses pesquisados ao grupo que 

negativou o teste após o tratamento. Os fatores idade, tabagismo e uso de 

terapia hormonal foram testados, entretanto, nenhum deles foi associado a 

mudança de “status” de HPV no seguimento. Estes resultados são 

apresentados no gráfico 3 e nas  tabelas 14 e 15. 

A mediana da idade nas mulheres que negativaram o teste DNA-HPV 

após 6 meses do tratamento foi de 35 anos e de 41 anos nas mulheres que 

mantiveram-se positivas para o teste.   

Encontramos uma maior concentração de mulheres mais velhas no 

grupo das mulheres que persistiram com a infecção viral após 6 meses do 

tratamento. Resultado sem significância estatística (p valor = 0,09) (Gráfico 

3).  

 

 
Gráfico 3: Associação entre idade e a mudança teste DNA-HPV 6 meses pós 

tratamento 
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As mulheres tabagistas e ex-tabagistas foram agrupadas em um único 

grupo para a comparação. Encontramos uma frequência maior de 

persistência de infecção viral no grupo das mulheres com história de 

tabagismo. De 9 mulheres, apenas duas (22%), eliminaram o vírus após seis 

meses do tratamento. No grupo de mulheres não tabagista, das 16 mulheres 

7 (44%) foram negativas para o teste DNA-HPV seis meses após o 

tratamento. Resultado sem significância estatística, (p=0,28) (tabela 14). 
 
Tabela 14. Associação tabagismo x mudança teste DNA-HPV. 
  
Tabagismo/ 
Mudança DNA-HPV 

após tratamento 

Negativou Manteve positivo Total 

Tabagista 2 (22%) 7 (78%) 9 (100%) 

Não Tabagista 7 (44%) 9 (56%) 16 (100%) 

Total 9 16 25 

p = 0,28 
 

 As mulheres que não estavam em uso de anticoncepcionais orais ou 

terapia hormonal no momento do tratamento tiveram uma maior frequência 

de eliminação viral seis meses após o tratamento. 50% comparado a 26% 

nas mulheres que faziam uso de medicação hormonal. Resultado sem 

significância estatística (Tabela 15).  

 
Tabela 15. Associação terapia hormonal x mudança teste DNA-HPV. 
  
Terapia Hormonal/ 

Mudança DNA-HPV 
após tratamento 

Negativou Manteve positivo Total 

Sim 4 (26%) 11 (74%) 15 (100%) 

Não 5 (50%) 5 (50%) 10 (100%) 

Total 9 16 25 

p = 0,22 
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6. DISCUSSÃO 
 

Várias evidências demonstram um risco de recorrência de lesões pré-

invasivas do colo do útero, ou de carcinoma invasor, após tratamento 

conservador de neoplasia intraepiteial escamosa de alto grau (Soutter et al., 

1997; Kalliala et al., 2005; Soutter et al., 2006). 

Muitos estudos relatam que o risco dessa recorrência pode persistir 

por anos após o tratamento, apontando para a necessidade de seguimento 

destas mulheres de forma diferente das demais.  

Melnikow et al. (2009) realizaram estudo de coorte onde observaram 

mais de 300.000 mulheres por mais de uma década, na busca do surgimento 

de neoplasias intraepiteliais cervicais no acompanhamento das mulheres 

após o tratamento. Foi relatado uma taxa de recorrência de lesão de alto grau 

(NIC III) de 14% durante 6 anos observados. O estudo concluiu, também, que 

as mulheres que apresentaram neoplasia intraepitelial cervical de alto grau e 

mantiveram correto seguimento após o tratamento tiveram risco de 

recorrência de nova lesão igualada à incidência das mesmas lesões em 

mulheres sem história prévia de NIC após 6 anos de acompanhamento. As 

taxas de recorrência de lesão de alto grau variaram com a idade, grau da 

lesão inicial e pelo tipo de tratamento realizado, sendo maior nas mulheres 

com mais de 40 anos, nas que foram tratadas para NIC 2+ e nas que foram 

submetidas a crioterapia. No mesmo estudo eles observaram um maior risco 

de câncer de colo uterino invasor nas mulheres com passado de neoplasia 

intraepiteliais cervicais, mesmo naquelas que mantiveram o seguimento 

correto após tratamento, comparado às mulheres sem historia prévia de NIC.  

Cox et al. (2003) relataram uma taxa de recorrência após tratamento 

das lesões intraepiteliais escamosas de alto grau de 8 a 13% após dois anos 

de observação. Wright et al. (2006) e Chan et al. (2006) relataram taxas que 

variaram de 1 a 21% de recorrência após dois anos tratamento. Todos esses 

estudos foram baseados em mulheres que mantiveram controle após o 

tratamento inicial. Essas taxas não podem ser aplicadas em mulheres que 

perderam o seguimento após o tratamento. 

Um dos grandes fatores de risco para a ocorrência de recorrência de 

lesão seria a persistência de infecção por HPV oncogênico. Outros elementos 
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que também podem estar relacionados à recorrência são a presença de 

margens comprometidas (Kyrgiou, 2006; Ghaem-Maghami, 2007), idade 

acima de 50 anos, grau da doença tratada, tabagismo, multiparidade, 

imunocomprometimento e a existência de lesões fora da zona de 

transformação (Flannelly, 2001; Sarean, 2004; European guidelines for 

clinical management of abnormal cervical Cytology 2008; United Kingdom. 

NHS Cancer Screening Programmes, 2010).  

Vários estudos já reportaram a eliminação ou persistência de infecção 

pelo HPV após o tratamento das neoplasias intraepitelialis cervicais de alto 

grau. Os relatos têm sido variáveis e algumas vezes conflitantes. Elfgren et 

al. (2002) relataram que em 49 mulheres tratadas com conização do colo 

uterino, apenas 6 (12,2%) das mulheres positivas para o teste DNA-HPV 

antes do tratamento, persistiram com a infecção viral 3 meses após o 

tratamento. Nagai et al. (2000) acharam um percentual de 96,6% de 

mulheres com teste de DNA-HPV positivo antes do tratamento das lesões de 

alto grau. Após 31 meses de acompanhamento, o teste DNA-HPV continuou 

positivo em 11 mulheres (19,6%) e não foi mais detectável em 45 mulheres 

(80,4%). Kucera et al. (2001) também estudaram a presença do teste DNA-

HPV em mulheres após tratamento eletrocirúrgico das neoplasias 

intraepiteliais cervicais de alto grau. 94% das mulheres positivas antes do 

tratamento eliminaram o vírus em 12 meses observados, enquanto 6 

persistiram com a infecção viral. Distefanoet et al. observaram em seu estudo 

que 75% das 27 mulheres acompanhadas mantiveram controle negativo para 

lesão intraepitelial durante o seguimento enquanto 50% dessas 

permaneceram positivas para DNA-HPV, sugerindo que o tratamento ablativo 

seria efetivo no controle das lesões intraepiteliais, porém não na eliminação 

do HPV (Distéfano, 1998).   

Nosso estudo apresentou uma taxa de positividade do teste DNA-HPV 

antes da realização do tratamento cirúrgico de 96%, resultados concordantes 

com o restante da literatura. Após seis meses, 64% das mulheres 

observadas, mantiveram-se positivas para o teste DNA-HPV, sendo esta 

diferença significativa estatísticamente. (p=0,01). Esse percentual pode ainda 

estar sobrestimado se levarmos em conta apenas a infecção viral por subtipo 
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de HPV alto risco, já que não realizamos a genotipagem viral em nosso 

trabalho. 

Song et al. (2006) observaram 69 mulheres que foram submetidas a 

conização do colo uterino por NIC2+. A média de idade antes do tratamento 

foi de 39 anos. Foi encontrado HPV de alto risco em 67 mulheres antes do 

tratamento. Seis meses após o tratamento 57 mulheres já não apresentaram 

HPV de alto risco enquanto 12 persistiram com a infecção viral. A média da 

idade das mulheres que negativaram o teste foi de 39.35 anos comparada a 

42.73 anos nas que persistiram com infecção por vírus de alto risco. 

Diferença sem significância estatística. 

Em nosso estudo a média da idade no momento do tratamento foi de 

39,6. A média da idade das mulheres que eliminaram o vírus em seis meses 

foi de 35, comparado a 41 no grupo de mulheres que persistiram com 

infecção viral. Apesar de não encontrarmos significância estatística em 

nossos dados (p=0,09), também encontramos na literatura a tendência de 

uma maior taxa de eliminação viral em mulheres mais jovens (Song, 2006; 

Flannelly, 2001; Sarian, 2004).  

Estudos já associam tanto as lesões intraepiteliais cervicais quanto o 

câncer de colo uterino ao tabagismo (Winkelstein, 1990, Thun 2000, 

Hildesheim, 2001). A presença de nicotina e de cotinina na mucosa cervical 

já foi relatada e, alguns estudos, observaram uma importante diminuição das 

células de Langerhans e outros componentes da resposta imunológica 

importantes para o controle da infecção por HPV em mulheres tabagistas. 

Outros autores propõem que o tabaco possa exercer um efeito mitogênico 

direto, causando alterações genéticas e epigenéticas no DNA. Esses 

trabalhos reforçam a hipótese do hábito de fumar como cofator para a 

transformação das células cervicais. (Mac Ardle & Muller, 1986; Barton et al., 

1988; Helberg et al., 1988; Poppe et al, 1995; Prokopczyk et al., 1997; 

Montes-Vizuet et al., 1998; Szarewski, 2001; Giuliano et al., 2002). 

Guiliano et al. (2002) avaliaram a associação do tabagismo à 

eliminação viral do HPV em 346 mulheres entre 18 e 35 anos. O estudo 

concluiu que mulheres com histórico de tabagismo mantém significativamente 

maior persistência de infecção pelo HPV quando comparadas as mulheres 
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que nunca fumaram (10.7 x 8.5 meses). O tempo de tabagismo e a 

quantidade cigarro/dia influenciaram no tempo de eliminação viral.  

Nove (36%) mulheres em nosso estudo referiram história de 

tabagismo, sendo seis (24%) tabagistas no momento do tratamento e três 

(12%) ex-tabagistas. As mulheres que nunca fumaram tiveram uma taxa de 

eliminação viral seis meses após o tratamento maior do que as tabagistas, 

43% e 22% respectivamente (p=0,28). Acreditamos que a ausência de 

significância possa estar relacionada ao tamanho amostral. 

Em relação ao uso de anticoncepcionais ou terapia hormonal, alguns 

estudos sugerem que esses possam exercer influência no desenvolvimento 

do câncer cervical através da possível inibição dos genes de transativação da 

transcrição mediados por p53 (proteína envolvida na interrupção do ciclo 

celular e apoptose) e da resposta imune (inibindo a expressão de MHC das 

classes I e II) pela progesterona, favorecendo a persistência da infecção e a 

transformação celular (Bartholomew et al., 1997; Von Knebel Doberitz et al., 

1997). Outros autores restringem a participação dos anticoncepcionais orais 

a uma maior possibilidade de atividade sexual desprotegida e, 

consequentemente a um maior risco de exposição ao HPV (Hawkins, 1999; 

Canella & Rodrigues, 2002). 

Bartholomew et al, em seu estudo, correlaciona a integração do HPV 

ao gene hospedeiro à supressão das MHC classe I pelas medicações 

hormonais. Essa supressão provavelmente contribui impedindo o 

reconhecimento do tumor pelas células T citotóxicas (Bartholomew et al., 

1997).  

Em nosso estudo, apesar de termos encontrado maior frequência de 

eliminação viral nas mulheres que não estavam em uso de anticoncepcional 

ou terapia hormonal (50/26%), não houve significância estatística (p=0,22). 

Novamente, talvez essa ausência de significância esteja relacionada ao 

tamanho amostral. 

Diferentemente da maioria dos estudos, onde a presença de margem 

comprometida por lesão encontra-se associada a persistência de infecção 

viral e recidiva de doença (Kyrgiou, 2006; Ghaem-Maghami, 2007), não 

encontramos associação entre a persistência infecção viral 6 meses após o 

tratamento e a presença de margens comprometidas. Os percentuais de 
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persistência foram praticamente iguais no grupo com margens livres e no 

grupo com margem comprometida (36 e 37% respectivamente). 

Estudos sugerem que a infecção por HPV oncogênico é necessária, 

mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer de colo de útero, uma 

vez que apenas a minoria dos casos evolui até o estágio invasivo. (Zur 

Hausen, 2002). Mecanismos adicionais, entre eles os fenômenos 

epigenéticos, como a hipermetilação gênica, têm sido propostos como 

cofatores envolvidos na carcinogênese cervical.  

O silenciamento transcricional resultante da metilação das ilhas CpG 

na região promotora dos genes é reconhecido como um mecanismo para a 

inativação dos genes supressores de tumor. Esta inativação gênica 

epigenética pode afetar inúmeras vias moleculares, muitas delas 

influenciando o ciclo celular. A metilação pode não estar limitada a um único 

gene e frequentemente é encontrada em múltiplos genes nas neoplasias.  

Até o momento, diversos genes já foram encontrados hipermetilados 

no câncer cervical, incluindo o gene supressor de tumor P16INK4a, que 

codifica a proteína p16 (Lin et al., 2005).  

Em relação à hipermetilação do gene P16INK4a, frequências bastantes 

heterogêneas são descritas na literatura, com valores variando entre 5% a 

60%. Em 2004, Lea e colaboradores avaliaram a metilação do gene P16INK4a 

no câncer cervical, lesão escamosa de alto grau e em espécimes citológicos 

cervicais normais. Encontraram no espécime normal 8% (6/78) de metilação, 

na lesão pré-maligna 20% (6/30) de metilação e no câncer escamoso cervical 

61% (25/41) de metilação (p < 0,001). Jeong e colaboradores, em 2006 

investigaram a metilação de alguns genes, entre eles o gene P16INK4a, no 

câncer cervical, encontrando metilação em 57% (45/78) dos casos e em 8,3% 

(2/24) no grupo controle. Gustafson et al., (2004) verificaram frequências de 

35% e 36% em lesões de baixo e alto grau, respectivamente. Já Virmani et 

al., (2001) relataram frequências de 3% e 24% enquanto Spathis et al., 

(2011) reportaram 17,5% e 19,7%, respectivamente. Furtado et al. (2010) ao 

analisarem a presença de metilação da região promotora do gene P16INK4a 

em 27 mulheres com neoplasia intraepitelial escamosa de alto grau, 

identificaram a ocorrência de metilação em 55% dos casos (p=0,005).  
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Nosso estudo mostrou uma frequência de 44% de metilação do gene 

P16INK4a em mulheres com neoplasia intraepitelial cervical de alto grau. Após 

seis meses do tratamento, essa frequência se manteve, porém 6 mulheres 

tiveram seu status de metilação alterado. Três mulheres apresentaram 

metilação do gene P16 apenas no momento do tratamento e três mulheres 

apresentaram apenas no seguimento seis meses após tratamento (p=0,08). 

Apesar de termos encontrado seis mulheres que modificaram o “status” da 

metilação, a ausência de significância estatística sugere que o tratamento 

cirúrgico pode não ser o responsável por essa alteração.  

Alyasiri et al. (2013), ao estudarem 100 mulheres com câncer de 

cavidade oral, e a presença de metilação no gene PTEN, que também é um 

gene supressor de tumor, evidenciaram a ocorrência de metilação em 35 % 

dos casos. Verificaram que a idade da paciente esteve associada à presença 

de metilação no referido gene (p=0.05).   

Por outro lado, Wang P et al. (2013), ao estudarem 74 mulheres com 

câncer de tireóide, detectaram metilação do gene P16INK4a em 27%(20/74) 

dos casos. Os autores não evidenciaram associação entre a ocorrência de 

metilação do gene P16INK4a e a idade das mulheres (p > 0.05). 

Encontramos em nossa pesquisa uma tendência maior de ocorrência 

da metilação do P16INK4a em mulheres mais velhas, porém também sem 

significância estatística (p= 0,07).  

Estudos recentes avaliaram a influência do fumo sobre a metilação do 

DNA, indicando que o tabagismo induz alterações generalizadas no perfil de 

metilação do DNA em múltiplos tecidos do organismo (Hillemacher et al., 

2008; Tessema et al., 2008).  O gene supressor de tumor P16INK4a já foi 

encontrado hipermetilado em diversos cânceres associados ao uso do 

tabaco, como o câncer de pulmão e de esôfago (Kim et al., 2001; Zochbauer 

et al., 2001). Lea et al. (2004) avaliaram a associação entre a exposição do 

tabaco e a metilação do gene P16INK4a no câncer cervical, na lesão 

intraepitelial escamosa cervical de alto grau e em espécimes citológicos 

cervicais normais. A metilação ocorreu mais frequentemente entre as 

mulheres fumantes quando comparadas com as não fumantes, nos casos de 

câncer cervical e de lesão pré-maligna (p < 0,001). Já nos casos de 
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espécime normal, embora a metilação tenha sido mais frequente no grupo de 

fumantes, a diferença não teve significância estatística. 

No nosso estudo encontramos uma frequência maior de mulheres 

metiladas para o gene P16INK4a no grupo das mulheres com história de 

tabagismo. Quando comparamos o histórico de tabagismo com a presença 

de metilação em pelo menos um dos dois testes realizados, as mulheres não 

tabagistas também se mantiveram mais frequentemente não metiladas 

durante os seis meses observados. Resultados sem significância estatística. 

Acreditamos que a ausência de significância possa estar relacionada ao 

tamanho amostral. 

Em relação ao uso de hormônio (estrógeno/progestágeno) e a 

ocorrência de metilação, Kutanzi et al. verificaram que, apesar da diferença 

na morfologia da glândula mamária entre ratas e humanos, diferenças 

significativas nos níveis de metilação do genoma não foram detectadas entre 

animais que foram expostos ao estrogênio, às radiações ou aos dois agentes 

em conjunto. Nosso estudo não mostrou associação do uso de hormônio à 

presença de hipermetilação do gene P16INK4a. As mulheres que estavam em 

uso de medicação hormonal tiveram uma frequência menor de metilação do 

gene P16INK4a quando comparadas às mulheres sem uso, 50% e 60%, 

respectivamente. Resultado sem significância estatística (p=-0,6).  

A p16 é um marcador indireto de atividade do HPV, assim ele é 

utilizado como indicador de possível presença viral em estado ativo. Alguns 

estudos relatam que os possíveis eventos epigenéticos podem estar 

relacionados a uma perda da expressão dos genes supressores de tumor. A 

metilação da região promotora do gene P16INK4a poderia resultar em um 

silenciamento do mesmo, levando a sua perda funcional (Belinsky et al.,1998; 

Mcdermott et al., 2006; Reynolds et al., 2006). Zulueta et al (1995) 

observaram a relação da hipermetilação do gene P16INK4a e o silenciamento 

do mesmo em amostras de câncer de cólon e bexiga. Os autores concluíram 

que ambos os eventos estão significativamente relacionados (p<0,001)  

Entretanto, em nosso estudo, não encontramos associação entre a 

presença da metilação do gene P16INK4a com a ocorrência de 

imunohistoquímica negativa (p=0,9). Seis mulheres com metilação do gene 

P16 apresentaram imunohistoquímica positiva para p16, ou seja, nessas 
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mulheres a metilação não foi suficiente para silenciar o gene. Esse fato está 

de acordo com os achados de Nehls et al. (2008) que publicaram um trabalho 

cujos resultados concluem que a metilação do gene P16INK4a não implica na 

perda de expressão em tumores HPV- induzidos. Os autores basearam sua 

teoria no fato de que muitos genes possuem regiões promotoras amplas e 

nem todas as ilhas CpG estão localizadas na conhecida região promotora do 

gene CDKN2A (Jones, 2002).  O gene CDKN2A codifica duas proteínas 

reguladoras do ciclo celular diferentes, a p16INK4a e p14ARF. As sequências 

exclusivas dos primeiros exons, exon1a para INK4a e exon1b para IRA, 

contém elementos promotores que podem ser alternativamente emendados 

nos comuns exons2 e 3 para criar proteínas totalmente independentes (Mao, 

1995). Curiosamente, exon1a e exon1b são separadas por quase 20 pb de 

DNA contendo várias ilhas CpG. A metilação de uma dessas ilhas CpG no 

exon1a já foi descrito por ter uma influência sobre a expressão da p16 

(Gonzalgo, 1998). Além disso, existem 36 ilhas CpG que estão espalhadas 

ao redor CDKN2B e CDKN2A com diferentes padrões de metilação.  

Dessa forma, supõe-se que o não silenciamento do gene pode ser 

explicado por limitações da técnica de pesquisa, uma vez que as amostras 

podem ser heterogêneas e apresentarem algumas células com metilação e 

outras não, sendo essas últimas responsáveis pela expressão. Ou pelo fato 

do tamanho do fragmento analisado ser pequeno, não representando o total 

do tumor.  

Em nosso estudo observamos que cinco mulheres com metilação do 

gene P16 apresentaram imunohistoqímica negativa, concluindo que talvez, 

nessas mulheres, a metilação tenha conseguido silenciar a expressão gênica, 

fato esse também observado por Belinsky et al.,1998; Mcdermott et al., 2006; 

Reynolds et al., 2006 e Zulueta et al, 1995. Encontramos nesse grupo a 

maior frequência de persistência de infecção viral (100%), quando 

comparamos com o grupo de mulheres com presença de metilação e 

imunohistoquímica positiva (66%), com o grupo de mulheres com ausência 

de metilação e imunohistoquímica negativa (50%) e no grupo com ausência 

de metilação e imunohistoquímica positiva (50%). Todavia, esses resultados 

não obtiveram significância estatística o que poderia estar relacionada ao 

tamanho amostral. Podemos interpretar que um possível silenciamento do 



 73 

gene P16INK4a pelo processo de metilação poderia levar a um maior risco de 

recorrência de lesão após o tratamento.  

Terra et al., (2007), avaliaram a associação entre metilação gênica e a 

recorrência de lesão intraepitelial cervical de alto grau após tratamento e 

concluíram que a presença da metilação aberrante da região promotora de 

genes pode ter um papel importante como marcador de recorrência de 

doença.  A presença de metilação do gene P16INK4a estava presente em 

71,4% das mulheres estudadas com recorrência de lesão. 

A metilação aberrante da região promotora de múltiplos genes é 

encontrada tanto em canceres iniciais quanto avançados (Duffy, 2009). 

Análise desses genes metilados em amostras sanguíneas ou fluidos tem sido 

relacionada a uma possível detecção precoce de neoplasias ou à 

identificação de mulheres com maior risco de desenvolvimento de câncer. No 

momento, muitos estudos discutem sobre as vantagens do uso da pesquisa 

de metilação como marcador tumoral em diversas neoplasias (Duffy, 2007; 

Thomas, 1999). 

Até a presente data, não encontramos na literatura estudos que 

avaliem a relação entre a presença da metilação do gene P16INK4a com a 

persistência de infecção pelo vírus HPV após tratamento cirúrgico. 

Nosso estudo mostrou uma associação com significância estatística 

(p<0.05) entre a eliminação do vírus em até seis meses após o tratamento e 

a ausência de metilação do gene P16INK4a no mesmo período. Entre as 

mulheres que se mantiveram metiladas nos seis meses observados, 

encontramos uma maior frequência de persistência de infeção viral (75%), 

porém sem significância estatística (p=0.32). Ao analisarmos a persistência 

de infecção viral e a presença de metilação do gene P16INK4a em pelo menos 

um dos momentos avaliados, também encontramos uma forte associação 

entre a negativação do teste DNA-HPV seis meses após tratamento cirúrgico 

e a ausência de metilação do gene estudado durante o mesmo período 

(p<0.05).  

Nossos resultados apontam que a pesquisa da metilação do gene 

P16INK4a pode ter papel importante na seleção de grupos com menor risco de 

recorrência de lesão após tratamento. Novos estudos serão necessários para 

sedimentar o papel do gene P16INK4a no seguimento de mulheres com 
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neoplasia intraepitelial cervical de alto grau.  
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7. CONCLUSÃO 

 

• Apesar da maioria das mulheres permanecerem com o DNA-HPV 

após o procedimento cirúrgico, a eliminação viral é possível em até 

seis meses após o tratamento. O tratamento cirúrgico não alterou o 

“status” da metilação do P16. 

 

• Encontramos expressão da p16 na maioria dos produtos excisados.  

 

• Não encontramos associação entre a presença da metilação da região 

promotora do gene P16INK4a com a ocorrência de imunohistoquímica 

negativa, ou seja, a metilação do referido gene não necessariamente 

resulta em seu silenciamento. 

 

• Encontramos uma forte associação entre a negativação do teste DNA-

HPV seis meses após tratamento e a ausência de metilação do gene 

P16INK4a.  

 

• Não encontramos associação entre o “status” da imunohistoquímica 

versus “status” da metilação do gene P16 e a eliminação do DNA-HPV 

seis meses após tratamento. 

 

• Não encontramos associação entre a presença de margens 

comprometidas e a persistência de infecção viral seis meses após 

tratamento.  

 

• Não encontramos associação entre idade, tabagismo e uso de 

medicação hormonal com a persistência de infecção viral após o 

tratamento. 

 

• Não encontramos associação entre idade, tabagismo e uso de 

medicação hormonal com a ocorrência de metilação do gene P16.  
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8. ANEXOS 

 
Anexo 1: 
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Anexo 2: 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Projeto: Seguimento pós conização do colo uterino 

Pesquisador responsável: Isabel Cristina Chulvis do Val Guimarães. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: ( 21  ) 26299031 

Nome do voluntário:_________________________________________________________________ 

Idade do voluntário:____________ anos               R.G. ______________________________________ 

 

A Sra está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Seguimento pós 

conização do colo uterino”, de responsabilidade da pesquisadora Dra. Isabel Cristina Chulvis 

do Val Guimarães.  

 

A Sra esta sendo informada sobre a realização neste serviço de um estudo sobre a 

pesquisa de um vírus chamado HPV, após o tratamento cirúrgico que foi realizado no seu 

colo do útero (conização) para tratar uma lesão pré-cancerígena. Esse vírus é o grande 

responsável por induzir a formação de lesões pré-cancerosas no colo uterino. Por isso, quando 

apresentamos essa lesão, devemos ser tratadas ou acompanhadas por especialista, a fim de 

evitar a evolução para um câncer do colo do útero Para participar deste estudo, a Sra será 

atendida no ambulatório de Patologia cervical do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

UFF. 

 
A Sra esta tomando ciência de que: 
 
 

1. Após 6, 12 e 24 meses da realização do procedimento cirúrgico, deverá 
retornar ao ambulatório de Patologia Cervical, do Hospital Antônio Pedro para 
fazer os exames de rotina de acompanhamento depois da cirurgia, que são: 
preventivo, colposcopia. O mesmo material utilizado (escovinha) para colher o 
preventico, serve para a pesquisa do vírus; 

 
2. Terá plena liberdade de recusar a participação no estudo ou de retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem que haja qualquer  penalização ou prejuízo ao seu cuidado;  
 

3. Será informada sobre a evolução dos procedimentos e dos resultados; 
 

4. Os resultados dos exames e o prontuário serão de acesso exclusivo aos pesquisadores e aos 
profissionais de saúde envolvidos nos meus cuidados. Os dados e os materiais biológicos 
obtidos serão utilizados apenas nesta pesquisa; 

 
5. Não há riscos em participar desta pesquisa, portanto não cabe indenização; 
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6. Os benefícios dessa pesquisa para a Sra será verificar a eficácia do tratamento cirúrgico 
(conização) e além disso, perimitir o diagnóstico precoce em caso de persistência ou retorno 
da lesão pelo HPV;    

 
7. Não haverá despesas decorrentes da pesquisa a nenhum paciente participante da mesma. 

Também não haverá nenhum tipo de compensação financeira;  
 

8. Os resultados desta pesquisa serão publicados em revistas e eventos científicos, sem que haja 
identificação dos mulheres participantes; 

 
9. Em caso de dúvidas, a Sra poderá procurar a Dra. Isabel Cristina do Val no ambulatório de 

Patologia Cervical do Hospital Universitário Antônio Pedro, Niterói-RJ; 
 

10. Se houver alguma dúvida sobre a ética desta pesquisa, a Sra poderá entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa deste hospital localizado no 6º andar do prédio anexo ou pelo 
telefone (21) 26299189; 

 
11. Receberá uma cópia deste termo de consentimento; 

 
12. Será preservado o sigilo sobre a sua identidade. 

 
 

 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 
 

Niterói, _______ de __________________________ de 201_ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
 _____________________________________       Nome e Assinatura do paciente ou seu                                      
Assinatura do responsável por obter o 
responsável legal                                      consentimento 
          
 
 
 
 
 
 
_____________________________________                          
_____________________________________    
Testemunha                                                                                 Testemunha 
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Anexo 3: 
 

TÉCNICA DE EXTRAÇÃO DO DNA 
 
Material: Esfregaço Cervical 
 

Etapa 1 – Digestão do material 

1. Alicotar 200ul da amostra para um tubo de 1,5ml previamente 

identificados;  

2. Adicionar a amostra 200 uL d tampão digestão previamente preparado 

com proteinase K (10mg/mL), homogeneizar bem e deixar a 55°C de 

12 – 24 horas para digestão do material.  

 

Etapa 2 – Isolamento do DNA 

1. Preparar a solução, no momento de uso, contendo fenol, clorofórmio e 

álcool isoamílico na proporção de 25:24:1 para adicionar 400 ul em 

cada amostra. Homogeneizar bem e centrifugar em 12000rpm a 4°C 

por 15 minutos; 

2. Após a centrifugação, a amostra irá apresentar 3 fases, assim retirar 

cuidadosamente o sobrenadante (que corresponde a fase superior, 

onde contém o DNA) até atingir a fase seguinte (camada 

esbranquiçada logo abaixo formada pelas proteínas) e transferi-lo para 

um novo tubo; 

3. Preparar uma outra solução contendo somente o clorofórmio e o álcool 

isoamílico na proporção 24:1 para adicionar 400ul nas amostras que 

foram separadas na etapa anterior e novamente centrifugar em 

12000rpm a 4°C por 15 minutos; 

4. Novamente irá formar 3 fases, então transferir cuidadosamente a fase 

superior para um novo tubo.  

 

Etapa 3 – Precipitação do DNA 

1. Adicionar 100ul de Acetato de sódio 0,3M pH 5,2 e 700ul de etanol 

100% (gelado) nas amostras. Homogeneizar e deixar precipitando por 

pelo menos 2h a -80°C ou 24h a -20°C; 
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2. Passada a precipitação, centrifugar em 12000rpm a 4°C por 15 

minutos; OBS: Após esta centrifugação procurar o pellet. 

3. Transferir cuidadosamente o sobrenadante para outro tubo (a 

princípio, não descartar o sobrenadante, guardar para caso seja 

necessário repetir essa etapa); 

4. Lavar o pellet com 1ml de etanol &)% e centrifugar em 12000 rpm a 

4°C por 1 minuto; 

5. Retirar todo o etanol possível, deixar secar bem o pellet e 

ressuspendê-lo em 25ul de TE; 

6. Quantificar o DNA e armazena-lo a -4°C (caso for fazer a PCR em 

breve) ou a -20°C (caso precise guardar por mais tempo). 
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Anexo 4: 
 
 
TÉCNICA DO BISSULFITO PARA METILAÇÃO ATRAVÉS KIT EZ DNA 
Methlyation-Lightning Ki  
 

1. Adicionar 130 µl  de Lightning Conversion Reagent a 20 µl da amostra 

de DNA em um tubo de PCR. Misturar e após centrifugar para 

assegurar que não ficou nenhuma perda na tampa ou nas paredes 

laterais do tubo. 

2. Colocar as amostras em um termociclador, com os seguintes perfis 

térmicos: 

- 98°C por 8 minutos 

- 54°C por 60 minutos 

- Manter estocado a 4°C por até 20 horas. (opcional)   

3. Adicionar 600 µl de M-Binding Buffer  a uma coluna  Zymo-SpinTM IC 

e acondicionar a coluna em um tubo coletor fornecido.  

4. Adicione as amostras (obtidas no passo 2) na coluna Zymo-SpinTM IC 

contendo o M-Binding Buffer. Feche a tampa e misture a amostra 

invertendo a coluna várias vezes.  

5. Centrifugue a velocidade máxima ( > 10,000 x g) por 30 segundos. 

Descarte o resíduo no tubo coletor. 

6. Adicione 100 µl de M-Wash Buffer a coluna. Centrifuge a velocidade 

máxima por 30 segundos.  

7. Adicione 200 µl of L-Desulphonation Buffer a coluna e deixe descansar 

em temperatura ambiente (20 - 30°C) por 15-20 minutos. Após a 

incubação, centrifugue a velocidade máxima por 30 segundos. 

8. Adicione 200 µl of M-Wash Buffer a coluna. Centrigue a velocidade 

máxima por 30 segundos. Repita essa etapa de lavagem. 

9. Coloque a coluna em um tubo microcentrifugo de 1.5 ml e adicione 10 

µl de M-Elution Buffer diretamente na matriz da coluna. Centrifugue 

em velocidade máxima por 30 segundos para soltar o DNA.  

 

O DNA está pronto para análise imediata ou pode ser acondicionado à 

temperatura de -20°C para uso posterior. Para estocagem por longo período, 
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acondicione as amostras a -70°C. É recomendado o uso de 1 – 4 µl do DNA 

final para realização da PCR, embora possa ser usado um volume ate 10 µl, 

se necessário.  
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Anexo 5: 
 

TÉCNICA DA CORRIDA DO GEL DE POLIACRILAMIDA     
 

 
Para corrida em cuba pequena:   

1. TBE 1x no total de 650 mL de tampão 

2. Diluir 65 mL de TBE 10x para  650 mL de H2O 

3. Corrida em 86 V em TBE 1x    

 
Preenchimento dos slots (espaços):  
Preparo da amostra: 3 µL de tampão da amostra + 10 µL da amostra 
(produto da PCR)    
 
 
Tampão de amostra:  
FICOLL 30% 
EDTA 0,35 M 
Azul de Bromofenol 0,05% 
 

 
Total de 5ml                        

Acri-Bis (30:0.8) 1,66 mL 
TBE 5x 1 mL 
H2O 2,22 mL 
AMP 10% 120 µL 
TEMED 1,33 µL 
 
 
TÉCNICA DA COLORAÇÃO PELA PRATA DO GEL DE POLIACRILAMIDA      
 
Primeira etapa   

1. Colocar 5 mL de etanol , 500 uL de ácido acético glacial e água até a 
marca de 50 mL. 

2. Colocar a solução em pirex seguido da adição do gel. 

3. Agitar 10 minutos. 

4. Retirar a solução fixadora. 

 
Segunda etapa    

1. Colocar nitrato de prata: 0,1 g em 50 mL de água. 

2. Misturar e colocar sobre o gel no pirex. 

3. Agitar por 10 minutos. 

4. Retirar a solução de prata. 
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5. Lavar o gel com 50 mL de água em duas vezes. 

 
Terceira etapa   

1. Colocar em copo graduado marcado 50 mL da solução de 3% de 
NaOH. 

2. Adicionar 500 µL de formaldeido. 

3. Misturar e colocar sobre o gel. 

4. Agitar suavemente até a coloração satisfatória das bandas. 

5. Retirar a solução e recolocar o gel na solução fixadora. 

 
 
TÉCNICA DE SECAGEM DO GEL DE POLIACRILAMIDA     

 
1. Colocar o gel em solução contendo 65 mL de metanol, 0,5 mL de 

glicerol e água para volume final de 100 mL. 

 
2. Descartar a solução e colocar o gel em papel celofane previamente 

tratado com a solução secante. 
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Anexo 6: 
 
Etapa 1 - Etapas pelas quais passam os fragmentos de órgãos removidos 
para estudo histopatológico até a inclusão em parafina 
 
ETAPA COMO FINALIDADE DURAÇÃO - MÉDIA 

FIXAÇÃO 
 

Fixador (Formol 
10%) 

Preservar a morfologia e a 
composição do tecido 

Cerca de 2h a 12h, 
dependendo do 
tamanho da peça 

DESIDRATAÇÃO 

Três cubas de 
álcool etílico 
(concentrações 
crescentes de 
álcool 70% até 
absoluto) 

Remover água dos tecidos 6-12h dependendo do 
tamanho da peça. 

CLAREAMENTO / 
DIAFANIZAÇÃO Xilol (Benzol/ toluol) Substâncias miscíveis em 

parafina 
1-6h dependendo do 
tamanho da peça. 

IMPREGNAÇÃO Parafina fundida, 
em estufa (60º C) 

Impregnar o tecido, 
tornando mais duro e mais 
fácil de cortar 

30 min - 12h 
dependendo do 
tamanho da peça. 

INCLUSÃO 

Peça é colocada 
em um molde 
retangular com 
parafina fundida 

Obtenção de bloco de 
parafina de forma regular, 
para ser cortado no 
micrótomo 

30 minutos - 2h 
dependendo do 
tamanho da peça e 
quantidade de blocos. 

MICROTOMIA 

Micrótomo tem 
suporte ou mandril 
(fixada a bloco) e 
navalha 

Obtenção cortes de 1 a 50 
micrômetros. Mais 
utilizada = 4 a 6 µ 

30 minutos - 2h 
dependendo do 
tamanho da peça e 
quantidade de blocos. 

COLAGEM DO 
CORTE À LÂMINA 
 

Esticar fitas de 
cortes de parafina 
em água morna de 
banho-maria. 

As dobras provocadas 
pelo corte no tecido 
desapareçam. “Pescar” o 
corte em lâmina de vidro 
na qual se adere. 

30 minutos - 2h 
dependendo do 
tamanho da peça e 
quantidade de blocos. 

COLORAÇÃO 
USUAL: 
Hematoxilina e 
Eosina (HE) 
 

Imergir o corte em 
álcool etílico, 
concentrações 
decrescentes 
(hidrata). Depois 
hematoxilina. Lavar 
em água para 
retirada de 
excesso. Imergir em 
eosina Lavar em 
água. 

Impregnação tintorial para 
facilitar o estudo dos 
tecidos. Hematoxilina 
(casca de pau 
Campeche): corante 
básico que cora o núcleo 
em azul-púrpura. Eosina: 
corante ácido, cora as 
proteína do citoplasma em 
róseo-vermelho. 

30 minutos - 2h 
dependendo do 
tamanho da peça e 
quantidade de blocos. 

MONTAGEM 

Concentrações 
crescentes de 
álcool. Banhar em 
xilol. Montar com 
uma gota de meio 
solúvel em xilol 
(Bálsamo de 
Canadá ou Entelan) 
sobre o corte. 
Colocar lamínula 
delicada sobre o 
corte. 

Aumentar a sobrevida do 
preparado histológico. O 
meio de montagem deve 
cobrir completamente o 
corte para que não 
ocorram bolhas. 

30 minutos - 2h 
(depende do tamanho 
da peça e quantidade 
de blocos). 

Fonte: JUNQUEIRA & CARNEIRO (2008) modificado 
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Etapa  2 - Técnica de coloração pela hematoxilina- eosina 
Método de coloração:  

1. Desparafinizar em 2 banhos de xilol; 
2. Hidratação em 3 banhos álcool absoluto; 
3. Lavar em água corrente com 3 a 4 banhos;  
4. Hematoxilina de Harris por 5 minutos; 
5. Diferenciar em álcool-clorídrico 0,5% 1 banho;  
6. Lavar em água corrente por 5 a 10 minutos; 
7. Álcool 50% com 1 banho;  
8. Eosina-Floxina por 1 minuto; 
9. Desidratar em 8 banhos álcool absoluto, com 5 a 10 mergulhos cada; 
10. Clarificar em 3 banhos de xilol, com 2 minutos cada); 
11. Montar com bálsamo do Canadá ou Entelan e lamínula. 

	  
Fórmula da Hematoxilina de Harris 

Ø Hematoxilina 0,5g 
Ø Álcool absoluto 5mL 
Ø Alúmen de potássio ou amônia  10g 
Ø Óxido vemelho de mercúrio 0,25g 
Ø Água destilada 100mL 

Modo de fazer: Dissolver a hematoxilina no álcool, e o alúmen de amônio a 
quente na água. Levar a mistura à ebolição o mais breve possível. Remover 
do fogo e juntar o óxido de mercúrio. Aquecer novamente, até ficar de cor 
vermelho escuro, durante 1 minuto. Remover do fogo e deixar esfriar 
rapidamente em água fria ou na geladeira. Depois de fria a solução corante 
está pronta para uso imediato. 
 
Fórmula da solução eosina 

Ø Eosina Y (Yellow ou amarela hidrossolúvel): 5g 
Ø Água destilada 10mL 
Ø Álcool 95% 90mL 
Ø Ácido acético (opcional, pois aumenta a intensidade da 

coloraçao, mas diminui a durabilidade do carante) 
1 gota 

Modo de fazer: Dissolver a eosina em água destilada. Juntar o álcool.  
 
Fórmula da solução eosina-floxina 

Ø Solução estoque de eosina 1%: 50mL 
Ø Solução estoque de floxina 1% (Floxina B 1 grama  + 

Água destilada 100 mL) 
5mL 

Ø Álcool 95% 380mL 
Ø Glacial 2mL 

Modo de fazer: Os ingredientes devem ser acrescentados na ordem indicada.   
P.S.: Esta solução deve ser preparada para utilização em um período 
máximo de 7 a 15 dias após a mistura. 
 
Diferenciador 

Ø Álcool 95% 100mL 
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Ø Ácido clorídrico 5 gotas 
 
 

Etapa 3:  Procedimento de adesividade e banho-maria 
 

PROCEDIMENTO DE PREPARO DE LÃMINAS COM ADESIVO: 

 

1. Lavar as lâminas com detergente neutro 1% por 5 

2. Enxaguar em água corrente por 2h 

3. Enxaguar em água destilada 1x 

4. Secar completamente na estufa por 4h 

5. Colocar em solução a 2% de AES (3-aminopropyltriethoxysilane: A3648-SIGMA, LOTE 

no 127H1073,) que está na geladeira + Acetona, preparada no dia, por 2’. 

6. Enxaguar em 3 cubas de água destilada. Trocar a água destilada após a passagem de 3 

molhas de lâminas. 

7. Secar em estufa a 37o C (+/- 1h) 

8. Deixar esfriar e guardar nas próprias caixinhas, fechadas à T.A. 

OBS: Manipular as lâminas pelo bordo ou parte foscada 

ATENÇÃO: 

1 – SILANO PODE CAUSAR QUEIMADURAS NA PELE. Manipular com luvas. Usar pipetas 

graduadas com peras de borracha ou provetas graduadas. 

2 – O Silano diluído não poderá ser re-aproveitado  

3 – Descartar a solução de Silano em frasco de vidro para posterior descarte. 

 

PROTOCOLO DO BANHO-MARIA (B.M.): 
 

1. Colocar água destilada até cerca de metade da cuba do B.M. 

2. Ligar o B.M. à 98-99o C na tomada e no interruptor. 

3. Colocar solução de recuperação (DAKO Target Retrieval Solution 10%) que está na 

geladeira nas cubas plásticas para lâminas até a marca na cuba. Na prática = 25 de 

Target pata 250ml de água destilada) 

4. Colocar o termômetro na solução de recuperação estabilizante entre o B.M. à 98-99o C. 

5. Colocar as lâminas nos Racks e no B.M. por 30’. 

6. Desligar o B.M. no interruptor e na tomada. 

7. Tirar as lâminas com a cuba plástica e deixar esfriar por cerca de 20’. 

8. Lavar em água destilada. 

9. Lavar em TBS 

10. Levar ao aparelho auto-stainer (DAKO-AUTOSTAINER) 
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Etapa 4:  Imunoperoxidase – Protocolo De Reações 
 
I – Colocação de substância adesiva as lâminas (“filmagem”) 

Usar silano ou polilisina, secar em estufa 
II – Adesão dos cortes na lâmina: 
     Colocar as lâminas filmadas com os cortes na estufa a 60º C mergulhadas em     
     xilol a  60ºC por 10’ 
III – Bateria de Desparafinização: 

     Colocar as lâminas em xilol à temp. amb. (T.A.) por 20’ divididos em 4 banhos de   
     5’ cada.   

IV – Hidratação dos cortes em: 
      - álcool 99% (absoluto) – 2 banhos de 5’ cada 
      - álcool 95%                  – 2 banhos de 5’ cada 
      - água                           – 2 banhos de 2’ cada 
V – Bloqueio da peroxidase endógena: 
      Água oxigenada 30% P.A. em água destilada a 3% 
VI – Digestão enzimática dos cortes: 

a) Utilizar enzima (tripsina, pepsina etc) quando necessário à ação do Ac 1ario. 
b) Banho Maria: Recuperação antigênica em banho maria 96-98ºC em tampão citrato 

pH6,0 por 30’. Deixar esfriar, lavar em água destilada, tirar o excesso e colocar o 
tampão de TBS–tween (TRIS +Nacl +tween 20) pH 7,4-7,6 

VII – Inibição de ligações inespecíficas: 
        Incubação com soro normal não imune, de preferência do mesmo animal de   
        origem do Ac primário, por 30’ a 2hs, dependendo do tecido do Ac primário, ou  
        usar solução de BSA e leite desnatado. 
VIII – Inibição da biotina endógena: 
        Usar soluções bloqueadoras da Botina endógena em tecidos que contenham  
        estas  substâncias (ex: fígado e rim). 
IX – Incubação com o Ac primários (específico para o Ac): 
       - Tempo de incubação – 18h a 4º C overnight ou 30’-50’ em temperatura  
       ambiente e lavagens em tampão TRIS (3x de 10’ cada) 
X – Incubação com Ac 2ario biotinilado: 
      Utilização do Kit LSAB+ contendo Ac por secundário por 30’ e conjungado de  
      esteptovidina e  peroxidase por 30’, com uma etapa de lavagem em TBS entre  
      estas etapas. 
XI – Revelação com o substrato cromogênico: Kit DAB+ marca DAKO: 

1 gt de DAB para 2ml do tampão diluente do Kit.  
OBS: Usar luvas para colocar as lâminas em molas e em água destilada. 

XII – Contracoloração: 
       - Hematoxilina de Harris por 30seg  

- H2O destilada: 10 batidas (2 vezes) 
       - 6 gts de Amônia + 200ml H2O destilada: até ficar azul 
       - H2O destilada: 10 batidas  (2 vezes) 
XIII – Desidratação dos cortes: 

- Álcool 96%  por 30seg (2 vezes) 
      - Álcool 99%  por 30seg (2 vezes) 

- Xilol por 30seg (4 vezes) 
- Montar com Entelan e lamínula. 
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Etapa 5: TBS E SOLUÇÕES DILUIDORAS 
 

TBS PARA O DAKO – AUTOSTAINER (Universal Staining System) 

 

Hcl 1N – 40ml 

Nacl – 5,8g 

TRIS – 6,1g 

H20 dest. – 500ml homogenizar e completar 

para 1l 

+ TWEEN 20 – 0,5ml 

Hcl 1N – 200ml 

Nacl – 29g 

TRIS – 30,5g 

H20 dest. – 2,5ml homogenizar e completar 

para 5l 

+ TWEEN 20 – 2,5ml 

Hcl 1N – 400ml 

Nacl – 58g 

TRIS – 61g 

H20 dest. – 5l homogenizar e completar para 

10l 

+ TWEEN 20 – 5ml 

Hcl 1N – 800ml 

Nacl – 116g 

TRIS – 122g 

H20 dest. – 10l homogenizar e completar para 

20l 

+ TWEEN 20 – 10ml 

 

SOLUÇÃO DILUIDORA 1% para congelar: 100ml de TRIS + BSA = 1g. 

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% COM ÁGUA: 30ml de H2O2 de 30V para 1l de água 

destilada. 

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% COM METANOL: 30ml de H2O2 de 30V para 1l de água 

destilada. 

 

SOLUÇÃO DE LEITE DESNATADO: 

1 – CLORETO DE SÓDIO (Nacl) = 0,87g para 100ml TRIS 

2 – BSA 1% = 0,15 de BSA + 15ml de TRIS-Nacl 

LEITE 0,1G + 10ml de TRIS – Nacl (1) + BSA (2) 
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