
 

 

 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

 

 

 

 

 

CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA MARTINS 

 

 

 

 

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE OS FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO 

PELO VÍRUS DO PAPILOMA HUMANO E O DESENVOLVIMENTO DE 

LESÕES PRÉ-INVASIVAS E CÂNCER DO TRATO GENITAL INFERIOR EM 

PACIENTES TRANSPLANTADAS 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

 2017 



 

 

 

 

CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA MARTINS 

 

 

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE OS FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO 

PELO VÍRUS DO PAPILOMA HUMANO E O DESENVOLVIMENTO DE 

LESÕES PRÉ-INVASIVAS E CÂNCER DO TRATO GENITAL INFERIOR EM 

PACIENTES TRANSPLANTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª ISABEL CRISTINA CHULVIS DO VAL GUIMARÃES 

  

 

 

 

 

Niterói 

 2017 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas da 

Universidade Federal Fluminense, como 

parte dos requisitos para obtenção do 

título de Doutor em Ciências Médicas: 

Área de Concentração: Ciências Médicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

M386 

 

Martins, Caroline Alves de Oliveira 

   Análise da relação entre os fatores de risco 

para infecção pelo vírus do papiloma humano e o 

desenvolvimento de lesões pré-invasivas e 

câncer do trato genital inferior em pacientes 

transplantadas / Caroline Alves de Oliveira 

Martins.- Niterói: 2017. 

   110 f. 

    

   Orientador: Isabel Cristina Chulvis do Val 

Guimarães. 

 

   Tese(Doutorado em Ciências Médicas)- 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Medicina, 2017.  

   

    1. Transplantados. 2. Infecções por 

Papillomavirus. 3. Lesões Intraepiteliais 

Escamosas Cervicais. 4. Neoplasias dos Genitais 

Femininos. 5. Fatores de Risco. I. Título. 

 

 

                                CDD 616.0194 



 

 

 

 

CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA MARTINS 

 

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE OS FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO 

PELO VÍRUS DO PAPILOMA HUMANO E O DESENVOLVIMENTO DE 

LESÕES PRÉ-INVASIVAS E CÂNCER DO TRATO GENITAL INFERIOR EM 

PACIENTES TRANSPLANTADAS 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Renato Augusto Moreira de Sá – UFF 

_____________________________________________________________________ 

Prof.ª Susana Cristina Aidé Viviane Fialho - UFF  

_____________________________________________________________________ 

Prof. Gutemberg Leão Almeida Filho - UFRJ 

_____________________________________________________________________ 

Prof.ª Maria da Glória Costa Carvalho - UFRJ 

______________________________________________________________________ 

Prof. Mauro Romero Leal Passos – UFF 

Niterói 

 2017 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas da 

Universidade Federal Fluminense, como 

parte dos requisitos para obtenção do 

título de Doutor em Ciências Médicas: 

Área de Concentração: Ciências Médicas. 



 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu filho, Lucas...amor genuíno nascido 

no meio deste trabalho. 

Ao meu marido, Eduardo, que por uma década 

vem me incentivando e apoiando como um 

admirável companheiro nessa jornada. 

Aos meus pais, Celso e Ivone, pelo amor e 

carinho eternos. 

À Deus, que novamente me permitiu fazer 

parte deste momento.  

 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço à minha orientadora, Profª Isabel Cristina Chulvis do Val Guimarães, 

inicialmente, pela generosidade em me receber em seu ambulatório de Patologia Vulvar, 

permitindo que eu complementasse, de forma tão relevante, a minha formação e, também, 

pelo incentivo para realização desta Pós-Graduação. 

 Agradeço ao Prof. Luis Guillermo Coca Velarde, estatístico que me auxiliou na 

realização deste trabalho.  

 Agradeço às pacientes que participaram deste projeto, possibilitando a ampliação 

do conhecimento nesta área. 

 Agradeço à chefe do Serviço de Ginecologia do Hospital Federal de Bonsucesso, 

Drª Sandra de Morais Pereira, e toda equipe do ambulatório de ginecologia e nefrologia 

pelo apoio à realização desta pesquisa.  

 Agradeço à contribuição do Laboratório Richet na realização desta pesquisa. 

 

  



 

 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo do estudo foi analisar a relação entre os diversos fatores de risco para 

infecção pelo vírus do Papiloma Humano (HPV) e suas lesões, avaliar a prevalência de 

câncer e das lesões precursoras do trato genital inferior e da infecção por HPV em 

mulheres transplantadas, além dos tipos mais prevalentes de HPV. Com este fim, foi 

realizado um estudo transversal com uma amostra aleatória de 61 pacientes. Os resultados 

encontrados foram: 10 casos de lesão (16.4%), uma prevalência geral de infecção por 

HPV de 54.5%, e o HPV 16 como o tipo de HPV de alto risco mais encontrado, seguido 

pelo HPV 51/53/70. Observou-se também, através da realização de regressão logística 

múltipla, a associação, com significância estatística, entre o uso de hormônio e ocorrência 

de infecção por HPV de alto risco (p = 0.037). Não foi observada associação, com 

significância estatística, entre os diversos fatores e a ocorrência de lesões. A 

imunossupressão foi considerada fator determinante para ocorrência de lesões. O HPV 16 

foi o tipo mais frequente observado nas pacientes com e sem lesão. A maior prevalência 

foi observada na faixa etária entre 31 e 54 anos. Desta forma, observa-se que a alta 

prevalência de infecção por HPV e de suas lesões precursoras, em relação à literatura, 

confirmam a importância do rastreio e seguimento diferenciados das pacientes 

transplantadas. 

 

Palavras-chave: transplantes, papilomavírus humano, neoplasia intraepitelial cervical, 

neoplasias ginecológicas. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the relationship between several risk factors for 

human papillomavirus (HPV) infection and its lesions and to assess the prevalence of 

lower genital tract precursor lesions, cancer, and HPV infection in female transplant 

recipients, besides the most prevalent HPV types. The methodology adopted was a cross-

sectional study with a random sample of 61 patients. The results found were: 10 cases 

(16.4%) of lesions, 54.5% of the overall prevalence of HPV infection, and that HPV 16 

was the most common high-risk HPV type, followed by HPV 51/53/70. A multiple 

logistic regression was done, and hormone use presented a statistically significant 

association with high-risk HPV infection (p = 0.037). No statistically significant 

association was identified for the set of all factors with the lesions studied. 

Immunosuppression was considered the determining factor for the occurrence of lesions. 

HPV 16 was the most frequent type observed in patients with and without lesion. The 

highest prevalence was observed in the age group between 31 and 54 years. Therefore, it 

was observed the high prevalence of HPV infection and its precursor lesions confirmed 

the importance of differential screening and follow-up of transplanted patients. 

 

Key words: transplants; papillomavirus, human; cervical intraepithelial neoplasia; 

gynecologic neoplasms. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A história do combate ao câncer nos remete ao início do século passado. Na 

década de 20, no II Congresso Brasileiro de Higiene, comparava-se o declínio da 

tuberculose com o aumento do câncer, uma doença até então extremamente desconhecida. 

Apesar do pouco conhecimento sobre a doença, em 1927, Sérgio Lima de Barros 

Azevedo, médico sanitarista, já falava que o diagnóstico precoce era o único modo de 

garantir alguma chance de sobrevivência (Bodstein, 1987).  

O exame preventivo (ou de Papanicolaou1 ou colpocitologia oncótica) começou a 

ser realizado de forma sistemática em alguns países a partir da década de 60 (Gaffikin et 

al., 2003). Este teste é capaz de detectar as lesões precursoras do câncer de colo uterino. 

Logo, com o seu advento, começava a se observar importante declínio da incidência deste 

tipo de câncer nos países desenvolvidos (Rama et al., 2006). 

Apenas no final da década de 90, o governo federal cria o Programa Nacional de 

Controle do Câncer de Colo Uterino e de Mama ou Programa Viva Mulher, numa parceria 

entre o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer (INCA/MS, 2002). 

Considerando-se as últimas estimativas mundiais, o câncer do colo uterino é o 

quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres com 527 mil casos novos. Dentre os 

tumores do trato genital inferior feminino, este câncer é o mais frequente. Excetuando-se 

o tumor de pele não-melanoma, este é o primeiro tipo mais incidente entre as mulheres 

na região Norte, o segundo nas regiões Centro-oeste e Nordeste, terceiro na região 

Sudeste e quarto na região Sul (MS, 2016). Foi causa de óbito de 265.000 mulheres no 

mundo em 2012 e 87% desses óbitos ocorreram em países em desenvolvimento 

(INCA/MS, 2014). Com relação à mortalidade no Brasil, no ano de 2010, foi a quarta 

causa de morte por câncer entre as mulheres com um risco de 4 para 100.000. No ano de 

2016, foram esperados 16.340 casos novos de câncer de colo do útero, com um risco 

estimado de 15.85 casos para cada 100 mil mulheres no Brasil segundo dados do INCA.  

Com relação aos outros tumores do trato genital inferior feminino, o câncer de 

vulva e vagina são mais infrequentes em relação ao câncer do colo uterino. O câncer de 

                                                 
1 O nome "Papanicolaou" é uma homenagem ao patologista grego Georges Papanicolaou, que criou o 

método no início do século passado. 



15 

 

 

vulva é uma neoplasia rara responsável por 3% a 5% das neoplasias do trato genital 

feminino com incidência estimada de 1 a 2 casos por 100.000 mulheres/ano (Sallum et 

al., 2011). Ele pode ter como precursor a neoplasia intraepitelial vulvar (NIV) tipo 

diferenciada que ocorre em pacientes mais velhas portadoras do líquen escleroso vulvar 

ou pode, mais raramente, ser oriundo da lesão intraepitelial escamosa de alto grau vulvar 

(NIV do tipo usual) que ocorre em pacientes mais jovens e, neste caso, está relacionado, 

assim como nos casos de câncer de colo uterino, à infecção pelo vírus do Papiloma 

humano, o HPV, e fatores de risco para sua persistência como tabagismo e 

imunossupressão (Martins, 2005a; ACOG, 2011). O câncer de vagina primário também 

é extremamente raro, correspondendo a 1 a 2% das neoplasias malignas do trato genital 

feminino. Também está relacionado ao HPV e possui um precursor, a neoplasia 

intraepitelial vaginal de alto grau (Martins, 2005b). 

Com exceção do câncer de pele não melanoma, o câncer de colo uterino é o que 

apresenta maior potencial de prevenção e cura quando diagnosticado precocemente 

(INCA/MS, 2014). A colpocitologia oncótica constitui-se na principal estratégia utilizada 

em programas de rastreamento para o controle do câncer do colo do útero. A sua 

realização de forma periódica a cada três anos pode reduzir em 90.8% a incidência 

cumulativa de lesão invasora e, se realizado anualmente, pode reduzir em 93.5% se cobrir 

100% da população-alvo (IARC, 1986). 

Por outro lado, em outro cenário, dados da Associação Brasileira de Transplante 

de Órgãos (ABTO) mostram que o Brasil encontra-se, no contexto internacional, como o 

segundo em número absoluto de transplantes de rim, fígado e córnea. O número de 

transplantes, no Brasil, apresenta-se em ritmo de progressão, apesar de ter sofrido uma 

leve queda em 2015, tendo dobrado o número de doadores de órgãos nos últimos cinco 

anos, de 6 para mais de 13 por milhão de habitantes (Garcia et al., 2015). 

Progressos no diagnóstico e tratamento de doenças renais, hepáticas e pancreáticas 

têm levado ao aumento do número de pacientes transplantadas. Consequentemente, estas 

pacientes deverão permanecer em um estado de depressão do sistema imunológico 

podendo haver o aparecimento de infecção e tumores. O único tumor que pode ser 

rastreado antes e após o transplante é o de colo uterino graças à colpocitologia oncótica 

(Paternoster et al., 2008). Dentre as infecções, destaca-se a infecção pelo HPV e suas 

lesões relacionadas, especialmente as neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC), também 
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conhecidas como lesões pré-invasivas ou lesões precursoras do câncer de colo uterino 

(Ghazizadeh et al., 2011). Estudos mostram maior prevalência de infecção pelo HPV do 

tipo oncogênico em pacientes transplantadas quando comparado às imunocompetentes, o 

que pode levar ao maior risco de surgimento das lesões precursoras do câncer e do próprio 

câncer de colo uterino, vagina e vulva relacionados à infecção pelo HPV (Brown et al., 

2000). 

São conhecidos diversos fatores de risco para infecção pelo HPV e vários também 

atuam como co-fatores para sua persistência. Dentre eles, destacam-se a sexarca precoce, 

multiplicidade de parceiros, multiparidade, tabagismo, uso de hormônio, história prévia 

de doença sexualmente transmissível (DST), imunossupressão (MS, 2002). A 

imunossupressão crônica é reconhecida como um dos principais fatores de risco para 

infecção, persistência do vírus HPV e, consequentemente, desenvolvimento de lesões do 

trato genital inferior HPV-induzidas (Origoni et al., 2011; Wieland et al., 2014). 

Devido ao risco pronunciado de certos tipos de câncer, estudos com pacientes 

transplantadas apresentam o potencial de aumentar os canais de investigação dos 

mecanismos causais e medidas preventivas contra cânceres relacionados à imunidade e 

infecções (Vajdic et al., 2009).  

Entende-se que o risco de neoplasia é pequeno se comparado com os benefícios 

do transplante, mas as pacientes devem ser monitoradas de forma cuidadosa e rotineira. 

Desta forma, mulheres submetidas a transplantes de órgãos sólidos devem ser rastreadas 

com intervalos regulares (Seshadri et al., 2001). 

Não foi encontrado, até o momento, na literatura, dados sobre a associação dos 

diversos fatores de risco para infecção pelo HPV e sua persistência em pacientes 

transplantadas e dados brasileiros sobre o risco de infecção por HPV, de lesões pré-

invasivas e câncer do trato genital inferior nestas pacientes, além dos tipos de HPV 

oncogênico mais prevalentes. 

 O nosso objeto de estudo era avaliar a influência dos diversos fatores de risco para 

infecção pelo HPV e sua persistência no desenvolvimento de lesões pré-invasivas e do 

próprio câncer no trato genital inferior, em especial no colo uterino, de mulheres 

submetidas a transplantes. 

http://go.galegroup.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/ps/advancedSearch.do?inputFieldName(0)=AU&prodId=AONE&userGroupName=capes58&method=doSearch&inputFieldValue(0)=%22Shirin+Ghazizadeh%22&searchType=AdvancedSearchForm
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Estudos demonstram uma importante relação entre a imunossupressão e o risco 

aumentado de detecção do vírus HPV e a presença de lesões genitais HPV-induzidas 

conforme mencionado anteriormente. Os principais exemplos que constituem o grupo de 

mulheres imunossuprimidas é o daquelas infectadas pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), com transplantes de órgãos sólidos, em tratamento para câncer e usuárias 

crônicas de corticosteróides. O grupo que, mundialmente, tem sido mais estudado é o das 

mulheres infectadas pelo HIV (Nyagol et al., 2006). Nosso objeto de estudo se restringiu 

às pacientes com transplantes de órgãos sólidos, logo em uso de imunossupressores para 

se evitar rejeição ao órgão doado. 

2.1. O Vírus, sua transmissão e diagnóstico: 

 O vírus do papiloma humano é um vírus da família Papovaviridae com genoma 

circular composto de dupla fita de DNA (ácido desoxirribonucléico) com comprimento 

de 7.900Kb e massa de 5.000kDa. Este contém nove janelas de leitura onde se posicionam 

genes de leitura precoce (early) E1, E2, E4, E5, E6 e E7 e de leitura tardia (late) L1 e L2. 

Há também uma região codificadora (large control region) que controla os demais genes. 

Cada um dos genes atua por meio de proteína de mesmo nome, que apresenta 

função específica, a saber (Martins, 2005c): 

E1 – responde pela replicação epissomal do vírus, isto é, sua replicação no interior da 

célula do hospedeiro permanecendo em sua forma circular sem se integrar ao DNA da 

mesma; 

E2 – regula negativamente as funções das proteínas E6 e E7 e também parece possuir 

atividade estimuladora da função da proteína supressora tumoral p53; 

E4 – produz proteína secundária do capsídeo viral, é o produto predominante da infecção 

viral produtiva, levando à formação dos coilócitos; 

E5 – induz proliferação da célula infectada pelo vírus. A proteína codificada por este gene 

parece operar em conjunto com o fator de crescimento epidérmico, no sentido de 

favorecer a proliferação celular; 
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E6 – provoca destruição da proteína supressora tumoral p53 da célula hospedeira e 

mantém o comprimento da enzima telomerase acima de seu ponto crítico, protegendo a 

célula contra apoptose; 

E7 – inativa a proteína supressora tumoral pRB (retinoblastoma) da célula hospedeira, 

impedindo o bloqueio do ciclo celular; 

L1 – sintetiza a proteína principal do capsídeo viral. O seu produto, proteína L1, 

representa 80% das proteínas do capsídeo viral, constituindo a proteína mais abundante e 

de alta imunogenicidade (Leto et al., 2011); 

L2 – expressa a proteína secundária do capsídeo viral. A proteína L2, com a L1, contribui 

para a incorporação do DNA viral dentro do vírion (Leto et al., 2011). 

 Os vírus do papiloma humano são agrupados em diferentes gêneros que, por sua 

vez, são divididos em diferentes espécies contendo um ou mais genótipos. Esses diversos 

tipos de HPV possuem tropismo pela epiderme ou mucosas sendo, frequentemente, 

encontrado na mucosa cérvico-vaginal feminina. Atualmente, existem mais de 170 tipos 

descritos. Dentro do gênero Alphapapillomavirus, ao qual pertencem os tipos de HPV 

relacionados às infecções genitais, encontram-se 66 tipos até o momento (de Villiers, 

2013). 

 Consideram-se os tipos como de alto e baixo risco de malignidade e a diferença 

entre eles está no papel transformante dos produtos dos genes de E6 e E7. Como 

mencionado acima, os produtos desses genes se ligam às proteínas supressoras do câncer, 

p53 e pRB, causando imortalização celular por impedirem a apoptose. Este processo é 

observado somente nos tipos de alto risco de malignidade (Helt et al., 2002). 

 Dessa forma, os vírus que infectam o trato genital inferior, mais frequentemente, 

de acordo com o potencial de malignidade são: 

- Baixo risco oncogênico: 6, 11, 40, 42, 43, 54, 61, 70, 72, 81. 

- Alto risco oncogênico: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82. 

 Os tipos de HPV de baixo risco oncogênico são responsáveis pelo 

desenvolvimento das lesões intraepiteliais cervicais, vaginais e vulvares de baixo grau e 

condilomas genitais. Não são consideradas lesões precursoras do câncer. Os tipos de 
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HPV de alto risco oncogênico são responsáveis pelo desenvolvimento das lesões 

intraepiteliais cervicais, vaginais e vulvares de baixo grau e alto grau além de câncer do 

colo uterino, vulva e vagina (Paavonen et al., 2007).  

Estima-se que os tipos de HPV 16 e 18 sejam os responsáveis por 70% dos casos 

de câncer cervical pelo mundo, embora esse percentual seja um pouco maior nos países 

desenvolvidos (72-77%) do que nos países em desenvolvimento (65-72%). 

Aproximadamente, 41 a 67% dos casos de lesão intraepitelial escamosa de alto grau, 16 

a 32% dos casos de lesão intraepitelial escamosa de baixo grau e 6 a 27% dos casos de 

atipias escamosas de significado indeterminado estão relacionadas ao HPV 16/18. Depois 

dos tipos de HPV 16/18, os seis tipos mais frequentes são os mesmos em todas as regiões 

do mundo: HPV 31, 33, 35, 45, 52 e 58. Esses tipos são responsáveis pelos 20% dos casos 

de câncer cervicais adicionais ao redor do mundo (Clifford et al., 2006; Martins, 2005c).  

Um estudo que analisou 10.656 mulheres de 15 a 26 anos e 1.858 mulheres de 24 

a 45 anos que estavam envolvidas num ensaio clínico internacional da vacina 

quadrivalente para HPV identificou que, aproximadamente, 85% ou mais dos casos de 

NIC 3/AIS, mais de 70% dos casos de NIC 2 e 50% dos casos de NIC 12 eram atribuídas 

aos seguintes tipos de HPV: 6/11/16/18/31/33/45/52/58 (Joura et al., 2014). 

Diversas metanálises confirmam que os cinco tipos mais prevalentes de HPV em 

mulheres com ou sem doença cervical são os tipos 16, 18, 31, 52 e 58 (Ogembo et al., 

2015). 

Existem duas vacinas disponíveis atualmente, no Brasil, contra o vírus HPV, uma 

bivalente contra os tipos 16 e 18 e outra quadrivalente contra os tipos 6, 11, 16 e 18. Uma 

vacina nonavalente abrangendo os tipos de HPV 6/11/16/18/31/33/45/52/58 já se 

encontra disponível nos Estados Unidos. Acredita-se que esta vacina possa prevenir quase 

90% dos casos de lesões anogenitais HPV induzidas ao redor do mundo (Serrano et al., 

2015).  

                                                 
2NIC 1: Neoplasia intraepitelial cervical grau 1: É a lesão intraepitelial escamosa cervical de baixo grau. 

Não é considerada lesão precursora do câncer cervical. 

NIC 2: Neoplasia intraepitelial cervical grau 2. 

NIC 3: Neoplasia intraepitelial cervical grau 3. NIC 2/3 é a definição histológica das lesões escamosas 

intraepiteliais de alto grau. São as lesões precursoras do câncer escamoso do colo uterino. 

AIS: adenocarcinoma in situ. Lesão precursora do adenocarcinoma de colo uterino. 
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A transmissão viral ocorre basicamente através do contato pele a pele ou mucosa 

a mucosa. Acredita-se que a inoculação viral ocorra em áreas de microtraumatismos 

envolvendo células parabasais e/ou metaplásicas. A transmissão ocorre, mais 

frequentemente, durante o contato sexual com penetração. Outros tipos de contato genital 

na ausência de penetração podem levar à infecção pelo HPV, mas essas vias de 

transmissão são menos comuns. Entretanto, mulheres virgens (<2%) e crianças podem 

apresentar infecção pelo HPV, sugerindo outras vias de transmissão além da sexual. A 

infecção pelo HPV pode ocorrer também durante o parto ou via intrauterina. Ele também 

pode ser detectado em objetos inanimados, porém a transmissão por essa via não é 

conhecida (Gavillon et al., 2010). Uma vez nas células parabasais e/ou metaplásicas, as 

partículas virais começam sua replicação à medida que as células amadurecem (Martins, 

2005d). A probabilidade de infecção por ato sexual não é conhecida, mas é claramente 

bem alta sem diferença entre os tipos virais. Como a via de transmissão é a mesma, os 

diversos tipos de HPV tendem a ser transmitidos juntos resultando em uma alta proporção 

de infecção por múltiplos tipos nas mulheres rastreadas (Schiffman et al., 2007).  

 O diagnóstico das lesões genitais pré-invasivas HPV induzidas pode ser feito 

através da colpocitologia oncótica e colposcopia e, sua confirmação, realizada através de 

exame histopatológico.  

A colpocitologia oncótica convencional, é realizada através da coleta de material 

citológico do colo uterino com auxílio de espátula e escovinha e, depois de realizado 

esfregaço deste material em lâmina de vidro, é encaminhado em recipiente com álcool a 

70% para um laboratório de citopatologia para análise microscópica por profissional 

especializado. Este esfregaço deve conter células do epitélio vaginal, do ectocérvice, da 

zona de transformação ou junção escamo-colunar e do endocérvice (Prendiville et al., 

2003). 

A colposcopia é um exame realizado através do uso do colposcópio que é um 

microscópio estereoscópico com magnificações entre 4 a 40 vezes que permite a 

observação do colo uterino, parte do canal endocervical, paredes vaginais e a vulva. Ele 

permite a identificação de imagens que podem corresponder a lesões pré-invasivas ou 

mesmo câncer (Pinotti et al., 2005). 

A colposcopia é iniciada após exame clínico da vulva e introdução do espéculo 

vaginal. Inicialmente é observado o aspecto do colo uterino na ausência de qualquer 
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solução. Em seguida, com auxílio de algodão, é aplicado soro fisiológico para limpeza de 

eventual muco ou secreção. O próximo passo é a aplicação de solução de ácido acético a 

2% ou 5%. Esta solução não tem ação sobre o epitélio normal que se mantém de coloração 

rosada, porém age nas células atípicas causando coagulação proteica intracelular que se 

traduz pelo aparecimento de coloração brancacenta nas áreas de atipia. Esta coloração 

varia em intensidade de acordo com a severidade da atipia, indo do branco levemente 

brilhoso nas lesões intraepiteliais de baixo grau ao branco espesso e opaco nas lesões mais 

avançadas, as lesões intraepiteliais de alto grau. Outro passo necessário durante a 

colposcopia é o exame com o lugol, caracterizado pela aplicação de solução de iodo no 

colo uterino e vagina. Esta solução produz uma coloração acastanhada escura no epitélio 

normal, pois age corando o glicogênio intracelular das células normais e maduras. As 

áreas de atipias, por sua vez, como não são produtoras de glicogênio em quantidade 

normal, não se coram adequadamente pela solução, permanecendo brancacentas. Esta 

etapa é importante na demarcação das áreas atípicas e não na determinação da severidade 

da doença (Prendiville et al., 2003). 

Ambas as soluções também devem ser aplicadas na vagina à procura de áreas de 

atipias.  

 A infecção latente causada pelo HPV só pode ser diagnosticada através de exames 

moleculares para identificação do vírus. O HPV não cresce em meio de cultura 

convencional e os métodos diagnósticos sorológicos apresentam precisão limitada. As 

técnicas de hibridização e a reação em cadeia da polimerase (PCR) são métodos utilizados 

para detecção do HPV. As técnicas de hibridização utilizadas são: 

1 – Southern Blot: tem alta sensibilidade e especificidade. Possibilita estimar a quantidade 

de DNA na lesão. Apresenta limitações em relação à grande diversidade de tipos de HPV, 

pois não é capaz de identificar o DNA de sequências virais desconhecidas; 

2 – Dot blot e reverse blot: são técnicas trabalhosas que apresentam sensibilidade similar 

e boa acurácia; 

3 – Hibridização in situ: utiliza sondas radiomarcadas e permite a localização topográfica 

do DNA viral nas células e tecidos. Embora a sensibilidade desta técnica seja limitada, é 

o melhor método para avaliar a distribuição do HPV nas lesões e possibilita a localização 

viral com outros marcadores; 
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4 – Captura híbrida: é uma técnica segura, de fácil realização e reprodutibilidade, bem 

como precisa para lesões mucosas (Leto et al., 2011). O método da captura híbrida (CH) 

baseia-se em uma hibridização molecular convencional capaz de identificar em torno de 

18 tipos do vírus. Diferentes tipos de sondas não radioativas de ácidos ribonucléicos ou 

desoxirribonucléicos são colocadas a reagir com amostras desnaturadas que contêm o 

DNA pesquisado com sondas homólogas a genótipos de HPV que podem ser de dois 

tipos: 

 Tipo I (CH I): sondas para identificar tipos de baixo risco oncogênico 

(6,11,42,43,44); 

 Tipo II (CH II): sondas para identificar tipos de alto risco oncogênico 

(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 e 60). 

 Destaca-se o teste de CH II para detecção do DNA-HPV de alto risco oncogênico, 

capaz de identificar as pacientes com maior risco de apresentarem carcinoma e suas lesões 

precursoras (Santos et al., 2003).   

A reação em cadeia da polimerase é o método mais sensível e mais largamente 

utilizado para detecção viral (Leto et al., 2011). Ela se baseia na amplificação específica 

dos segmentos do DNA-alvo e tem potencial para a detecção de níveis muito baixos de 

carga viral em células e tecidos, mesmo em infecções ditas não-produtivas (Lima Jr et al., 

2011). 

A sensibilidade analítica e a especificidade dos testes de HPV variam amplamente, 

dependendo das características do ensaio, do tipo e da qualidade da amostra biológica e 

do tipo da qualidade dos reagentes empregados, incluindo o uso de diferentes DNA 

polimerases que afetam o desempenho do teste. Além disso, deve-se ter cuidado ao 

interpretar comparações, pois os métodos diferem na habilidade para detectar diferentes 

tipos de HPV, tais como infecções por um ou múltiplos tipos de HPV (Lima Jr et al., 

2011). 

Na prática clínica, comumente são utilizadas duas técnicas para identificação do 

DNA do HPV, a captura híbrida tipo II e o PCR (reação em cadeia da polimerase) 

(Martins, 2005d). 
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2.2. Diretrizes para o rastreamento do câncer de colo uterino: 

O Ministério da Saúde recomenda o início do rastreio com 25 anos e, após 2 

exames normais anuais, manter o rastreio trienalmente até os 64 anos. No caso de 

pacientes imunossuprimidas, o início do rastreio deverá ser após o início da atividade 

sexual com intervalos semestrais no primeiro ano e, se normais, manter seguimento anual 

enquanto se mantiver o fator de imunossupressão (MS, 2016). Um estudo econômico 

realizado na Austrália por Wong e colaboradores, publicado em 2009, mostrou que a 

recomendação da realização da colpocitologia oncótica convencional anual em pacientes 

transplantadas é custo efetiva. 

O consenso da Sociedade Americana de Colposcopia e Patologia Cervical sobre 

os testes de rastreio das lesões precursoras e câncer cervical foi revisado em 2013 e 

preconiza a realização do rastreamento, em mulheres de 30 a 64 anos, com a 

colpocitologia oncótica e o teste de HPV. Isso é explicado, neste consenso, pelo fato de 

mulheres nessa faixa etária apresentarem maior risco de doença precursora do câncer de 

colo uterino (NIC 3+3) quando são positivas para o HPV independente da citologia 

negativa. Reforçam também que mulheres positivas para o HPV 16 representam um 

grupo de risco especial para desenvolvimento de NIC 3+. Além disso, mulheres positivas 

para o HPV 18 também merecem atenção especial devido ao maior risco de lesão 

glandular que não é facilmente detectável pela citologia. Desta forma, eles recomendam 

a realização de colposcopia imediata nas pacientes cujo teste de HPV é positivo para os 

tipos 16 e 18 mesmo com a citologia negativa (BII)4. Se o teste de HPV for positivo para 

outros tipos e a citologia negativa, eles recomendam repetição dos dois exames em 1 ano 

(BII). Não é feita nenhuma recomendação específica referente às pacientes 

imunossuprimidas (Massad et al., 2013).  

 

  

                                                 
3NIC 3+: Neoplasia intraepitelial cervical grau 3 ou câncer. 
4 Grau de recomendação BII: evidência moderada de eficácia ou somente benefício clínico limitado apoia 

recomendação para uso. Evidência oriunda de, pelo menos, 1 ensaio clínico não randomizado, coorte, caso-

controle ou de múltiplos estudos de série de casos ou resultados de impacto de experimentos não 

controlados. 
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2.3. Lesões pré-invasivas do colo uterino: 

 De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo 

Uterino, a classificação citológica atual abrange os seguintes resultados segundo a 

Nomenclatura Citológica Brasileira de 2006 (MS, 2016): 

1. Alterações benignas 

2. Atipias de significado indeterminado 

 Em células escamosas, possivelmente não neoplásicas (ASC-US) 

 Em células escamosas, não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau 

(ASC-H) 

 Em células glandulares, possivelmente não neoplásicas ou quando não se 

pode excluir lesão intraepitelial de alto grau (AGC) 

 De origem indefinida, possivelmente não neoplásicas ou quando não se 

pode afastar lesão intraepitelial de alto grau 

3. Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL) 

4. Lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL) 

5. Lesão intraepitelial escamosa de alto grau não podendo excluir microinvasão ou 

Carcinoma epidermóide invasor 

6. Adenocarcinoma in situ (AIS) e invasor  

De acordo com o resultado, será indicado repetição citológica ou realização 

imediata de colposcopia. 

A repetição citológica em 6 meses é indicada nos seguintes resultados citológicos 

iniciais: “Atipias de significado indeterminado em células escamosas, possivelmente não 

neoplásicas” (ASC-US) em pacientes com mais de 30 anos (repetição em 1 ano em 

pacientes abaixo dos 30 anos) e “Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau” (LSIL). O 

resultado de alterações benignas não necessita de investigação adicional. E, frente a todos 

os demais resultados citológicos, a paciente deverá ser encaminhada para realização de 

colposcopia imediata. Ainda seguindo as recomendações das diretrizes brasileiras, as 

pacientes transplantadas fazem parte de um grupo especial e devem ser encaminhadas à 

colposcopia imediata frente a qualquer resultado citológico alterado, não cabendo a 

repetição citológica em 6 meses. 

Caso haja suspeita de lesão à colposcopia, a biópsia deverá ser realizada.  
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Os resultados histopatológicos utilizam a nomenclatura de Richart (Richart, 1990) 

e são consideradas lesões pré-invasivas do colo uterino: 

1. Neoplasia intraepitelial cervical de alto grau ou graus 2 e 3 (NIC 2 ou 3) 

2. Adenocarcinoma in situ (AIS) 

Confirmado o diagnóstico das lesões pré-invasivas, preconiza-se a realização de 

métodos excisionais para tratamento.  

 O tratamento excisional eletrocirúrgico vem substituindo o tratamento destrutivo 

desde a década de 80. Ele permite exame histopatológico da peça cirúrgica possibilitando 

avaliação das margens e excluir microinvasão não suspeitada (Cartier et al., 1993). Possui 

baixa morbidade e taxa de complicações. A maioria das mulheres pode apresentar apenas 

discreta dor durante o procedimento e complicações hemorrágicas severas perioperatórias 

acontecem em menos de 2% dos casos (Sellors e Sankaranarayanan, 2004). 

 

2.4. História natural da infecção por HPV x pacientes transplantadas: 

A infecção pelo HPV é umas das doenças sexualmente transmissíveis mais 

comuns e a estimativa de exposição na população varia de 70% nos Estados Unidos a 

95% em alguns países da África. A maioria das mulheres no mundo serão, provavelmente, 

infectadas com pelo menos um dos diversos tipos de HPV ao longo de sua vida sexual 

(Prendiville e Davies, 2004). Estima-se que, aproximadamente, 291 milhões de mulheres 

no mundo são portadoras do vírus HPV. Destas, 32% estão infectadas com os tipos 16 ou 

18 ou ambos (de Sanjosé et al., 2007). 

Em pacientes imunocompetentes, a maioria das infecções, em torno de 80%, será 

eliminada através da imunidade celular dentro de 1 a 2 anos após a exposição. Numa 

minoria, a infecção permanecerá num estado de latência na camada basal do epitélio do 

colo uterino. A infecção persistente pelo HPV é necessária para o desenvolvimento das 

neoplasias intraepiteliais. Das mulheres com infecção persistente, 15 a 30% apresentarão 

a lesão precursora do câncer de colo uterino (Prendiville e Davies, 2004). Apesar de 

possuírem uma probabilidade de regressão, essas lesões, se não tratadas, poderão evoluir 

para o câncer. A história natural do câncer de vulva e vagina não é tão bem estabelecida 

até o momento. 
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Estudos mostram que o intervalo entre a infecção pelo HPV e o aparecimento de 

lesões pré-invasivas do colo uterino pode ser, surpreendentemente, curto sendo 

diagnosticadas com até 2 anos do início da atividade sexual e, geralmente, ocorre dentro 

de 5 anos. Já a lesão invasora, câncer, pode levar de 5-10 anos para seu aparecimento 

desde a infecção inicial (Schiffman et al., 2007). 

Pacientes transplantadas encontram-se com a resposta imunológica alterada em 

caso de uma primoinfecção pelo HPV ou quando ocorre reativação de uma infecção 

latente por um vírus oncogênico (Pietrzak et al., 2012). 

A imunossupressão pelo HIV afeta intensamente a história natural do HPV. Há 

um aumento da prevalência e da persistência da infecção, além de redução da eliminação 

viral quando comparado com pacientes HIV-negativas (Schiffman et al., 2007). Acredita-

se que o mesmo ocorra para outras situações de imunossupressão.  

Os estudos mostram que, nas pacientes transplantadas, o maior risco para 

desenvolvimento de neoplasias malignas e infecção pelo HPV está, possivelmente, 

relacionado ao uso de imunossupressores com uma menor contribuição para fatores de 

risco preexistentes para câncer (Vajdic et al., 2009). 

2.5. Fatores de risco para o desenvolvimento de lesões pré-invasivas e câncer do 

trato genital inferior: 

Historicamente, vários fatores de risco foram relacionados com o aumento de risco 

do câncer cervical, entre eles, a idade, início precoce da atividade sexual, multiparidade, 

multiplicidade de parceiros, história de doença sexualmente transmissível, tabagismo, 

etilismo, uso de anticoncepcional hormonal, imunossupressão. Sabe-se que a infecção 

pelo HPV é a condição necessária (Zur Hausen et al, 1981; Bosch e de Sanjosé, 2003), 

porém não suficiente para o desenvolvimento das lesões. A sua infecção persistente, em 

especial em altas cargas virais, é considerada o principal fator de risco para o 

desenvolvimento da doença (van der Weele et al, 2016).  Vários desses fatores, na 

verdade, representam uma condição de risco para aquisição desse vírus e são considerados 

co-fatores. Dentre eles destacam-se: 

 Início precoce da vida sexual: Os limites cronológicos da adolescência são 

definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos 

(adolescents) (WHO, 1975) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) entre 
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15 e 24 anos (youth), critério este usado principalmente para fins estatísticos e 

políticos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 

1990, considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e define a 

adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade (artigo 2o), e, em casos 

excepcionais e quando disposto na lei, o estatuto é aplicável até os 21 anos de 

idade (artigos 121 e 142) (Brasil, 1990). Consideramos a sexarca precoce quando 

ocorreu abaixo dos 18 anos. Alguns estudos mostram que o fator determinante do 

risco elevado nesta faixa etária se deve ao fato dessas pacientes apresentarem um 

colo uterino com alterações metaplásicas que favorecem a infecção pelo HPV 

(Martins, 2005e). Um estudo mexicano relata que a sexarca antes dos 18 anos é 

considerado um fator de risco importante nos países em desenvolvimento (Torres 

et al., 2004). Um trabalho brasileiro com 8.641 mulheres nos centros de Porto 

Alegre, São Paulo e Campinas encontrou associação significativa entre idade da 

sexarca abaixo da média da população entrevistada e maior positividade para HPV 

(p<0.001) e maior percentual de alterações citológicas (p<0.001). A idade média 

do início da vida sexual nesta população foi aos 18.5±4.0 anos (Roteli-Martins et 

al., 2007).  

 Multiplicidade de parceiros: A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera 

um comportamento sexual promíscuo ter três ou mais parceiros nos últimos 12 

meses. A promiscuidade sexual implica em relações casuais entre pessoas 

conhecidas ou não. É considerado um dos principais fatores de risco para infecção 

pelo HPV (Rama et al., 2008). Outra questão importante, porém, difícil de 

mensurar, é o comportamento de risco do parceiro sexual (Martins, 2005e) e a 

idade do parceiro, com maior risco quanto mais velho este for (Rama et al., 2008).  

 História prévia de doença sexualmente transmissível (DST): outras infecções 

genitais parecem potencializar a ação do HPV na iniciação do processo neoplásico 

e a produção de citocinas inflamatórias condicionada por bactérias estimulam a 

proliferação de células já imortalizadas pelo HPV (Martins, 2005e). Um estudo 

transversal realizado na Nigéria com 80 mulheres de 19 a 62 anos que realizaram 

consulta para rastreio de câncer de colo uterino, encontrou maior prevalência de 

infecção por HPV de alto risco em mulheres com história prévia de DST (OR: 

150, IC 95% 9.53-1979.6) (Kennedy et al., 2016).  

 Multiparidade: ter 3 ou mais filhos foi considerado fator de risco para infecção 

pelo HPV em um estudo realizado em Maringá, no Paraná, em uma população de 
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178 mulheres HIV + em tratamento com terapia antirretroviral (Rocha-Brischiliari 

et al., 2014). Associação de NIC 3+ com qualquer paridade foi encontrada em 

estudo dinamarquês com 312 mulheres participantes de uma coorte com 

seguimento de 13 anos portadoras de infecção persistente pelo HPV (OR: 1.78 IC 

95%: 1.07-2.94) (Jensen et al., 2013). Um trabalho realizado por Faridi e 

colaboradores publicado em 2011 relata que o maior risco de infecção na 

multiparidade pode estar relacionado às mudanças hormonais e à 

imunossupressão ligada à gravidez.  

Todos esses fatores aumentam o risco de adquirir HPV e, por sua vez, aumentam 

a chance de ter lesão pré-invasiva e câncer do colo uterino (Martins, 2005e).  

Outros estudos também mostram associação com: 

 Tabagismo: considerado um fator de risco importante e independente (Martins, 

2005e; Duqué et al., 2013). Existe uma redução do número de células de 

Langerhans na mucosa cervical de fumantes (Martins, 2005e). Uma revisão da 

literatura realizada por Gadducci e colaboradores publicada em 2011 relata que o 

hábito de fumar parece ser o fator de risco ambiental mais significativo e o risco 

de malignidade aumenta, significativamente, com a intensidade e duração do 

tabagismo.  

 Uso de anticoncepcionais hormonais: Acredita-se que mulheres que usam 

anticoncepcionais hormonais têm menos probabilidade de utilizar métodos de 

barreira facilitando a infecção pelo HPV (MS, 2002) e que os hormônios 

esteroidais podem alterar a resposta imune favorecendo o desenvolvimento e 

progressão das lesões (Faridi et al., 2011). Um estudo de revisão de La Vecchia e 

Boccia publicado em 2014, procurando associar a ligação entre o uso de 

anticoncepcionais hormonais e câncer cervical encontrou, aproximadamente, um 

risco 2 vezes maior nas usuárias recentes ou de longo tempo (mais de 5 anos).   

 

 Baixa condição socioeconômica, alimentação pobre de alguns micronutrientes 

como vitamina C, folato (Sun et al., 2014) e betacaroteno também são relatados, 

porém ainda precisam de mais estudos para esclarecer essa associação (MS, 

2002).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rocha-Brischiliari%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24517499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rocha-Brischiliari%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24517499
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 Imunossupressão: como já mencionado anteriormente, estudos mostram que a 

imunossupressão crônica é reconhecida como um dos principais fatores de risco 

para infecção, persistência do vírus HPV e, consequentemente, desenvolvimento 

de lesões do trato genital inferior HPV-induzidas (Origoni et al., 2011; Wieland 

et al., 2014). Acredita-se que pessoas transplantadas apresentem um risco maior 

para desenvolvimento de câncer, incluindo câncer cervical, comparado com a 

população geral, principalmente devido à terapia imunossupressiva prolongada 

(Ok Atılgan et al., 2015).  

Iremos analisar também, além desses fatores, se existe associação com: 

 Idade: em populações não rastreadas, a idade para o câncer de colo uterino varia 

de 35 a 55 anos. Essa distribuição se deve ao fato deste tipo de câncer estar 

relacionado à infecção pelo HPV que, geralmente, é transmitida no início da 

atividade sexual, ou seja, na adolescência ou idade adulta jovem, idade em que se 

observa maior prevalência de infecção (Schiffman et al., 2007). Dados do INCA 

mostram que a incidência do câncer de colo, em geral, começa aos 30 anos 

aumentando seu risco rapidamente até atingir o pico etário de 50 a 60 anos 

(INCA/MS, 2002). 

 Idade ao transplante: a idade jovem ao transplante foi considerada um fator de 

risco independente para displasia genital num estudo realizado por Marschalek e 

colaboradores (2015) em Viena com 262 pacientes transplantadas renais.  

 Estado civil: alguns trabalhos mostram maior risco de infecção pelo HPV em 

mulheres não casadas (Pinto et al., 2011; Ardhaoui et al., 2016). 

 

2.6. Prevalência de infecção e lesão pré-invasiva por HPV no trato genital 

inferior da população geral: 

 A prevalência de infecção por HPV é ampla nas diferentes populações, assim 

como a variação de frequência dos tipos virais. Estudos mostram maior prevalência nas 

mulheres abaixo de 25 anos com um decréscimo progressivo a partir dessa idade. Um 

segundo padrão de prevalência da infecção tem sido observado em alguns estudos com 

um novo pico ao redor dos 55 anos ou mais (de Sanjosé et al., 2007; Rama et al.,2008; 

Girianelli et al., 2010; Ma et al., 2014).  
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Foram realizadas buscas de estudos em bancos de dados eletrônicos sobre artigos 

originais e revisões sistemáticas que tratavam da prevalência de HPV e suas lesões pré-

invasivas genitais na população geral e em pacientes transplantadas. Nossas fontes de 

buscas através do meio eletrônico foram: MEDLINE, COCHRANE e SciELO. 

Procuramos realizar uma busca sensível, ou seja, foram recuperados artigos que possuíam 

alguma relação com o tema em questão. 

Busca no MEDLINE: 

Na população geral, os seguintes artigos foram encontrados:  

 Na China, 16.320 pacientes que procuraram uma clínica ginecológica tiveram seus 

dados analisados retrospectivamente. Encontrou-se uma prevalência de infecção por HPV 

de 26.54%. Os tipos mais comuns identificados foram o HPV 16, 52, 58, 53 e 81 (Xiao 

et al., 2016). 

 Na Coréia do Sul, foram analisadas 968 mulheres ditas saudáveis e encontrou-se 

uma prevalência de infecção por HPV de alto risco de 33.7%. Destas, 10.43% 

apresentavam infecção múltipla. Logo, uma prevalência de infecção múltipla por HPV de 

alto risco de 3.5% da amostra inicial. Os tipos de HPV de alto risco mais comuns foram:  

53 (6.5%), 52 (6.1%), 58 (4.8%), 16 (4.5%) e 68 (4.2%) (So et al., 2016). 

 Na Tunísia, 325 mulheres de 18 a 65 anos foram pesquisadas. Foi observada 

prevalência geral de HPV de 13.2%. Os seguintes tipos foram os mais frequentes: HPV 

6 (40%), 40 (14%), 16 (12%), 52 (9%), 31 e 59 (7%) seguido pelo 68 (4%). Os seguintes 

fatores de risco foram associados à infecção pelo HPV: baixa renda (OR: 9.6 IC 95% 1.4-

63.4) e solteiras (viúvas, divorciadas, separadas e que nunca casaram) (OR: 6.9 IC 95% 

1.1 – 42.2) (Ardhaoui et al., 2016). 

 Um estudo realizado na Nigéria com 80 mulheres com média de idade entre 19 e 

62 anos encontrou uma prevalência de infecção por HPV de alto risco de 10%. Doença 

sexualmente transmissível prévia foi um fator de risco associado à infecção pelo HPV 

(OR: 150, IC 95% 9.53-1979.62). Foram identificados os seguintes tipos de HPV: 16, 18, 

31 e 35 (Kennedy et al., 2016). 

 Na China, foram analisadas 1.978 mulheres com idade variando de 21 a 65 anos 

e foi observada uma prevalência geral de infecção por HPV de 14.71%. A prevalência de 
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infecção por HPV de alto risco foi de 12.5%. Os tipos mais frequentes de HPV 

identificados foram: 16, 18, 58 e 66. Infecção múltipla por HPV de alto risco foi 

observada em 7.72%. O HPV 16 foi o tipo mais comum encontrado em coinfecção com 

outros tipos (Chen et al., 2015). 

 Uma revisão sistemática e metanálise realizada por pesquisadores americanos 

buscando apenas estudos no continente africano encontrou uma prevalência de HPV 

16/18 de 4.4% e 2.8% em 17.273 mulheres com citologia normal (Ogembo et al., 2015). 

Foi realizado um estudo no Peru com 2.247 pacientes de 17 a 79 anos para 

pesquisa de HPV de alto risco. Foi encontrado positividade em 34.49% das pacientes. A 

taxa de positividade para HPV 16, 18 e outros tipos de HPV de alto risco foi de 10.7%, 

2% e 28%.  Infecção múltipla por HPV foi observada em 5.9% (134) dos casos (Iwasaki 

et al., 2014). 

Um trabalho americano que testou 6.272 amostras histopatológicas cervicais 

(2.094 casos de NIC 3+) encontrou os seguintes resultados: os 6 tipos mais de comuns de 

HPV em ordem decrescente de prevalência foram: HPV 16, 31, 52, 58, 33 e 39 para NIC 

3 e HPV 16, 18, 31, 45, 52 e 33 para câncer invasivo (Joste et al., 2014).  

Um outro estudo americano, preocupado com a abrangência da vacina atual contra 

o HPV, analisou 5.498 casos de NIC 2+5 de 2008 a 2011 em mulheres de 21 a 39 anos. 

O DNA do HPV foi detectado em 97.3% dos casos através de PCR. Destes, 50.1% das 

lesões foram atribuídas ao HPV 16/18. A atribuição aos tipos de HPV31/33/45/52/58 foi 

de 25% no total e aumentava com a idade (p<0.001). No geral, 75% das lesões eram 

relacionadas a 7 tipos virais oncogênicos: 50% ao HPV 16/18 e 25% aos tipos 

31/33/45/52/58 (Hariri et al., 2014). 

Um estudo realizado em Portugal que analisou o tipo de HPV através de PCR em 

176 pacientes com citologia de HSIL encontrou o HPV 16 como sendo o tipo mais 

prevalente (48.86% IC 95%: 41.58-56.19) seguido do HPV 31 (14.20%; IC 95%: 9.75-

20.18). Infecção múltipla por HPV foi detectada em 36.93% das pacientes (IC 95%: 

30.15-44.27) (Beca et al., 2014). 

                                                 
5 NIC 2+: Neoplasia intraepitelial cervical grau 2 ou lesão mais grave (NIC 3 ou câncer). 
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Um trabalho chinês analisou amostras citológicas de 728.704 mulheres de 25 a 65 

anos e encontrou uma prevalência de neoplasia intraepitelial cervical grau 2 e 3 de 34 e 

36.4 para cada 100.000 mulheres respectivamente. A prevalência de câncer cervical foi 

de 12.2 para cada 100.000 mulheres. As lesões eram mais comuns em pacientes entre 46 

a 55 anos (Tao et al., 2014). 

Um outro autor também na China coletou amostras cervicais de 8.581 mulheres 

para pesquisa de DNA-HPV através de PCR. Foi encontrada uma prevalência de infecção 

por HPV de 33.06% e uma prevalência de infecção múltipla de 27.18%. Os tipos mais 

comuns foram: HPV 16, 52, 58, 6 e 18. Nos casos de câncer cervical, o HPV 16 foi o tipo 

mais comum seguido do HPV 18, 58, 52 e 33 (Ma et al., 2014).  

Na Austrália, foi analisada a prevalência de HPV em 2.620 mulheres antes do 

advento da vacina contra HPV. Foi pesquisado o tipo de HPV através de PCR. A idade 

média das pacientes foi de 32.6 anos. A prevalência geral de HPV foi de 38.7%. A 

prevalência do HPV de alto risco foi de 26.5%. Os seis tipos mais comuns de HPV foram: 

HPV 16 (8.3%), 51 (5.1%), 53 (4.7%), 62 (4.3%), 89 (3.9%) e 52 (3.8%). Nas mulheres 

com citologia alterada, os tipos mais comuns foram: HPV 16 (51.1%), 18 (14.9%), 52 

(12.8%), 31 (10.6%) e 33 (10.6%) (Tabrizi et al., 2014). 

Uma revisão sistemática e metanálise foram realizadas para avaliar a prevalência 

de HPV de alto risco nas mulheres com citologia normal no Reino Unido e Irlanda. Neste 

estudo, 5.712 mulheres com idade média de 39 anos (variando de 20 a 64 anos) foram 

incluídas na análise. A prevalência de infecção pelo HPV de alto risco na metanálise (21 

estudos incluídos) entre as mulheres com citologia normal foi de 12% (IC 95%: 0.10-

0.14) com maior prevalência nas mulheres jovens. A identificação do HPV foi realizada 

através da técnica de PCR. HPV 16 e 18 foram encontrados em 3% e 1% dos casos 

(Anderson et al., 2013).  

Uma revisão sistemática realizada na Índia identificou artigos publicados entre 

2000 e 2001 relacionados à prevalência de HPV e seus fatores de risco em mulheres com 

citologia normal e alterada. Foram incluídos 120 artigos na análise final. A prevalência 

de HPV em 576.281 mulheres foi estimada em 32.1%. O estudo da prevalência do tipo 

de HPV mostrou que os HPV 16 (9.5%) e 18 (6.2%) eram os tipos mais comuns 

independente da região estudada. Sexarca precoce (antes de 15 anos), multiparidade, 

número aumentado de parceiros sexuais, uso de contraceptivos e tabagismo foram 



33 

 

 

reconhecidos como fatores de risco significativos para infecção pelo HPV (Vinodhini et 

al., 2012). 

Foi realizada uma revisão sistemática seguindo os critérios exigidos pelo 

protocolo MOOSE6 cujo objetivo era analisar a prevalência dos tipos de HPV nas lesões 

de alto grau e câncer cervical nos estudos realizados no Caribe e países da América Latina 

para predizer o impacto da vacinação contra HPV 16/18. Um total de 79 estudos oriundos 

de 18 países foi identificado incluindo 2.446 casos de HSIL e 5.540 casos de câncer 

invasivo cervical. Destes, 46.5% dos casos de HSIL abrigavam o HPV 16 e 8.9% o HPV 

18. Nos casos de câncer invasivo cervical, 53.2% abrigavam o HPV 16 e 13.2% o HPV 

18. Os próximos 5 tipos mais frequentes, em ordem decrescente, foram os tipos de HPV 

31, 58, 33, 45 e 52 (Ciapponi et al., 2011).  

Em Pernambuco, 105 amostras de pacientes portadoras de algum tipo de lesão 

cervical, não exclusivamente HSIL, foram pesquisadas para detecção e tipagem do HPV 

através de PCR. A prevalência dos genótipos foi de 58, 23, 5, 4 e 3% para HPVs 16, 18, 

31, 33 e 56, respectivamente. Os tipos de HPV 67 e 83 apresentaram 2% e os HPV 6, 11, 

58, 1% cada (Lima Jr et al., 2011).  

Um outro estudo brasileiro analisou a prevalência dos HPV 16, 18, 31 e 45 em 

120 amostras de raspado cervical de mulheres com alterações celulares e/ou colposcopia 

sugestiva de lesão de alto grau ou lesão de baixo grau persistente submetidas à conização. 

A análise histológica dos cones cervicais revelou 7 casos de cervicite, 22 de NIC 1, 31 de 

NIC 2, 54 de NIC 3 e 6 carcinomas invasores. O DNA-HPV foi detectado em 67.5% das 

mulheres através de PCR. A média de idade das mulheres foi de 33.1 anos com variação 

de 18 a 67 anos. O HPV 16 (40%) foi o tipo mais prevalente na maioria das lesões, seguido 

dos HPV 31 (13.3%), 45 (13.3%) e 18 (4.1%). Infecções múltiplas ocorreram em 15% 

dos casos e as infecções por outros tipos de HPV foram detectadas em 14% da amostra 

(Pitta et al., 2010). 

Na Espanha, uma metanálise procurou identificar a prevalência de HPV em 

mulheres com citologia normal em todo o mundo. Foram incluídos 48 artigos na análise 

final publicados de 1995 a 2005. A prevalência de infecção por HPV em 157.879 

mulheres com citologia normal foi estimada em 10.4% (IC 95%: 10.2-10.7). A estimativa 

                                                 
6Meta-analysis of Observacional Studies in Epidemiology: a proposal for reporting. Trata-se de uma 

revisão sistemática sobre conduta e relato de metanálises de estudos observacionais (Stroup et al., 2000). 
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correspondente por regiões foi 22.1% na África, 20.4% na América Central e México, 

11.3% na América do Norte, 8.1% na Europa e 8.0% na Ásia (de Sanjosé et al., 2007). 

Um estudo brasileiro com 120.635 mulheres submetidas ao exame citológico em 

um serviço público na região de Campinas, São Paulo, entre setembro de 1998 e março 

de 1999 encontrou uma prevalência de 354 casos de NIC 1, 255 NIC 2, 141 NIC 3 e 24 

casos de carcinoma invasor por 100.000 mulheres (d'Ottaviano-Morelli et al., 2004). 

Busca na COCHRANE: 

 

Nenhuma revisão sistemática foi encontrada sobre prevalência de HPV. 

Busca na SCIELO: 

Os seguintes artigos sobre prevalência de HPV na população geral foram 

encontrados: 

 Estudos brasileiros e outros países da América do Sul: 

Uma pesquisa realizada em Pelotas, no sul do Brasil, analisou 251 

mulheres de 18 a 45 anos atendidas em um centro ginecológico. A prevalência de 

infecção por HPV foi de 29.9%. A identificação do HPV foi realizada através de 

PCR. O tipo mais frequente foi o HPV 16 (41.3%) seguido do HPV 18 (17.3%) e 

HPV 33 (9.3%). A citologia foi normal em 54.2% (Entiauspe et al., 2014). 

Um estudo peruano analisou a prevalência de infecção por HPV em 254 

mulheres atendidas em consulta ginecológica de rotina. Foi observada uma 

prevalência de 20.5% de infecção englobando 20 tipos diferentes e 94.9% das 

citologias eram normais. A identificação do HPV foi realizada através de PCR. O 

HPV 16 foi o tipo mais prevalente nas pacientes com alteração citológica. (Silva-

Caso et al., 2014).  

Um trabalho foi realizado no Uruguai com 965 pacientes que 

compareceram à consulta ginecológica de rotina e tiveram suas citologias líquidas 

colhidas. A prevalência geral de HPV de alto risco foi de 20.8% (16.5% em 

citologias normais e 93.3% em HSIL). A prevalência do HPV 16 e/ou 18 foi de 

6.3% e o HPV 16 foi o tipo mais prevalente em citologias normais (3.6%). Os 5 

tipos mais prevalentes foram o HPV 16, 31, 51, 56 e 39 (Berois et al., 2014). 
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Um outro trabalho também realizado no Rio Grande do Sul por de Oliveira 

e colaboradores, publicado em 2013, estudou amostras de células cervicais de 302 

pacientes para pesquisa e genotipagem do HPV. A média de idade das pacientes 

foi de 32.7 anos. Foi encontrada uma prevalência de infecção por HPV de 18.2% 

(55/302). A identificação do HPV foi realizada através de PCR. A análise 

multivariada mostrou que idade < 20 anos (p=0.04) e citologia alterada (p=0.001) 

foram significativamente associados com a infecção. O tipo do HPV foi 

determinado em 47 amostras (85.4%). O HPV 16 e o 58 foram os mais 

encontrados (17% cada), seguidos pelo HPV 6 (0.13%), HPV 18 e 33 (0.085%), 

HPV 53 e 82 (0.06%), HPV 83 e 61 (0.04%) e HPV 31, 35, 45, 64, 68, 71 e 85 

(0.02%). 

Um estudo procurou analisar a prevalência e os fatores associados à 

infecção genital pelo HPV em mulheres de população urbana e rural de duas 

regiões da Amazônia Oriental brasileira. Foram incluídas 444 mulheres, sendo 

233 urbanas e 211 rurais, de janeiro de 2008 a março de 2010. Coletaram-se 

amostras da cérvice uterina para a pesquisa de DNA-HPV pela técnica de PCR. A 

prevalência geral de HPV foi de 14.6%. Entre as populações, não houve diferença 

significativa, 15% urbana e 14.2% rural. Houve maior prevalência de infecção, 

com significância estatística, entre solteiras, separadas ou viúvas em mulheres 

residentes na zona rural na faixa de 13 a 25 anos (Pinto et al., 2011). 

No Rio de Janeiro, um trabalho realizado em mulheres jovens de escolas 

públicas investigou a prevalência de infecção por HPV. Foram 241 jovens 

incluídas e o DNA-HPV foi identificado através de PCR. A média de idade das 

mulheres foi 19.6 anos. A prevalência de HPV foi de 27.4%. O HPV 16 foi o tipo 

mais prevalente (6.2%), seguido do 31 (4.1%) e do 66 (3.7%) (Oliveira et al., 

2010). 

Uma revisão sistemática, já mencionada anteriormente, realizada por 

Ayres e Silva, publicada em 2010, tinha o objetivo de analisar a prevalência de 

infecção por HPV nas mulheres brasileiras. Apenas 14 artigos publicados de 1989 

a 2008 foram incluídos na análise final. Os 14 artigos representaram estudos de 

quatro regiões brasileiras (Sudeste 43%, Sul 21.4%, Nordeste 21.4% e Norte 

7.1%). As populações estudadas variaram de 49 a 2.329 mulheres. A prevalência 
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geral de infecção do colo do útero pelo HPV variou entre 13.7% e 54.3%, e para 

as mulheres com citologia normal variou entre 10.4% e 24.5%. O estudo que 

encontrou a maior prevalencia geral de infecção por HPV de 54.3% foi um estudo 

realizado em Niterói com 1.854 mulheres onde somente 672 apresentavam 

citologia normal. Excluindo esse estudo, a prevalencia geral máxima encontrada 

foi de 33.9%. A identificação do HPV foi realizada pela técnica do PCR em 8 

estudos e pela captura híbrida em 7. Um estudo realizou as 2 técnicas. Quatro 

estudos também identificaram o tipo de HPV. O HPV 16 foi o tipo mais freqüente 

entre as mulheres, independentemente do resultado da citologia. Foram 

encontrados os seguintes tipos de HPV de baixo risco: 6, 11, 54, 62, 72 e 81. Os 

seguintes tipos de HPV de alto risco foram encontrados: 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, 

53, 56, 58, 66, 68. As estimativas de prevalência de HPV entre mulheres com 

citologia normal divergem quanto à prevalência de HPV 18 entre os estudos 

incluídos ao mostrarem que esse tipo sucede outros na escala de prevalência, como 

os HPV 31, 33, 45, 52, 53 e 66. 

Um outro estudo realizado na Baixada Fluminense do Estado do Rio de 

Janeiro foi realizado para analisar a prevalência do HPV em 2.056 mulheres de 25 

a 59 anos. Todas foram submetidas ao exame de Papanicolaou e de detecção do 

HPV por captura híbrida tipo II. Foram encontrados 35 casos de lesão de NIC 2+ 

confirmados por histologia (1.7%). A prevalência de HPV foi de 12.8% para tipos 

de alto risco oncogênico e 5% para baixo risco. Não viver com companheiro (RP: 

1.4; IC95% 1.1-1.8) e ter mais de um parceiro sexual (aumento de 1.4%; IC95% 

1.1-1.6 para cada parceiro sexual na vida) associaram-se à infecção pelo HPV de 

alto risco oncogênico após ajustamento por idade, escolaridade, número de partos, 

tabagismo e idade do início da atividade sexual (Girianelli et al., 2010). 

Um trabalho foi realizado na cidade de Natal com 202 mulheres de 15 a 

64 anos com o objetivo de determinar a prevalência de infecção pelo HPV, seus 

tipos e possíveis fatores de risco. Todas as pacientes realizaram citologia e coleta 

de espécime cervical para identificação do HPV pela técnica de PCR. Destas, 

54.5% apresentaram citologia normal e 45.5% tinham alterações citológicas. O 

HPV foi detectado em 24.5% das mulheres com citologia normal e em 59.8% das 

que apresentaram citologia alterada. Nas infecções por um único tipo, o HPV 16 

foi o mais prevalente, seguido do HPV 58. Na infecção dupla a associação mais 
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freqüente foi entre HPV 56 e 57. Dos fatores de risco analisados, o relacionamento 

sexual com múltiplos parceiros foi o único que apresentou associação com a 

presença de infecção por HPV (Fernandes et al., 2008).  

Um outro estudo brasileiro, também já mencionado anteriormente, 

realizado por Rama e colaboradores, publicado em 2008, foi realizado com 2.300 

mulheres de 15 a 65 anos que buscaram atendimento para realizar exame 

citológico em São Paulo e Campinas entre fevereiro de 2002 e março de 2003. 

Todas foram submetidas a citologia e detecção do HPV pelo teste de captura 

híbrida tipo II. A prevalência total da infecção genital por HPV de alto risco foi 

de 17.8%, distribuída nas faixas etárias: 27.1% (<25 anos), 21.3% (25-34 anos), 

12.1% (35-44 anos), 12.0% (45-54 anos) e de 13.9% (55-65 anos). Os resultados 

citológicos foram normais em 90.5% das amostras coletadas. Participantes com 

maior número de parceiros sexuais durante a vida apresentaram maior freqüência 

da infecção (Rama et al., 2008). 

Em Porto Alegre, foi realizado um estudo transversal com 975 mulheres 

de 15 a 70 anos atendidas em serviço público de rastreamenteo para o câncer 

cervical. As pacientes realizaram pesquisa do HPV através do método da captura 

híbrida II ou pelo método do PCR. A prevalência observada de HPV (pela 

combinação dos métodos de DNA) foi de 27%. Foi encontrada associação positiva 

com as seguintes variáveis: anos de escolaridade (11 anos: OR=2.05; IC95% 1.31-

3.20; referência: até oito anos de escolaridade); parceiros sexuais ao longo da vida 

(dois parceiros: OR=1.67; IC95% 1.01-2.77; quatro ou mais: OR=2.18; IC95% 

1.15-4.13; referência: um parceiro) (Nonnenmacher et al., 2002). 

 Estudo na América Central: 

Um estudo realizado com 310 mulheres sexualmente ativas de 18 a 65 anos 

em Trinidad encontrou 40.6% (126) de prevalência de infecção por HPV. A média 

de idade foi de 34.9 anos e 94.9% das citologias eram normais. Destas, 65.8% (83) 

estavam infectadas por HPV de alto risco oncogênico, correspondendo a 26.7% 

de prevalência geral de infecção por HPV de alto risco oncogênico. Dos tipos de 

alto risco, o mais frequente foi o HPV 52 (12.7%), seguido do HPV 66 (10.3%), 

HPV 16 (9.5%) e HPV 18 (8.6%) (Andall-Brereton et al., 2011). 
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 Estudo na Europa: 

Um trabalho realizado na Dinamarca, publicado em 2014, que analisou o 

tipo do HPV presente em 40.382 citologias do banco de dados da população geral 

de 2002 a 2005 encontrou uma prevalência geral de infecção de 20.6%. 

Independente da citologia/histologia, o HPV 16 foi o tipo mais prevalente. As 

pacientes apresentavam de 14 a 95 anos de idade com uma média de idade de 37 

anos. A identificação do HPV foi realizada através de captura híbrida tipo II. A 

prevalência de HPV 16 e/ou 18 foi de 74% nos casos de câncer de colo e a 

prevalência de HPV 16/18/31/33/45/52/58 foi de 89% (Kjær al., 2014). 

 Estudo na África: 

Na Etiópia, foram analisadas 537 amostras de pacientes de 15 a 64 anos entre 

novembro e dezembro de 2006. A prevalência geral de HPV foi de 17.3% sendo 

15.8% de alto risco. A identificação do HPV foi realizada através de PCR. O HPV 

16 também foi o tipo mais comum representando 24.4% dos casos seguido pelo 

HPV 52 (11.6%), 56 (10.5%) e 31 (10.5%) (Leyh-Bannurah et al., 2014).  

 Estudos na Ásia: 

Na China, foi realizado um estudo com 6.051 mulheres de 18 a 25 anos 

envolvidas num ensaio clínico sobre a vacina contra HPV. Foram colhidas 

amostras cervicais dessas pacientes e testadas para presença de DNA-HPV através 

de PCR. Inicialmente, 15.3% das pacientes foram positivas para um dos 14 tipos 

de HPV de alto risco (HPV 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68). Os tipos 

52 e 16 foram os mais comumente identificados representando 4% e 3.7% 

respectivamente. Os tipos mais frequentes nas pacientes com citologia 

evidenciando lesão intraepitelial escamosa de alto grau cervical foram HPV 16 

(63%), HPV 18 (17.4%), HPV 52 (17.4%), HPV 58 (15.2%) e HPV 33 (15.2%). 

Infecção por múltiplos tipos de HPV foi observada em 24.4% das mulheres (Zhao 

et al., 2014). 

 Apenas 6 trabalhos (Ogembo et al., 2015; Berois et al, 2014; Anderson et al., 2013; 

Ayres e Silva, 2010; Fernandes et al., 2008; de Sanjosé et al., 2007) analisaram a 

prevalência de HPV em pacientes com citologia normal e encontraram valores de 10.4% 

a 24.5%, excluindo-se o estudo de Ogembo e colaboradores. Este estudo menciona apenas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leyh-Bannurah%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25320636
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a prevalência de HPV de 4.4% e 2.8% referentes aos tipos 16 e 18. O estudo de Berois e 

colaboradores relata a prevalência apenas de HPV de alto risco nas citologias normais. A 

maior prevalência de 24.5% foi observada em 2 estudos brasileiros. Tanto no estudo 

incluído na revisão sistemática de Ayres e Silva com 1204 mulheres (91.2% de citologias 

normais) quanto no estudo de Fernandes e colaborados com 202 pacientes (54.5% com 

citologia normal) de 15 a 64 anos na cidade de Natal. 

 Foi encontrada uma prevalência geral de HPV que variou de 13.7% a 40.6% 

(excluindo o artigo com 54.3% de prevalência incluído na revisão sistemática de Ayres e 

Silva, 2010, que pode estar apresentando um resultado enviesado). A maior prevalência 

foi observada no estudo realizado na América Central, em Trinidad, de Andall-Brereton 

e colaboradores publicado em 2011. 

 O valor de menor prevalência para citologia normal de 10.4% foi observado em 

um estudo incluído na revisão sistemática de Ayres e Silva. Este estudo foi realizado na 

Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro com 1.777 mulheres (90.2% com 

citologia normal). O valor de menor prevalência geral de 13.2% foi observado no estudo 

com 325 mulheres na Tunísia (Ardhaoui et al, 2016).  

 A prevalência de infecção múltipla somente foi relatada em 5 estudos (So et al., 

2016; Chen et al., 2015; Zhao et al., 2014; Ma et al., 2014; Iwasaki et al., 2014) e variou 

de 3.5% a 27.18%. Entretanto, os 2 estudos com menor valor (3.5% e 5.9%) são referentes 

apenas a tipos de HPV de alto risco. 

 Poucos estudos relatam a associação entre os diversos fatores de risco para 

infecção pelo HPV e sua persistência. Alguns estudos, a maioria brasileiros, encontram 

associação entre a infecção pelo HPV e os seguintes fatores: sexarca antes dos 15 anos, 

multiparidade, número aumentado de parceiros sexuais, uso de contraceptivos orais, 

tabagismo, estado civil (solteira, separada ou viúva), idade < 20 anos (Pinto et al., 2011; 

Vinodhini et al., 2011; Girianelli et al., 2010; Rama et al., 2008; Fernandes et al., 2008; 

Nonnenmacher et al., 2002). Um estudo brasileiro (Nonnenmacher et al., 2002) encontrou 

um resultado discrepante, mostrando associação positiva com maior tempo de 

escolaridade. 

Esses resultados estão resumidos no Quadro 1.  
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Quadro 1: Estudos que mostraram a prevalência de infecção por HPV no trato genital inferior feminino na população geral. 

 

Autor/ano 

País 

Tipo de estudo 

Informações sobre a 

população 

Prevalência geral de HPV Prevalência de 

HPV em citologia 

normal 

Prevalência de 

infecção múltipla 

Prevalência de 

HPV em 

citologia alterada 

Técnica 

utilizada 

Xiao et al., 2016 

China 

Estudo transversal 

16.320 mulheres 26.54% ‡ ‡ ‡ PCR 

So et al., 2016 

Coréia do Sul 

Estudo transversal 

968 mulheres 33.7% (HPV alto risco) ‡ 3.5% (HPV alto 

risco) 

‡ PCR 

Ardhaoui et al., 2016 

Tunísia 

Estudo transversal 

325 mulheres 

18 a 65 anos 

13.2% ‡ ‡ ‡ PCR 

Kennedy et al., 2016 

Nigéria 

Estudo transversal 

80 mulheres 

19 a 62 anos 

10% (HPV alto risco) ‡ ‡ ‡ PCR 

Chen et al., 2015 

China 

Estudo transversal 

1.978 mulheres 

21 a 65 anos 

14.71% 

12.5% (HPV alto risco) 

‡ 7.72% (HPV alto 

risco) 

‡ PCR 
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Ogembo et al., 2015 

África 

Revisão Sistemática e 

Metanálise 

17.273 mulheres  ‡ HPV 16 – 4.4% 

HPV 18 – 2.8% 

‡ ‡ ‡ 

Iwasaki et al., 2014 

Peru 

Estudo transversal 

2.247 

17 a 79 anos 

34.49% (HPV alto risco) ‡ 5.9% (HPV alto 

risco) 

‡ PCR 

Ma et al., 2014 

China 

Estudo transversal 

8.581 33.06% ‡ 27.18% ‡ PCR 

Tabrizi et al., 2014 

Austrália 

Estudo transversal 

2.620 

Idade média de 32.6 

anos 

38.7% 

26.5% (HPV alto risco) 

‡ ‡ ‡ PCR 

Zhao et al., 2014 

China 

Estudo transversal 

6.051  

18 a 25 anos 

15.3% positivas para um dos 14 

tipos de HPV de alto risco: 

HPV16/18/31/33/35/39/45/51/52/5

6/58/59/66/68 

‡ 24.4% (HPV alto 

risco) 

‡ PCR 

Leyh-Bannurah et al., 

2014 

Etiópia 

Estudo transversal 

537  

15 a 64 anos 

17.3% 

15.8% (HPV alto risco) 

‡ ‡ ‡ PCR 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leyh-Bannurah%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25320636
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Entiauspe et al., 2014 

Brasil (RS) 

Estudo transversal 

251  

18 a 45 anos 

29.9% ‡ ‡ ‡ PCR 

Kjær et al., 2014 

Dinamarca 

Estudo transversal 

40.382 

14 a 95 anos 

Média: 37 anos 

20.6% ‡ ‡ ‡ Captura híbrida 

tipo II 

Silva-Caso et al., 2014 

Peru 

Estudo transversal 

254 20.5% ‡ ‡ ‡ PCR 

Berois et al., 2014 

Uruguai 

Estudo transversal 

965 Alto risco 20.8% Alto risco 16.5% ‡ ‡ ‡ 

Anderson et al., 2013 

Reino Unido/Irlanda 

Revisão Sistemática e 

Metanálise 

5.712 

20 a 64 anos 

Média: 39 anos 

‡ 12% (HPV alto 

risco) 

‡ ‡ PCR 

 

de Oliveira et al., 2013 

Brasil (RS) 

Estudo transversal 

302 

Idade média de 32.7 

anos 

18.2% ‡ ‡ ‡ PCR 
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Vinodhini et al., 2012 

Índia 

Revisão Sistemática 

576.281 32.1% ‡ ‡ ‡ ‡ 

Pinto et al., 2011 

Brasil (AM) 

Estudo transversal 

444 14.6% ‡ ‡ ‡ PCR 

Andall-Brereton et al., 

2011 

Trinidad 

Estudo transversal 

310 

18 a 65 anos 

40.6% 

26.7% (HPV alto risco) 

‡ ‡ ‡ ‡ 

Oliveira et al., 2010 

Brasil (RJ) 

Estudo transversal 

241 

Idade média 19,6 

anos 

27.4% ‡ ‡ ‡ PCR 

Ayres e Silva, 2010 

Brasil 

Revisão Sistemática 

49 a 2.329 13.7% a 33.9%* 10.4% a 24.5% ‡ ‡ Captura híbrida 

tipo II/PCR 

Girianelli et al., 2010 

Brasil (RJ) 

Estudo transversal 

2.056  

25 a 59 anos 

17.8% 

12.8% (HPV alto risco) 

‡ ‡ ‡ Captura híbrida 

tipo II 
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Fernandes et al., 2008 

Brasil (RN) 

Estudo transversal 

202 mulheres de 15 a 

64 anos 

‡ 24.5% ‡ 59.8% PCR 

Rama et al., 2008 

Brasil (SP) 

Estudo transversal 

2.300 mulheres  

15 a 65 anos 

HPV alto risco (17.8%) ‡ ‡ ‡ Captura híbrida 

tipo II 

de Sanjosé et al., 2007 

Espanha 

Revisão Sistemática 

157.879 ‡ 10.4% ‡ ‡ ‡ 

Nonnenmacher et al., 

2002 

Brasil (RS) 

Estudo transversal 

975  

15 a 70 anos 

27% ‡ ‡ ‡ Captura híbrida 

tipo II/PCR 

 

‡ Não informado no artigo. 

*Excluíndo um estudo dessa revisão sistemática com um valor discrepante de 54.3%.  
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Apenas 3 estudos com um grande tamanho amostral relataram a prevalência de 

NIC 2+. Dois estudos brasileiros, um realizado em São Paulo encontrou 396 casos de 

lesão pré-invasiva e 24 casos de câncer para 100.000 mulheres rastreadas e o outro 

encontrou 1.7% de casos de NIC 2+. No estudo chinês foi observada uma proporção 

menor de 70.4 casos de lesão pré-invasiva e 12.2 casos de câncer para 100.000 mulheres 

rastreadas conforme mostrado no Quadro 2. 

Quadro 2: Estudos que mostraram a prevalência de lesão pré-invasiva e câncer do colo 

uterino na população geral. 

Autor/ ano 

País 

Tipo de estudo 

Informações 

sobre a 

população 

Prevalência 

de NIC 2 

Prevalência 

de NIC 3 

Prevalência 

de câncer 

cervical 

Idade média 

ao 

diagnóstico  

Tao et al., 2014 

China 

Estudo transversal 

728.704 

mulheres  

25 a 65 anos 

34/100.000 36.4/100.000 12.2/100.000 46 a 55 anos  

Girianelli et al., 

2010 

Brasil (RJ) 

Estudo transversal 

2.056  

25 a 59 anos 

‡ 35 NIC 2+ 

(1.7%) 

‡ ‡ 

d'Ottaviano-

Morelli et al., 

2004 

Brasil (SP) 

Estudo transversal 

120.635 255/100.000 141/100.000  24/100.000 

 

29.3 (NIC 2), 

38.1 (NIC 3) 

e 51.7 anos 

(câncer)   

‡Não informado no artigo. 

Com relação aos tipos de HPV mais comuns, a grande maioria dos artigos 

ratificam os tipos de HPV 16/18 como os mais prevalentes nas lesões pré-invasivas e 

câncer cervical. Entretanto, 2 estudos observam o HPV 31 como segundo tipo mais 

frequente após o HPV 16 em casos de HSIL. Um deles é o estudo brasileiro de Pitta e 

colaboradores, 2010, que engloba outros casos além de HSIL nesta estatística podendo 

representar um viés dos resultados. Um estudo realizado em Portugal menciona o HPV 

31 como segundo tipo mais comum após o 16 em pacientes com citologia alterada de 

HSIL porém sem a confirmação histológica. Em um dos estudos incluídos na revisão 

sistemática de Ayres e Silva, o HPV 31 também sucede o 18 dentre os tipos mais comuns 

na população geral. No estudo de Aldall-Brereton e colaboradores, os tipos de HPV 52 e 
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66 foram encontrados com maior frequência do que os tipos HPV 16/18. Esse foi o estudo 

que encontrou maior prevalência de HPV (40.6%) e esse resultado se refere a uma 

população com 94.9% das citologias normais. Ele não menciona os tipos de HPV mais 

comuns nas lesões encontradas. Vários outros estudos apontam outros tipos virais após o 

HPV 16 na população geral independente da presença de lesão, tais como o HPV 52, 58, 

51, 66 além do 31. Os autores reforçam a importância de outros tipos virais não 

contemplados na vacina atual no desenvolvimento das lesões pré-invasivas. Dentre eles, 

os destacados foram: HPV 31/33/39/45/52/56/58. A técnica mais utilizada para detecção 

do HPV foi o PCR. Apenas 1 estudo utilizou a Captura híbrida tipo II. Os detalhes 

resumidos encontram-se no Quadro 3. 
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Quadro 3: Estudos que mostraram os tipos mais comuns de HPV no trato genital inferior feminino da população geral. 

Autor/ ano 

País 

Tipo de estudo 

Informações sobre a 

população 

Casos de NIC 2/3 Casos de câncer 

cervical 

Tipos mais 

comuns na 

população geral 

Tipos mais 

comuns com 

citologia alterada 

Tipos mais 

comuns com 

citologia normal 

Técnica 

utilizada 

Xiao et al., 2016 

China 

Estudo transversal 

16.320 ‡ ‡ HPV 16, 52, 53, 

58 e 81 

‡ ‡ ‡ 

So et al., 2016 

Coréia do Sul 

Estudo transversal 

968 ‡ ‡ 53 (6.5%), 52 

(6.1%), 58 

(4.8%), 16 (4.5%) 

e 68 (4.2%) 

‡ ‡ PCR 

Ardhaoui et al., 2016 

Tunísia 

Estudo transversal 

325 

18 a 65 anos 

‡ ‡ HPV6(40%), 

HPV40(14%), 

HPV16 (12%), 

HPV52 (9%), 

HPV31 e HPV59 

(7%), HPV68 

(4%) 

‡ ‡ PCR 

Kennedy et al., 2016 

Nigéria 

Estudo transversal 

80  

19 a 62 anos 

‡ ‡ HPV 16, 18, 31 e 

35 

‡ ‡ PCR 

Chen et al., 2015 

China 

Estudo transversal 

1.978 

21 a 65 anos 

‡ ‡ HPV 16, 18, 58 e 

66 

‡ ‡ PCR 

Joste et al., 2014 

E.U.A. 

Estudo transversal 

6272 amostras 

histopatológicas 

cervicais 

HPV 16, 31, 52, 

58, 33 e 39 

HPV 16, 18, 31, 45, 

52 e 33 

‡ ‡ ‡ ‡ 
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Hariri et al., 2014 

E.U.A. 

Estudo transversal 

5.498 casos de NIC 2+ HPV 16/18 (50%) 

31/33/45/52/58 

(25%) 

HPV 16/18 (50%) 

31/33/45/52/58(25%) 

‡ ‡ ‡ PCR 

Beca et al., 2014 

Portugal 

Estudo transversal 

176 pacientes com 

citologia de HSIL 
‡ ‡ ‡ HPV 16 48.86%  

HPV 31 14.20% 

‡ PCR 

Ma et al., 2014 

China 

Estudo transversal 

8.581 ‡ HPV 16, seguido do 

HPV 18, 58, 52 e 33 

HPV 16, 52, 58, 6 

e 18 

‡ ‡ PCR 

Tabrizi et al., 2014 

Austrália 

Estudo transversal 

2.620 

Idade média 32.6 anos 

‡ ‡ HPV 16 (8.3%), 

51 (5.1%), 53 

(4.7%), 62 

(4.3%), 89 (3.9%) 

e 52 (3.8%) 

HPV 16 (51.1%), 

18 (14.9%), 52 

(12.8%), 31 

(10.6%), 33 

(10.6%) 

‡ PCR 

Entiauspe et al., 2014 

Brasil (RS) 

Estudo transversal 

251  

18 a 45 anos 

‡ ‡ HPV 16 (41.3%), 

HPV 18 (17.3%) 

e HPV 33 (9.3%) 

‡ ‡ PCR 

Berois et al., 2014 

Uruguai 

Estudo transversal 

965 ‡ ‡ HPV 16, 31, 51, 

56 e 39 

‡ HPV 16 (3.6%) ‡ 

 

Kjær et al., 2014 

Dinamarca 

Estudo transversal 

40.382 

14 a 95 anos 

HPV 16 HPV 16 e/ou HPV 18 

(74%) HPV 

16/18/31/33/45/52/58 

(89%) 

HPV 16 HPV 16 HPV 16 Captura 

híbrida tipo 

II 
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Leyh-Bannurahet al., 

2014 

Etiópia 

Estudo transversal 

537  

15 a 64 anos 

‡ ‡ HPV 16 (24.4%), 

HPV 52 (11.6%), 

56 (10.5%) e 31 

(10.5%) 

‡ ‡ PCR 

Zhao et al., 2014 

China 

Estudo transversal 

6.051  

18 a 25 anos 

‡ ‡ 52 (4%) e 16 

(3.7%) 

HPV 16 (63%), 

HPV 18 (17.4%), 

HPV 52 (17.4%), 

HPV 58 (15.2%) e 

HPV 33 (15.2%) 

‡ PCR 

Anderson et al., 2013 

Reino Unido/Irlanda 

Revisão Sistemática 

e Metanálise 

5.712 

Idade média 39 anos 

‡ ‡ ‡ ‡ HPV 16 (3%) e 

18 (1%) 

PCR 

de Oliveira et al., 

2013 

Brasil (RS) 

Estudo transversal 

302 

Idade média de 32.7 

anos 

‡ ‡ HPV 16 e 58 

(17% cada) 

 

‡ ‡ PCR 

Vinodhini et al., 

2012 

Índia 

Revisão Sistemática  

576.281 ‡ ‡ HPV 16 (9.5%), 

18 (6.2%) 

‡ ‡ ‡ 

Ciapponi et al., 2011 

Caribe/América 

Latina 

Revisão Sistemática 

2.446 casos de HSIL e 

5.540 casos de câncer 

HPV 16 (46.5%), 

HPV 18 (8.9%) 

seguido dos  

HPV 31, 58, 33, 

45 e 52 

HPV 16 (46.5%), 

HPV 18 (8.9%) 

seguido dos  

HPV 31, 58, 33, 45 e 

52 

‡ ‡ ‡ ‡ 

Andall-Brereton et 

al., 2011 

310 ‡ ‡ HPV 52 (12.7%), 

HPV 66 (10.3%), 

‡ ‡ ‡ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leyh-Bannurah%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25320636
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Trinidad 

Estudo transversal 

18 a 65 anos HPV 16 (9.5%) e 

HPV 18 (8.6%) 

Lima Jr et al., 2011 

Brasil (PE) 

Estudo transversal 

105 amostras não 

exclusivamente HSIL 

HPV 16 (58%), 

18 (23%), 31 

(5%), 33 (4%) e 

56 (3%)* 

‡ ‡ ‡ ‡ PCR 

Pitta et al., 2010 

Brasil 

Estudo transversal 

120 (7 casos de 

cervicite, 22 de NIC 1, 

31 de NIC 2, 54 de 

NIC 3 e 6 câncer) 

18 a 67 anos 

HPV 16 (40%), 

HPV 31 (13,3%), 

45 (13,3%) e 18 

(4,1%)* 

HPV 16 (40%), HPV 

31 (13,3%), 45 

(13,3%) e 18 (4,1%)* 

‡ ‡ ‡ PCR 

Ayres e Silva, 2010 

Brasil 

Revisão Sistemática 

49 a 2.329 ‡ ‡ 16 (mais comum) 

Outros tipos de 

HPV de alto risco: 

18, 31, 33, 35, 45, 

52, 53, 56, 58, 66, 

68. 

‡ ‡ Captura 

híbrida/ 

PCR 

Oliveira et al., 2010 

Brasil (RJ) 

Estudo transversal 

241 

Média de idade 19.6 

anos 

‡ ‡ O HPV 16 

(6.2%), 31 (4.1%) 

e 66 (3.7%) 

‡ ‡ PCR 

Fernandes et al., 

2008 

Brasil (RN) 

Estudo transversal 

202 mulheres de 15 a 

64 anos 

‡ ‡ HPV 16 seguido 

do HPV 58 

‡ ‡ PCR 

‡ Não informado no artigo. *Resultados não exclusivos para casos de NIC 2+.  
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2.7. Prevalência de infecção e lesão pré-invasiva por HPV no trato genital 

inferior de pacientes transplantadas: 

Busca no MEDLINE: 

 

Nenhuma revisão sistemática foi encontrada relacionando transplantes com HPV. 

Outros artigos relacionados publicados desde 1986 estão relatados a seguir. 

Busca na COCHRANE: 

 

Nenhuma revisão sistemática foi encontrada relacionando transplantes com HPV. 

Busca na SCIELO: 

Nenhum estudo foi encontrado relacionando transplantes com HPV. 

Nas pacientes transplantadas os seguintes artigos foram encontrados no MEDLINE: 

Foi realizada uma análise retrospectiva de 262 pacientes transplantadas renais em 

Viena. Destas, observou-se uma prevalência de 6.1% (16) de displasia genital. Na análise 

multivariada, o retransplante e a idade jovem ao transplante foram considerados fatores 

de risco independentes para displasia genital (Marschalek et al., 2015). 

 Um estudo realizado no norte da Índia com 40 pacientes transplantadas renais 

encontrou uma prevalência de infecção por HPV de alto risco de 32.5% (13/40). O HPV 

16 e o 31 foram os mais comuns (38.5% - 5/13 cada) seguido do HPV 18 (30.7%) 

(Aggarwal et al., 2014). 

Um trabalho americano que analisou um banco de dados de 187.649 pacientes 

transplantados encontrou um risco elevado de câncer associado à infecção pelo HPV, 

dentre eles o câncer de colo uterino, vulva e vagina. Entretanto, não foi encontrado uma 

associação significativa com câncer de colo uterino invasor. Eles atribuem esse achado 

ao sucesso do programa de rastreio nessa população (Madeleine et al., 2013).  

 Um estudo polonês não encontrou maior prevalência de infecção por HPV de alto 

risco e lesões intraepiteliais de alto grau em pacientes transplantadas. Foram comparadas 

60 pacientes transplantadas em idade reprodutiva a 60 controles. Apenas 2 casos de HSIL 

em cada grupo e 11 casos de infecção por HPV de alto risco nas transplantadas e 15 no 

grupo controle. A identificação do HPV foi realizada através da técnica de PCR. Essa 

infecção estava associada, neste estudo, a ter 2 ou mais parceiros sexuais em ambos os 
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grupos. Não houve associação com o regime imunossupressor nem com o tempo de 

transplante (Mazanowska et al., 2013).  

Um trabalho holandês analisou 1.023 pacientes transplantadas renais de 1968 a 

2008 e encontrou 16 casos de neoplasia anogenital. Destes, 11 (1.07%) casos de câncer 

do trato genital inferior (6 de vulva e 5 de colo uterino) e 5 casos de câncer de ânus. A 

maioria estava relacionada ao HPV 16 (54.5%). O intervalo médio entre o transplante e 

o diagnóstico da neoplasia foi de 136 meses, variando de 16 a 288 meses (Meeuwis et al., 

2012). 

Um artigo de revisão publicado por Hinten e colaboradores em 2012 relata que 

pacientes transplantadas apresentam um risco aumentado em 14 vezes para câncer 

cervical e acima de 50 vezes para câncer de vulva.  

Na Coréia do Sul foi realizado um acompanhamento de 453 mulheres que 

receberam transplante renal de janeiro de 1990 a dezembro de 2008 e foi observado um 

aumento na chance de câncer cervical, 3.5 vezes maior do que na população coreana geral 

(incidência de 58.1 por 100.000 mulheres ao ano). O tempo médio entre o transplante e o 

diagnóstico do câncer foi de 80.7 meses (Park et al., 2011). 

Na Itália, foram acompanhadas 48 pacientes transplantadas (24 renais e 24 

rim/pâncreas) de 1990 a 2000 por 10 anos com citologia e pesquisa de DNA-HPV anual. 

Não houve diferença significativa entre a positividade do teste de DNA-HPV e presença 

de alterações citológicas de HSIL quando comparada a um grupo controle de 200 

pacientes (Origoni et al., 2011).  

Um estudo australiano que acompanhou mais de 28.000 pacientes com doença 

renal terminal encontrou maior incidência de câncer nas pacientes após transplantes. Este 

risco chegou a ser 3 vezes maior do que na população geral e estava associado a neoplasias 

de etiologia viral (Vajdic et al., 2006). 

Um estudo americano que analisou mais de 35.000 pacientes submetidas a 

transplante renal encontrou uma frequência aumentada de diversos tipos de tumores 

malignos. Dentre as neoplasias mais frequentes estão o câncer de pele, linfomas Hodgkin 

e não-Hodgkin, sarcoma de Kaposi, câncer de colo uterino e ano-genital (5 vezes mais 

comum), carcinoma de células renais, câncer de faringe, laringe, cavidade oral e 

carcinoma hepatocelular (Kasiske et al., 2004).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meeuwis%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22377788


53 

 

 

Um estudo realizado na Índia que analisou 42 mulheres transplantadas e 41 

controles (por idade e paridade) encontrou evidência histológica de lesão intraepitelial 

cervical em 10 (23%) mulheres transplantadas contra 3 no grupo controle dando uma 

razão de chances de 6.1 (p = 0.000). O exame de PCR revelou infecção por HPV 16 em 

17 casos de pacientes transplantadas contra 14 no grupo controle (razão de chances de 

1.3; p=0.375). Logo, uma prevalência de 40% para o HPV 16 nas pacientes 

transplantadas, porém sem diferença com significância estatística para o grupo controle 

(Seshadri et al., 2001).  

Um estudo americano que comparou 16 pacientes transplantadas renais a 26 

imunocompetentes encontrou uma maior taxa de HPV de alto risco oncogênico dos tipos 

16 e/ou 18 nas transplantadas (p = 0.02). A identificação do HPV foi realizada através da 

técnica de PCR (Brown et al., 2000). 

Um outro estudo americano com uma amostra de apenas 21 pacientes 

transplantadas renais não encontrou nenhum caso de HSIL e apenas 1 caso de positividade 

para DNA-HPV. A identificação do HPV foi realizada através da técnica de PCR. Eles 

comentam que, pelos seus dados, a infecção pelo HPV não é prevalente em mulheres mais 

velhas, com citologia normal e nas monogâmicas ou não sexualmente ativas o que pode 

ser um viés nesse pequeno tamanho amostral (Morrison et al., 1996). 

Um estudo realizado nos países nórdicos utilizando os registros nacionais de 

câncer de 1964 a 1986 evidenciou um aumento da chance de câncer acima do esperado 

para essa população de pacientes transplantadas: 10 a 30 vezes mais chance de câncer de 

pele (não-melanoma), boca, rim, fígado, tumores endócrinos, linfoma não-Hodgkin e, em 

mulheres, câncer de colo, vulva e vagina (Birkeland et al., 1995). 

Um estudo australiano analisou 89 transplantadas renais há, pelo menos, 6 meses 

e observou 9 (10.1%) pacientes com atipias citológicas e 15 (22%) positivas para DNA-

HPV. Houve diferença significativa quando comparado a um grupo controle de 22 

pacientes com relação à positividade para DNA-HPV. A identificação do HPV foi 

realizada através da técnica de PCR. As características das mulheres dos grupos estudados 

eram semelhantes (Fairley et al., 1994).  
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Na Alemanha, um trabalho com 23 pacientes transplantadas renais acompanhadas 

com citologia e colposcopia, encontrou 7 casos de condilomas e 2 (8.7%) de HSIL (Gitsch 

et al., 1992).  

Um estudo escocês com 49 mulheres transplantadas renais e 69 controles 

encontrou maior prevalência de neoplasia intraepitelial cervical (49% x 10%) e infecção 

pelos tipos de HPV 16/18 (27% x 6%) nas transplantadas (Alloub et al., 1989).  

Um trabalho publicado por Rüdlinger e colaboradores em 1986 na Suíça 

investigou 120 pacientes transplantadas renais para a presença de lesões dermatológicas. 

Das pacientes que completaram um seguimento de 10 anos, 5 de 50 pacientes 

apresentaram verrugas genitais, 4 destas com lesões internas (vagina, colo uterino ou 

ânus) e 1 (2%) desenvolveu câncer de vulva. Este estava associado ao HPV 16 e o mesmo 

foi identificado utilizado uma técnica de hibridização. 

A maioria dos estudos, incluindo os com pequeno tamanho amostral, observam 

maior prevalência de infecção por HPV, lesões pré-invasivas cervicais e maior risco de 

câncer do trato genital inferior. A maioria dos estudos não relata o tempo mínimo de 

transplante, ou seja, o tempo de exposição ao imunossupressor nem outros fatores de risco 

relacionados à infecção pelo HPV, o que pode representar vieses nos seus resultados. 

Provavelmente, os estudos polonês (Mazanowska et al., 2013), italiano (Origoni et al., 

2011) e o americano (Morrison et al., 1996) não encontraram associação entre 

imunossupressão e lesões pré-invasivas HPV induzidas pelo pequeno tamanho amostral 

e/ou pelas características amostrais, como no estudo americano que relata o fato de serem 

pacientes mais velhas. Com relação ao tipo de HPV encontrado, o HPV 16 foi o 

responsável nos 2 artigos que mencionam casos de câncer do trato genital inferior e, em 

outros 2 estudos, o HPV 16/18 também é encontrado como os tipos mais prevalentes, ou 

seja, compatível com os tipos mais comuns segundo a literatura em mulheres 

imunocompetentes. Apenas 1 artigo (Seshadri et al., 2001) não encontrou diferença com 

significância estatística entre a prevalência de infecção pelo HPV 16 entre as pacientes 

transplantadas e o grupo controle. Com relação aos 4 artigos que mencionam a 

prevalência de neoplasia intraepitelial cervical, apenas 1 deixa claro se tratar, 

exclusivamente, de casos de NIC 2 ou 3. Nos outros 3 estudos, podem estar incluídos 

casos de NIC 1 enviesando os resultados. Os dados resumidos encontram-se no Quadro 

4. 
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A grande maioria dos estudos não menciona a associação dos fatores de risco para 

infecção pelo HPV e sua persistência com a determinação das lesões pré-invasivas ou 

câncer do trato genital inferior nas pacientes transplantadas. O estudo de Marschalek e 

colaboradores (2015) encontra associação entre displasia genital e o retransplante e idade 

jovem ao transplante. Apenas um estudo (Mazanowska et al., 2013) relata associação 

entre infecção pelo HPV e ter 2 ou mais parceiros. O mesmo não encontra relação com o 

regime imunossupressor e o tempo de transplante. 
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Quadro 4: Estudos sobre prevalência de infecção por HPV, lesão pré-invasiva e risco de câncer genital em pacientes transplantadas. 

Autor/ ano 

País 

Tipo de estudo 

Informações sobre 

a população 

transplantada 

Casos de NIC 

2/3 

Casos de 

câncer genital 

Prevalência 

geral de HPV 

Prevalência de 

HPV com 

desfecho 

Intervalo entre 

o transplante e 

diagnóstico 

Risco de câncer Técnica 

utilizada 

Marschalek et al., 

2015 

Viena 

Análise retrospectiva 

262 16 (6.1%)* 0 † † † † † 

Aggarwal et al., 

2014 

Índia 

Estudo transversal 

40 0 0 32.5% (alto 

risco) 

0 0 0 † 

Mazanowska et al., 

2013 

Polônia 

Estudo transversal 

60 

Idade reprodutiva 

2 † 11 casos de alto 

risco (8.3%) 

† † † PCR 

Meeuwis et al., 2012 

Holanda 

Estudo transversal 

1.023 † 11 (1.07%) 

6 de vulva e 5 

de colo uterino 

† HPV 16 

(54.5%) 

136 meses, 

variando de 16 a 

288 meses 

† † 

Hinten et al., 2012 

Holanda 

Estudo de revisão 

† † † † † † 14 vezes para câncer 

cervical e > 50 vezes 

para câncer de vulva 

† 

Park et al., 2011 

Coréia do Sul 

Estudo de coorte 

453 † † † † 80.7 meses 3.5 vezes maior 

58.1/100.000 

† 

Vajdic et al., 2006 

Austrália 

28.000 † † † † † 3 vezes maior chance 

de câncer 

† 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meeuwis%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22377788
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Estudo de coorte 

Kasiske et al., 2004 

E.U.A. 

Estudo transversal 

35.000 † † † † † 5 vezes mais chance 

de câncer de colo 

uterino e ano-genital 

† 

Seshadri et al., 2001 

Índia 

Estudo transversal 

42 10* † 17 casos de 

HPV 16 (40%) 

† † † PCR 

Birkeland et al., 

1995 

Países Nórdicos 

Estudo transversal 

Registros nacionais 

de câncer de 1964 a 

1986 

† † † † † 10 a 30 vezes mais 

chance de câncer de 

colo, vulva e vagina 

† 

Fairley et al., 1994 

E.U.A. 

Estudo transversal 

89 9 (10.1%)* † 15 (22%) † † † PCR 

Gitsch et al., 1992 

Alemanha 

Estudo longitudinal 

23 2 (8.7%) 0 † † † † † 

Alloub et al., 1989 

Escócia 

Estudo transversal 

49 49%* † HPV 16/18 

(27%) 

† † † † 

Rüdlinger et al., 

1986 

Suíça 

Estudo de coorte 

50 † 1 (2%) câncer 

de vulva 

 1 caso - HPV 

16 

10 anos † Hibridização 

† Não informado no artigo. *Não menciona se são somente casos de NIC 2/3.  
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2.8. Drogas imunossupressoras: 

 Sabe-se que o grande limitador do transplante é a rejeição, a qual pode ser mediada 

por imunidade celular ou humoral. A partir de dados epidemiológicos internacionais, 

estima-se que há no Brasil um grande contingente de pacientes sensibilizados com 

anticorpos anti-HLA7. Cerca de 30% dos que aguardam na fila de transplantes são 

sensibilizados. Assim, estes pacientes permanecem mais tempo da fila em diálise pela 

dificuldade em se encontrar um órgão compatível (Brasil, 2012). 

 O objetivo geral da imunossupressão é evitar a rejeição do órgão ou tecido 

transplantado, com aumento da sobrevida do enxerto e do paciente. Constituem objetivos 

específicos estabelecer e manter o estado de imunossupressão, prevenir o 

desenvolvimento e tratar os episódios de rejeição aguda e crônica (Brasil, 2012). 

 A expressão terapia de indução ou inicial refere-se ao tratamento imunossupressor 

utilizado no período transoperatório (até uma semana). Já a terapia de manutenção refere-

se ao tratamento imunossupressor utilizado posteriormente a este período (Brasil, 2012). 

Dentre os imunossupressores usados na fase de manutenção pós-transplante 

encontram-se: os glicocorticóides (prednisona), os inibidores da calcineurina 

(ciclosporina e tacrolimus), as drogas antiproliferativas (azatioprina e micofenolato) e os 

inibidores do receptor mamífero da rapamicina (rapamicina e everolimo). Esses 

imunossupressores são usados em combinação. 

Os corticóides apresentam efeitos inibitórios sobre uma ampla gama de respostas 

imunitárias específicas mediadas por células T e células B tanto no sistema imune inato 

quanto no adquirido, assim como, efeitos supressores potentes sobre as funções efectoras 

dos fagócitos (Chatham e Kimberly, 2001).  

Os inibidores de calcineurina inibem a síntese de Interleucina 2 e outras citocinas 

especialmente nas células T.  A ciclosporina pode promover progressão para neoplasia, 

principalmente, pela produção de fator de transformação do crescimento-beta (TGF-

beta). O tacrolimus também parece aumentar os níveis de TGF-beta (Guba et al., 2002). 

                                                 
7Anticorpos contra antígenos do sistema HLA (Human Leukocyte Antigen - Antígeno Leucocitário 

Humano). Esses antígenos controlam a resposta imune apresentando peptídeos “próprios” e “não próprios” 

ao linfócito T. Podem também funcionar como aloantígenos servindo, neste caso, como células alvo na 

rejeição de enxertos (Toresan, 2007). 
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A azatioprina inibe a síntese de purina nas células suprimindo a hipersensibilidade 

mediada por células. Estudos mostram sua associação com o aumento do risco de câncer 

de pele não-melanoma (Borges-Costa et al., 2013). 

O micofenolato inibe a proliferação de linfócitos T e B de forma mais potente do 

que outras células através da inibição seletiva não-competitiva e reversível da 

desidrogenase do monofosfato de inosina responsável pela síntese das purinas (Ransom, 

1995). 

Os inibidores do receptor mamífero da rapamicina (rapamicina, também 

conhecida como sirolimo, e everolimo) são drogas imunossupressoras mais modernas e, 

diferente dos outros imunossupressores, parecem diminuir a chance do desenvolvimento 

do câncer enquanto mantém seu efeito imunossupressor. Eles inibem a resposta de 

ativação das células T e B através de citocinas as quais impedem a progressão e 

proliferação do ciclo celular. Em contraste, a ciclosporina e o tacrolimus inibem a 

produção das citocinas (Kelly et al., 1997). A rapamicina apresenta atividade 

antiangiogênica ligada à diminuição da produção de fator de crescimento endotelial 

vascular. Seu uso parece estar associado à redução do risco de câncer recorrente (Guba et 

al., 2002). Mais estudos são necessários para confirmar esse efeito da rapamicina em 

reduzir a chance de surgimento de cânceres e também quando em associação a outros 

imunossupressores (Campistol et al., 2006). Uma revisão sistemática sobre o uso dos 

inibidores do receptor mamífero da rapamicina em terapia inicial de transplante avaliou 

27 estudos com sirolimo e 5 com everolimo, tendo concluído não haver diferença 

significativa na sobrevida dos pacientes, na perda do enxerto ou no risco de malignidade 

com qualquer comparação (Webster apud Brasil, 2012). Outro estudo multicêntrico 

aberto, randomizado e controlado que avaliou a troca dos inibidores de calcineurina por 

sirolimo demostrou a diminuição na taxa de câncer de pele, porém com significativa 

incidência de efeitos adversos (Harden apud Brasil, 2012). 

O uso de rapamicina ou everolimo pode ser uma alternativa imunossupressora aos 

pacientes portadores de câncer pós-transplante. Há relatos de regressão completa de 

sarcoma de Kaposi após troca de ciclosporina por sirolimo sem aparecimento de rejeição 

após a conversão (Campistol e Lebbé apud Brasil, 2012). Esse tópico é controverso 

porque ainda que, in vitro, o sirolimo diminua a proliferação de linfócitos B, há estudos 

que mostram aumento significativo da incidência de doença linfoproliferativa em 
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pacientes que fazem uso deste esquema imunossupressor quando comparado com 

esquema imunossupressor sem sirolimo (Mc Donald e Kirk apud Brasil, 2012). 

Um estudo americano, já mencionado anteriormente, que analisou um grande 

banco de dados de 187.949 pacientes transplantados encontrou redução da incidência de 

câncer vulvar com uso de tacrolimus. Os resultados não foram significativos com relação 

à rapamicina (Madeleine et al., 2013). 

2.9. Marcadores imunológicos: 

Não existem marcadores específicos ou testes de imunidade referente às infecções 

de HPV no grupo de pacientes imunossuprimidas (Palefsky et al., 2003). Um estudo 

publicado por Nobuoka e colaboradores em 2013 avaliou 70 pacientes transplantados 

hepáticos e 39 renais. Ele observou que pacientes com nível sérico de atividade da 

adenosina trifosfato baixa nas células CD4 estava associado a maior incidência de 

infecção viral ou bacteriana. O mesmo achado pode ser relatado para pacientes 

transplantados mais idosos (Wu et al., 2012). Este exame não está disponível em nosso 

meio, mas é considerado por esse autor como uma ferramenta útil para monitorar os 

aspectos imunológicos da infecção viral ou bacteriana. 

Sabe-se que o principal objetivo após o transplante é obter ausência de resposta 

imune contra o órgão do doador sem a necessidade do uso de imunossupressores a longo 

prazo. As células T regulatórias apresentam um papel chave na manutenção da tolerância 

auto-imune e também são importantes no controle negativo da resposta imune aberrante 

ou excessiva a microorganismos e substâncias inócuas do meio ambiente (Mahic et al., 

2008). 

Estudos recentes têm demonstrado que células T regulatórias, principalmente 

aquelas com o fenótipo CD4CD25FOXP3 (chamadas de Tregs), apresentam um efeito 

inibitório na resposta imune contra o órgão do doador, ou seja, favorecem a não rejeição 

do órgão. Mutações no gene do FOXP3 podem levar a doenças auto-imunes fatais em 

roedores e humanos. O FOXP3 é induzido através da ativação das células T CD4CD5 

(López-Hoyos et al., 2009). As células T regulatórias com o fenótipo CD4CD25 

compreendem 5-10% das células T CD4 no sangue periférico (Mahic et al., 2008).  Esses 

estudos mostram que diferentes drogas imunossupressoras favorecem a indução ou 

manutenção dessas células Tregs nos pacientes transplantados. Dentre elas, a rapamicina 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=L%C3%B3pez-Hoyos%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19667959
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parece ser a melhor promotora do desenvolvimento de células Tregs no momento (López-

Hoyos et al., 2009). 

Em outro trabalho publicado por Chu e Ji em 2013, foram avaliados 88 pacientes 

transplantados renais com função renal estável nos últimos 2 anos. Estes foram divididos 

em 2 grupos: 28 tratados com rapamicina e 60 tratados com inibidores da calcineurina 

(29 com tacrolimus e 31 com ciclosporina). Eles observaram que a rapamicina facilitava 

a indução das células Tregs enquanto o outro grupo bloqueava seu desenvolvimento. 

Entretanto, não houve diferença na sobrevida do transplante em 5 anos entre os grupos e 

não estava relacionada ao nível de células Tregs.  

O imunossupressor micofenolato pode aumentar os níveis de células Tregs em 

pacientes previamente bloqueadas pelo uso de inibidores da calcineurina e retomar seu 

efeito de supressão da rejeição ao órgão doador (Demirkiran et al., 2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=L%C3%B3pez-Hoyos%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19667959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=L%C3%B3pez-Hoyos%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19667959
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Principal: 

 Avaliar a associação entre os fatores de risco para infecção pelo HPV e a 

ocorrência de lesões pré-invasivas e câncer do trato genital inferior (colo 

uterino, vagina e vulva) em mulheres transplantadas; 

3.2. Secundários: 

 Avaliar a associação entre os fatores de risco e a própria infecção pelo 

HPV em mulheres transplantadas; 

 Verificar a prevalência de lesões pré-invasivas e câncer do trato genital 

inferior (colo uterino, vagina e vulva) em mulheres transplantadas e 

comparar com a literatura; 

 Verificar a prevalência geral de infecção pelo HPV, sua genotipagem e 

distribuição por faixas etárias e comparar a prevalência com a literatura; 

 Verificar o tipo mais frequente de HPV nas lesões identificadas. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Desenho do estudo: 

Foi realizado um estudo transversal. As pacientes foram entrevistadas e 

investigadas quanto à possibilidade de apresentarem ou não os fatores de risco e desfechos 

de interesse (lesões pré-invasivas ou câncer do trato genital inferior). O período de 

captação das pacientes e coleta de dados ocorreu de setembro/2013 a abril/2015. 

4.2. Local do estudo: 

O estudo foi realizado no ambulatório de Patologia Cervical do Hospital Federal 

de Bonsucesso (HFB). Considerando o período total de 1981 a 2011, foram realizados 

779 transplantes renais em mulheres, chegando a uma média de 39 transplantes/ano. 

4.3. Características da população e estratégia de seleção: 

As pacientes são, rotineiramente, encaminhadas ao ambulatório de ginecologia 

para realização de exame preventivo antes do transplante. Se o preventivo é normal, as 

mesmas são liberadas para o procedimento. Após o transplante, as pacientes continuam 

realizando seu exame ginecológico anual no ambulatório de ginecologia do HFB. Para 

essas pacientes foi oferecida a participação na pesquisa (amostra por conveniência). 

4.4. Critérios de inclusão: 

 Pacientes submetidas ao transplante com preventivo normal/ausência de lesão e 

que tinham iniciado sua vida sexual antes da cirurgia.  

As pacientes deviam ter, no mínimo, 2 anos entre o transplante e a inclusão no 

estudo para o desfecho “lesão pré-invasiva” e, no mínimo, 5 anos entre o transplante e a 

inclusão para o desfecho “câncer”. De acordo com a história natural da infecção pelo 

HPV já descrita acima, consideramos como tempo mínimo para surgimento de lesão pré-

invasiva o período de 2 anos e, para câncer, o período de 5 anos a partir do transplante.    

4.5. Critérios de exclusão: 

 Pacientes portadoras de outras condições que levassem à imunossupressão, entre 

eles, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, gestação e outras patologias que 
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justificassem o uso prévio de corticóides. Pacientes submetidas à histerectomia total 

também foram excluídas. 

4.6. Tamanho amostral: 

Por se tratar de uma amostra por conveniência, não cabe o cálculo do tamanho 

amostral. A amostra foi selecionada por conveniência no período de setembro/2013 a 

abril/2015. 

4.7. Estratégia de busca da literatura: 

Para identificar uma publicação, procuramos através dos “termos MESH” 

(Medical Subject Heading) e de termos possivelmente relacionados ao assunto em outras 

partes dos registros (título e resumo). Dessa forma, pretendíamos identificar todos os 

artigos relevantes que podiam estar relacionados ao tema. 

 Os seguintes termos MESH foram utilizados: 

 “Cervical intraepithelial neoplasia”, “Carcinoma in situ”, “Uterine cervical 

dysplasia”, “Uterine cervical neoplasm”, “Transplants”, “Transplantation”, 

“Review, Systematic”, “Prevalence”, “Papillomavirus Infections”. 

Outros termos, tais quais Human Papillomavirus, HPV, Transplant, 

Women, foram usados em combinação com os termos MESH. 

4.8. Coleta e análise de dados: 

 As informações de interesse foram registradas numa ficha clínica do estudo em 

formulário próprio (Apêndice 1), especialmente confeccionado para esta pesquisa, e 

digitadas em banco de dados padrão Microsoft Excel. Foram realizadas análises de 

regressão usando o modelo logístico de forma a identificar os fatores associados com os 

desfechos de interesse. A modelagem matemática utilizada ajusta os efeitos de muitas 

variáveis de modo a determinar o efeito independente de cada uma delas e também pode 

organizar as variáveis de acordo com a força de sua contribuição (Fletcher e Fletcher, 

2006). Os dados de prevalência encontrados foram comparados com os resultados 

encontrados na literatura para avaliar se existia diferença com significância estatística em 

relação a nossa população e para tal foi utilizado um teste estatístico baseado na 

distribuição Normal que compara a proporção de uma população com valores fixos que, 
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no caso da presente pesquisa, foi dado por cada um dos valores de referência provenientes 

da literatura. Este teste não tem um nome específico, porém, encontra-se detalhado na 

página 230 de Altman (1991). As análises foram realizadas utilizando o aplicativo 

estatístico S-Plus (versão 8.0). Foi considerado como significativo o resultado de p < 0.05. 

4.9. Desfechos principais estudados: 

 Lesões pré-invasivas do trato genital inferior (cervicais, vaginais e vulvares) após 

o transplante. 

 Câncer do trato genital inferior após o transplante. 

Classificação histológica de lesão pré-invasiva do trato genital inferior HPV-

induzida (Richart, 1990): 

 Neoplasia intraepitelial escamosa cervical de alto grau (NIC 2 ou 3) 

 Adenocarcinoma in situ cervical (AIS) 

 Lesão intraepitelial escamosa vulvar de alto grau (NIV do tipo usual) 

 Neoplasia intraepitelial vaginal de alto grau (NIVA alto grau) 

Classificação histológica de câncer do trato genital inferior HPV-induzido: 

 Carcinoma escamoso de colo uterino, vulva ou vagina 

 Adenocarcinoma invasor cervical 

4.10. Desfechos secundários: 

 Infecção por HPV 

4.11. Detecção das lesões: 

Todas realizaram exame ginecológico completo, colpocitologia oncológica, coleta de 

material cérvico-vaginal para pesquisa de HPV pela técnica de PCR e colposcopia, se 

indicado conforme recomendações do Ministério da Saúde (MS, 2016). As pacientes que 

testaram positivas para HPV 16/18, mesmo com citologia normal, foram submetidas à 

colposcopia conforme recomendações da Sociedade Americana de Colposcopia e 

Patologia Cervical sobre os Testes de Rastreio das Lesões Precursoras e Câncer Cervical 
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(Massad et al., 2013). Na presença de lesão pré-invasiva ou invasiva suspeita, foi 

realizada biópsia para análise histopatológica. 

4.12. Padrão-ouro: 

A ocorrência de lesões genitais HPV-induzidas foi determinada através de 

confirmação histológica (Sacket et al,2003).  

4.13. Detecção e tipagem do HPV nas pacientes transplantadas: 

 Foi feita a coleta de material cérvico-vaginal para pesquisa de HPV e genotipagem 

utilizando a técnica de PCR. Não foi realizada pesquisa viral de material vulvar. O 

laboratório RICHET foi responsável pela realização do teste. 

 O teste realizado é oriundo da empresa espanhola GENOMICA S.A.U. e 

comercializado com o nome CLART® (Clinical Array Technology) PAPILOMAVIRUS 

Humano 2. Este teste detecta a presença de 35 tipos (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 

42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 85 

e 89) de HPV mais relevantes clinicamente em diferentes tipos de amostras (esfregaços, 

suspensões celulares e tecidos fixados em formol ou parafina). O teste apresenta uma 

sensibilidade de 99% e uma especificidade de 100%. A detecção dos diferentes genótipos 

de HPV é conseguida por amplificação por PCR de um fragmento de 450 pb (pares de 

bases) da região L1, altamente conservada do vírus. Esta sequência altamente conservada 

apresenta pequenas variações entre os diferentes tipos de HPV o que permite a sua 

identificação genômica por reconhecimento do DNA viral com sondas específicas. Desta 

forma assegura-se a especificidade da detecção. 

4.14. Detecção e tipagem do HPV nas lesões identificadas: 

Foi extraído o DNA do material contido nos blocos das biópsias das pacientes que 

apresentaram as lesões pré-invasivas ou câncer do trato genital inferior. A identificação 

e genotipagem do HPV foi realizado no laboratório de Imunogenética da UFF. 

Extração de DNA: O DNA das amostras tumorais foi obtido através da desparafinização 

com xilol de 2-10 fatias dos blocos (de acordo com o tamanho do material emblocado), 

seguida de digestão com proteinase K para então isolamento através do protocolo de 

fenol-clorofórmio. A estimativa de sua concentração foi feita através da absorbância a 

260nm em espectrofotômetro. 
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Detecção e Tipagem de HPV: A detecção do HPV nas amostras foi realizada através de 

PCR com os iniciadores GP5+/6+, capazes de amplificar um fragmento de 150pb do gene 

L1 de diversos tipos de HPV. A eficiência de amplificação foi realizada através da 

vizualização em gel de agarose 1,5%. Vale ressaltar, que apenas foram submetidas à 

detecção de HPV aquelas amostras que apresentarem bandas frente à amplificação de um 

fragmento do gene humano da -globina de 110pb, o qual serve como controle da 

qualidade do DNA. 

Sequenciamento: Os produtos de PCR referidos acima foram purificados utilizando-se o 

kit EXO SAP-IT (GE Healthcare, Buckinghamshire, Inglaterra). Em seguida, estes 

produtos foram submetidos ao sequenciamento empregando-se o BigDye® Terminator 

v3.1 Cycle Sequencing kit (AB Applied Biosystems, Califórnia, EUA) em um 

sequenciador automático ABI 3130XL Genetic Analyser (AB Applied Biosystems, 

Califórnia, EUA). A identidade das sequências geradas foi realizada por comparação com 

sequências depositadas no banco de dados BlastN utilizando-se o sítio 

http://pave.niaid.nih.gov/#home. As amostras que não geraram sequências de boa 

qualidade por sequenciamento direto dos produtos de PCR foram clonadas utilizando-se 

o kit TOPO TA Cloning® kit for Sequencing (Invitrogen, Califórnia, EUA) conforme as 

instruções do fabricante. As colônias geradas foram crescidas e o DNA isolado por mini-

preparação utilizando o kit Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System 

(Promega, Madison, EUA) sendo, em seguida sequenciado conforme descrito 

anteriormente. 

4.15. Fontes de variação: 

Fatores clínicos e epidemiológicos relacionados à infecção pelo HPV já 

mencionados anteriormente foram estudados em busca de associação estatística com os 

desfechos de interesse como possíveis fatores de influência. Como já relatado, acredita-

se que a imunossupressão tenha um papel decisivo no desenvolvimento das lesões em 

pacientes transplantadas em detrimento de fatores de risco já conhecidos para infecção 

pelo HPV (Vajdic et al., 2009). Assim, o tempo de transplante também foi registrado, 

uma vez que reflete o tempo de exposição à imunossupressão, assim como o tipo de 

esquema imunossupressor utilizado, uma vez que estudos relatados anteriormente 

mostram a possível associação dos inibidores do receptor mamífero da rapamicina 

(rapamicina e everolimo) com redução do risco de tumores ao contrário do observado 

http://pave.niaid.nih.gov/#home
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com outros imunossupressores (Guba et al., 2002; Harden apud Brasil, 2012; Campistol 

e Lebbé apud Brasil, 2012). 

Os seguintes fatores clínicos e epidemiológicos de possível associação com os 

desfechos foram registrados na ficha clínica: 

 Idade 

 Tabagismo 

 Idade da sexarca 

 Sexarca abaixo dos 18 anos 

 Número de parceiros ao  longo da vida 

 Paridade 

 Ter 3 ou mais filhos 

 Estado civil (solteira – inclui separada, divorciada ou viúva) 

 Uso de hormônio 

 Uso de preservativo 

 História prévia de doença sexualmente transmissível 

 Tempo de transplante 

 Idade ao transplante 

 Tipo de esquema imunossupressor com ou sem os inibidores do receptor 

mamífero da rapamicina (rapamicina e everolimo) 
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4.16. Fluxograma de atendimento das pacientes: 

 

4.17. Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa: 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos do HFB (Parecer 296.580 – Anexo 1) conforme as recomendações da 

Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que 

estabelece Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos e norteia a avaliação de questões éticas dos projetos de pesquisa. O termo de 

consentimento livre e esclarecido encontra-se no Apêndice 2. 

Entrevista/Coleta de dados

Colpocitologia oncótica + teste de HPV

Alterações citológicas 
e/ou HPV 16/18 presente

Colposcopia

Com lesão

Biópsia 

Pesquisa de HPV no bloco

Tratamento adequado

Colpocitologia negativa e 
HPV 16/18 ausente

Retorno anual

Colpocitologia negativa e HPV 
presente (excceto 16/18)
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5. RESULTADOS 

 

 Foram entrevistadas 65 pacientes para participar do estudo. Quatro pacientes 

foram excluídas por serem histerectomizadas, logo o colo uterino era ausente para 

verificação de possível desfecho de lesão cervical. Assim, 61 pacientes foram incluídas 

no estudo. Destas, 58 receberam transplante renal (Hipertensão arterial foi a principal 

indicação – 54% dos casos) e 3 receberam transplante hepático (Cirrose por hepatite C 

em todos os casos). Seis pacientes não realizaram a coleta do material cérvico-vaginal 

para pesquisa de HPV. O kit para realizar a pesquisa de HPV nem sempre estava 

disponível e essas 6 pacientes não retornaram num segundo momento para realizar a 

coleta do material. 

5.1. Prevalência de lesão pré-invasiva ou câncer do trato genital inferior: 

Das 61 pacientes incluídas, 10 (16.4%) pacientes apresentaram um dos desfechos 

principais estudados (lesão de alto grau ou câncer), entre eles 1 caso de câncer invasivo 

cervical, 1 caso de lesão intraepitelial escamosa de alto grau vulvar (NIV do tipo usual), 

1 caso de neoplasia intraepitelial vaginal de alto grau (NIVA alto grau) e 7 casos de 

neoplasia intraepitelial cervical de alto grau (NIC 2/3) (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Frequência dos desfechos principais encontrados. 

 

SEM LESÃO (84.2%) NIC 2/3 (11%) HSIL VULVAR (1.6%)

CÂNCER CERVICAL (1.6%) NIVA ALTO GRAU (1.6%)
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Foram comparadas as proporções tendo como base os resultados observados nos 

estudos de prevalência de lesão de alto grau ou câncer na população geral apresentados 

no Quadro 2 da Revisão Bibliográfica e tivemos os seguintes resultados: 

 Tao et al., 2014: 0.08%; p = 0.000 

 Girianelli et al., 2010: 1.7%; p = 0.000 

 d’Ottaviano-Morelli et al., 2004: 0.42%; p = 0.000 

Foi observado diferença, com significância estatística, entre os resultados 

encontrados no presente estudo (16.4%) e a literatura. 

Foram comparadas também as proporções tendo como base os resultados 

observados nos estudos de prevalência de lesão de alto grau ou câncer em pacientes 

transplantadas apresentados no Quadro 4 da Revisão Bibliográfica e tivemos os seguintes 

resultados: 

 Marschalek et al., 2015: 6.1%; p = 0.000 

 Mazanowska et al., 2013: 3.33%; p = 0.000 

 Meeuwis et al., 2012: 1.07%; p = 0.615 (Comparando com apenas 1 caso de 

câncer encontrado no presente estudo – 1.6%) 

 Seshadri et al., 2001: 23.8%; p = 0.174 

 Fairley et al., 1994: 10.1%; p = 0.102 

 Gitsch et al., 1992: 8.7%; p = 0.033 

 Alloub et al., 1989: 49%; p = 0.000 

Não foi encontrada diferença entre o resultado do presente estudo (16.4%) e a 

literatura referente à prevalência de lesão pré-invasiva e câncer nas pacientes transplantas 

em 3 dos 7 estudos (Meeuwis et al., 2012, Seshadri et al.,2001 e Fairley et al., 1994).  

5.2. Características da amostra: 

 A média de idade das 61 pacientes incluídas foi de 46.2 anos (22 a 71 anos). O 

tempo de seguimento médio de 90.2 meses (24 a 270 meses). O número médio de filhos 

foi de 1.66 filhos (0 a 6 filhos). O número médio de parceiros sexuais foi de 2.92 parceiros 

(1 a 20 parceiros). A idade média da sexarca foi de 18 anos (13 a 24 anos). A idade média 

ao transplante foi de 38.4 anos (19 a 60 anos). Os dados de média, mediana, desvio-

padrão, valor máximo e mínimo encontram-se detalhados na tabela 1. 
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Encontramos as seguintes frequências para as variáveis categóricas estudadas 

(Gráfico 2): 

 DST prévia: 16.4% 

 Sexarca antes dos 18 anos: 57.4% 

 Ter 3 ou mais filhos: 27.9% 

 Tabagismo: 9.8% 

 Uso de hormônio: 14.8% 

 Uso de preservativo: 32.8% 

 Uso de rapamicina: 29.5% 

 Solteiras: 36.1% 

 

Gráfico 2 – Distribuição de frequência das variáveis categóricas estudadas. 
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Tabela 1 – Características das variáveis numéricas da amostra. 

VARIÁVEIS NUMÉRICAS   

IDADE Média 

Desvio-padrão 

Mínimo-Máximo 

Mediana 

46.2 anos 

10.333 

22 - 71 anos 

46 

TEMPO DE 

TRANSPLANTE 

Média 

Desvio-padrão 

Mínimo-Máximo 

Mediana 

90.2 meses 

58.943 

25 - 270 meses 

76 meses 

NÚMERO DE FILHOS Média 

Desvio-padrão 

Mínimo-Máximo 

Mediana 

1.6 

1.328 

0 a 6 

2 

NÚMERO DE 

PARCEIROS 

Média 

Desvio-padrão 

Mínimo-Máximo 

Mediana 

2.9 

2.818 

1 a 20 

2 

IDADE SEXARCA 

 

 

 

 

IDADE AO 

TRANSPLANTE 

Média 

Desvio-padrão 

Mínimo-Máximo 

Mediana 

Média 

Desvio-padrão 

Mínimo-Máximo 

Mediana 

18 

2.787 

13 a 24 

18 

38.4 

10.701 

19 a 60 

38 
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5.3. Características das pacientes com o desfecho principal estudado: 

Com relação somente às 10 pacientes com o desfecho, os resultados para as 

variáveis numéricas estudadas estão detalhados na Tabela 2. 

Encontramos as seguintes frequências para as variáveis categóricas estudadas 

(Gráfico 3): 

 DST prévia: 20% 

 Sexarca antes dos 18 anos: 80% 

 Ter 3 ou mais filhos: 20% 

 Tabagismo: 10% 

 Uso de hormônio: 30% 

 Uso de preservativo: 50% 

 Uso de rapamicina: 20% 

 Solteiras: 40% 

 

Gráfico 3 – Distribuição de frequência das variáveis categóricas estudadas nas 

pacientes com o desfecho. 
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Tabela 2 – Características das variáveis numéricas das pacientes com o desfecho. 

VARIÁVEIS NUMÉRICAS   

IDADE Média 

Desvio-padrão 

Mínimo-Máximo 

Mediana 

42.5 anos 

13.550 

22 - 71 anos 

39.5 

TEMPO DE 

TRANSPLANTE 

Média 

Desvio-padrão 

Mínimo-Máximo 

Mediana 

65 meses 

42.625 

25 - 135 meses 

46 meses 

NÚMERO DE FILHOS Média 

Desvio-padrão 

Mínimo-Máximo 

Mediana 

1.2 

1.135 

0 a 3 

1.0 

NÚMERO DE 

PARCEIROS 

Média 

Desvio-padrão 

Mínimo-Máximo 

Mediana 

3.5 

1.434 

2 a 6 

3 

IDADE SEXARCA 

 

 

 

 

IDADE AO 

TRANSPLANTE 

Média 

Desvio-padrão 

Mínimo-Máximo 

Mediana 

Média 

Desvio-padrão 

Mínimo-Máximo 

Mediana 

16.3 

2.584 

13 a 21 

16 

34 

13.013 

19 a 60 

28.5 
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5.4. Prevalência de infecção por HPV: 

 A prevalência de infecção pelo HPV foi analisada em 55 das 61 pacientes. Destas, 

45 pacientes com citologia normal foram submetidas à coleta de esfregaço cérvico-

vaginal para pesquisa do vírus pelo método de PCR. A prevalência de infecção por HPV 

encontrada foi de 44.4% (20/45). Das 10 pacientes com o desfecho, o vírus foi 

identificado através de extração de DNA do material contido no bloco da biópsia. Todas 

as pacientes foram positivas para pesquisa de HPV. Logo, a prevalência geral de infecção 

na população estudada foi de 54.5% (30/55) (Gráfico 4). 

Gráfico 4 – Prevalência geral de infecção por HPV. 

 

 Separando por faixa etária, a prevalência de HPV encontrada foi: 

 < ou  = 30 anos: 6.6% (2/30) 

 31 - 54 anos: 73.3% (22/30) 

 > ou = 55 anos: 20% (6/30) 

As pacientes transplantadas sem doença pré-invasiva genital apresentavam 

infecção pelo HPV de alto risco em 26.6% (12/45). A infecção era exclusivamente 

relacionada ao HPV de alto risco oncogênico em 13.3% (6/45), somente pelo HPV de 

baixo risco em 17.7% (8/45), pelos 2 tipos em 13.3% (6/45). A infecção era por um único 

tipo de HPV em 26.6% (12/45) e múltipla em 17.7% (8/45). A infecção era múltipla 

exclusivamente relacionada ao HPV de alto risco oncogênico em 11.1% (5/45). O HPV 

HPV NEGATIVO (45.5%) HPV POSITIVO (54.5%)
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16 foi identificado em 2 pacientes, 1 em infecção múltipla. O HPV 18 foi identificado em 

2 casos de infecção múltipla.  

Das 3 pacientes que apresentaram infecção pelo HPV 16 e/ou18, 1 faleceu e 2 

retornaram para realização de colposcopia, conforme recomendado pelo consenso da 

Sociedade Americana de Colposcopia e Patologia Cervical (Massad et al., 2013). Não 

foram observadas lesões nessas pacientes. 

As pacientes transplantadas com doença pré-invasiva ou câncer genital 

apresentavam infecção pelo HPV de alto risco em 100% (10/10). Logo, um total de 22/55 

– 12 casos sem lesão, 10 casos lesão - 40% de prevalência geral de infecção por HPV alto 

risco. 

Comparando as proporções tendo como base os resultados observados nos estudos 

de prevalência de infecção por HPV na população geral apresentados no Quadro 1 da 

Revisão Bibliográfica, temos os seguintes resultados: 

Considerando a prevalência geral de HPV: 

 Xiao et al., 2016: 26.54%; p = 0.000 

 Ardhaoui et al., 2016: 13.2%; p = 0.000 

 Chen et al., 2015: 14.71%; p = 0.000 

 Ma et al., 2014: 33.06%; p = 0.000 

 Tabrizi et al., 2014: 38.7%; p = 0.015 

 Leyh-Bannurah et al., 2014: 17.3%; p = 0.000 

 Entiauspe et al., 2014: 29.9%; p =0.000 

 Kjaer et al., 2014: 20.6%; p = 0.000 

 Silva-Caso et al., 2014: 20.5%; p = 0.000 

 de Oliveira et al., 2013: 18.2%; p = 0.000 

 Vinodhini et al., 2012: 32.1%; p = 0.000 

 Pinto et al., 2011: 14.6%; p =0.000 

 Andall-Bereton et al., 2011: 40.6%; p = 0.035 

 Oliveira et al., 2010: 27.4%; p = 0.000 

 Ayres e Silva, 2010: 13.7%; p = 0.000 

 Girianelli et al., 2010: 17.8%; p = 0.000 

 Nonnenmacher et al., 2002: 27%; p =0.000 
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Dos 17 estudos encontrados na literatura, houve diferença, com significância 

estatística, entre o valor encontrado no presente estudo (54.5%) e todos os resultados 

(13.7% a 40.6%). 

Considerando a prevalência de HPV apenas em casos de citologia normal: 

 Anderson et al., 2013: 12%; p = 0.002 

 Ayres e Silva, 2010: 10.4%; p = 0.000 

 Fernandes et al., 2008: 24.5%; p = 0.001 

 de Sanjosé et al., 2007: 10.4%; p = 0.000 

 

Dos 4 estudos encontrados na literatura, houve diferença, com significância 

estatística, entre o valor encontrado no presente estudo (26.6%/44.4%) com todos os 

resultados (10.4% a 24.5%). O primeiro estudo (Anderson et al., 2013) se referia apenas 

a casos de HPV de alto risco, logo foi comparado ao nosso resultado de prevalência de 

infecção por HPV de alto risco em pacientes com citologia normal (26.6%). 

Considerando a prevalência de infecção por HPV de alto risco na população geral: 

 So et al., 2016: 33.7%; p = 0.332 

 Kennedy et al., 2016: 10%; p = 0.000 

 Chen et al., 2015: 12.5%; p = 0.000 

 Tabrizi et al., 2014: 26.5%; p = 0.023 

 Zhao et al., 2014: 15.3%; p = 0.000 

 Leyh-Bannurah et al., 2014: 15.8%; p = 0.000 

 Berois et al., 2014: 16.5%; p = 0.000 

 Andall-Brereton et al., 2011: 26.7%; p = 0.025 

 Girianelli et al., 2010: 12.8%; p = 0.000 

 Rama et al., 2008: 17.8%; p = 0.000 

Dos 10 estudos encontrados na literatura, não houve diferença, com significância 

estatística, entre o valor encontrado no presente estudo (40% - 22/55) e 1 desses resultados 

(33.7%). 
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Considerando a prevalência de infecção múltipla por HPV na população geral: 

 So et al., 2016: 3.5%; p = 0.005 (Comparando com 5 casos de infecção múltipla 

apenas por tipos de alto risco oncogênico – 11.1%) 

 Chen et al., 2015: 7.72%; p = 0.310 (Comparando com 5 casos de infecção 

múltipla apenas por tipos de alto risco oncogênico – 11.1%) 

 Iwasaki et al., 2014: 5.9%; p = 0.137 (Comparando com 5 casos de infecção 

múltipla apenas por tipos de alto risco oncogênico – 11.1%) 

 Ma et al., 2014: 27.18%; p = 0.156 (Comparando com 8 casos de infecção múltipla 

– 17.7%) 

 Zhao et al., 2014: 24.4%; p = 0.037 (Comparando com 5 casos de infecção 

múltipla apenas por tipos de alto risco oncogênico – 11.1%) 

Dos 5 estudos encontrados na literatura, houve diferença, com significância 

estatística, entre o valor encontrado no presente estudo (17.7% ou 11.1% para casos 

apenas de infecção múltipla por HPV de alto risco oncogênico) com 2 dos resultados. 

Considerando a prevalência de infecção por HPV em transplantadas na literatura: 

 Aggarwal et al., 2014: 32.5%; p = 0.235 

 Mazanowska et al., 2013: 18.33%; p = 0.000 

 Seshadri et al., 2001: 40%; p = 1.000 

 Fairley et al., 1994: 22%; p = 0.000 (comparando com prevalência geral de 54.5%) 

 Alloub et al., 1989: 27%; p = 0.029 

Dos 5 estudos encontrados na literatura, não houve diferença, com significância 

estatística, entre o valor encontrado no presente estudo (22/55 – 12 casos sem lesão, 10 

casos lesão - 40% prevalência de infecção por HPV de alto risco) com 2 desses resultados. 

Excetuando o estudo de Fairley et al., 1994, esses trabalhos se referem apenas aos 

resultados de prevalência de HPV de alto risco. 

5.5. Tipo de HPV identificado: 

 O tipo de HPV mais encontrado nas 55 pacientes foi o HPV 16 (12.7%), seguido 

do 61 (10.9%) e 51 (9%). O HPV 16 foi o tipo de alto risco oncogênico mais observado 

seguido do 51 e, após, o 53 e 70. O HPV 61 foi o tipo de baixo risco oncogênico mais 

observado seguido do 72 e, após, o 54. Outros tipos de HPV de alto risco identificados 
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foram: 18/31/35/51/52/53/58/59/68/70/82. Os seguintes tipos de HPV de baixo risco 

foram identificados: 6/44/54/61/62/72/81/83/84. Nas 10 pacientes com desfecho, em 5 

casos foi identificado o HPV 16, em 1 caso o HPV 58, em 1 caso o HPV 16 e/ou 58 e em 

3 casos o tipo de HPV não pode ser identificado por limitações técnicas. 

5.6. Análise estatística de fatores clínicos e epidemiológicos de possível associação 

com o desfecho: 

 Foram realizadas regressões logísticas simples para estudo do efeito de cada fator 

com a ocorrência de infecção por HPV (Tabela 3). 

Foi observada associação com significância estatística entre o número de filhos e 

a ocorrência de infecção por HPV. Foram selecionadas as variáveis com p < 0.20 para 

recalcular uma regressão que pudesse explicar a ocorrência de infecção por HPV de 

maneira conveniente e as variáveis incluídas não apresentaram significância estatística. 

Observamos uma tendência de associação entre uso de hormônio e infecção por HPV, 

porém ainda sem alcançar significância estatística (p = 0.054) (Tabela 4). Não incluímos 

as variáveis “IDADE AO TRANSPLANTE”, “SEXARCA PRECOCE” e “3 OU MAIS 

FILHOS” para evitar possível anulação de algum resultado devido à multicolinearidade.  
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Tabela 3 - Efeito dos fatores associados com a ocorrência de infecção por HPV usando 

regressão logística simples. 

FATOR ASSOCIAÇÃO RAZÃO DE CHANCES P 

IDADE 0.95 0.108 

DST PRÉVIA 2.30 0.347 

TABAGISMO 1.27 0.798 

NÚMERO DE FILHOS 0.59 0.029 

TER 3 OU MAIS FILHOS 0.45 0.187 

SEXARCA PRECOCE 2.19 0.154 

IDADE SEXARCA 0.84 0.103 

NÚMERO DE PARCEIROS 1.02 0.763 

USO DE HORMÔNIO 3.50 0.143 

USO DE PRESERVATIVO 3.05 0.072 

TEMPO DE TRANSPLANTE 0.99 0.480 

USO DE RAPAMICINA 

IDADE AO TRANSPLANTE 

ESTADO CIVIL SOLTEIRA 

1.58 

0.95 

1.62 

0.450 

0.111 

0.390 
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Tabela 4 - Efeito dos fatores associados com a ocorrência de infecção por HPV usando 

regressão logística múltipla. 

FATOR ASSOCIAÇÃO RAZÃO DE CHANCES P 

IDADE 0.99 0.953 

IDADE SEXARCA 0.80 0.095 

USO DE HORMÔNIO 7.27 0.054 

NÚMERO DE FILHOS 0.59 0.073 

USO DE PRESERVATIVO 1.82 0.425 

 

Foram realizadas regressões logísticas simples para estudo do efeito de cada fator 

com a ocorrência de infecção por HPV de alto risco (Tabela 5). 

Foi observada associação com significância estatística entre o uso de hormônio e 

a ocorrência de infecção por HPV de alto risco (p = 0.038). Foram selecionadas as 

variáveis com p < 0.20 para recalcular uma regressão que pudesse explicar a ocorrência 

de infecção por HPV de alto risco de maneira conveniente e o uso de hormônio se manteve 

com significância estatística (p = 0.037). Não incluímos as variáveis “IDADE” e “TER 3 

OU + FILHOS” para evitar possível anulação de algum resultado devido à 

multicolinearidade com as variáveis “IDADE AO TRANSPLANTE” E “NÚMERO DE 

FILHOS”, respectivamente. Optamos pelas últimas por estas apresentarem menor valor 

p (Tabela 6). 
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Tabela 5 - Efeito dos fatores associados com a ocorrência de infecção por HPV de alto 

risco usando regressão logística simples. 

FATOR ASSOCIAÇÃO RAZÃO DE CHANCES P 

IDADE 1.89 0.121 

DST PRÉVIA 0.69 0.768 

TABAGISMO 3.86 0.337 

NÚMERO DE FILHOS 0.35 0.077 

TER 3 OU MAIS FILHOS 11.93 0.124 

SEXARCA PRECOCE 2.41 0.568 

IDADE SEXARCA 0.94 0.850 

NÚMERO DE PARCEIROS 0.93 0.708 

USO DE HORMÔNIO 14.36 0.038 

USO DE PRESERVATIVO 2.40 0.376 

TEMPO DE TRANSPLANTE 0.94 0.130 

USO DE RAPAMICINA 

IDADE AO TRANSPLANTE 

ESTADO CIVIL SOLTEIRA 

0.87 

0.51 

0.67 

0.866 

0.101 

0.659 
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Tabela 6 - Efeito dos fatores associados com a ocorrência de infecção por HPV de alto 

risco usando regressão logística múltipla. 

FATOR ASSOCIAÇÃO RAZÃO DE CHANCES P 

IDADE AO TRANSPLANTE 0.94 0.086 

NÚMERO DE FILHOS 0.69 0.194 

USO DE HORMÔNIO 7.16 0.037 

TEMPO DE TRANSPLANTE 0.99 0.452 

 

Foram realizadas regressões logísticas simples para estudo do efeito de cada fator 

com a ocorrência de lesão (Tabela 7). 

Tabela 7 - Efeito dos fatores associados com a ocorrência de lesão pré-invasiva e câncer 

do trato genital inferior usando regressão logística simples. 

FATOR ASSOCIAÇÃO RAZÃO DE CHANCES P 

IDADE 0.95 0.211 

DST PRÉVIA 1.34 0.737 

TABAGISMO 1.02 0.985 

NÚMERO DE FILHOS 0.70 0.237 

TER 3 OU MAIS FILHOS 0.60 0.547 

SEXARCA PRECOCE 1.91 0.383 

IDADE SEXARCA 0.77 0.097 

NÚMERO DE PARCEIROS 1.06 0.561 

USO DE HORMÔNIO 3.21 0.152 

USO DE PRESERVATIVO 2.40 0.213 
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TEMPO DE TRANSPLANTE 0.99 0.213 

USO DE RAPAMICINA 

IDADE AO TRANSPLANTE 

ESTADO CIVIL SOLTEIRA 

0.22 

0.95 

1.03 

0.170 

0.158 

0.963 

 

Não foi observada significância estatística para associação de nenhum dos fatores 

com o desfecho estudado. Foram selecionadas as variáveis com p < 0.20 para recalcular 

uma regressão que pudesse explicar a ocorrência de lesão de maneira conveniente e as 

variáveis incluídas se mantiveram sem significância estatística. Observamos uma 

tendência de associação entre uso de hormônio e o desfecho (p = 0.072), porém ainda sem 

alcançar significância estatística. (Tabela 8). 

Tabela 8 - Efeito dos fatores associados com a ocorrência de lesão pré-invasiva e câncer 

do trato genital inferior usando regressão logística múltipla. 

FATOR ASSOCIAÇÃO RAZÃO DE CHANCES P 

SEXARCA PRECOCE 0.80 0.185 

USO DE HORMÔNIO 6.04 0.072 

USO DE RAPAMICINA 

IDADE AO TRANSPLANTE 

0.19 

0.95 

0.152 

0.278 

 

  



86 

 

 

6. DISCUSSÃO 

Sabe-se que a infecção pelo HPV é mais prevalente e persistente em pacientes com 

imunossupressão (Schiffman et al., 2007). Outros fatores são relatados na literatura por 

aumentarem a chance de adquirir o vírus ou dificultar sua eliminação (Martins, 2005e). 

Nosso estudo analisou a relação desses fatores com a infecção pelo HPV e suas lesões pré-

invasivas num grupo de pacientes transplantadas em uso de imunossupressores. 

Não foi observada associação, com significânica estatística, entre a ocorrência de 

lesões com nenhum dos fatores de risco relacionados à infecção pelo HPV e sua 

persistência, tais quais, sexarca precoce, multiparidade, multiplicidade de parceiros, uso de 

anticoncepcionais hormonais, tabagismo, história prévia de DST. Pode-se dizer que existe 

uma tendência de associação entre o uso de hormônios e a ocorrência de lesões (p = 0.072). 

Também não encontramos associação com a idade da paciente, idade ao transplante, estado 

civil, uso de rapamicina/everolimo e o tempo de transplante com o desenvolvimento de 

lesões HPV-induzidas no trato genital inferior de pacientes transplantadas. Logo, a 

imunossupressão é considerada o fator determinante no desenvolvimento das lesões neste 

grupo de pacientes. Este dado é semelhante ao relatado na literatura (Ok Atılgan et al., 

2015; Wieland et al., 2014; Origoni et al., 2011; Vajdic et al., 2009). 

Não foi observada associação, com significânica estatística, entre a infecção pelo 

HPV e seus fatores de risco relacionados já mencionados. Foi verificada uma tendência de 

associação entre a infecção pelo HPV e uso de anticoncepcionais hormonais (p = 0.054). 

Com relação à infecção pelo HPV de alto risco, foi observada associação com o uso 

de anticoncepcionais hormonais (p = 0.037) com um aumento da chance de ter a infecção 

em 7.16 vezes em relação às chances das pacientes que não usavam anticoncepcionais 

hormonais. 

Esse resultado é concordante com uma revisão sistemática realizada na Índia com 

576.281 mulheres cujo objetivo era analisar a prevalência de HPV e seus fatores de risco 

em mulheres com citologia normal e alterada. Esse estudo relatou que, além do uso de 

contraceptivos hormonais, a sexarca precoce (antes de 15 anos), multiparidade, número 

aumentado de parceiros sexuais e tabagismo também foram reconhecidos como fatores de 

risco significativos para infecção pelo HPV (Vinodhini et al., 2012).  
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Como já relatado, previamente, acredita-se que mulheres que usam 

anticoncepcionais orais têm menos probabilidade de utilizar métodos de barreira facilitando 

a infecção pelo HPV (MS, 2002) e que os hormônios esteroidais podem alterar a resposta 

imune favorecendo o desenvolvimento e progressão das lesões (Faridi et al., 2011). 

Poucos estudos na literatura mundial relatam a associação dos fatores de risco para 

infecção pelo HPV e sua persistência com o desenvolvimento das lesões, em especial, no 

grupo de pacientes transplantadas. Um estudo realizado na Tunísia encontra associação 

entre infecção pelo HPV e pacientes solteiras e de baixa renda (Ardhaoui et al., 2016). 

Outro estudo realizado na Nigéria encontra associação com DST prévia (Kennedy et al., 

2016). Outros dois estudos realizados, nestes casos, em pacientes transplantadas encontram 

associação entre infecção pelo HPV e multiplicidade de parceiros (Mazanowska et al., 

2013) e entre displasia, retransplante e idade jovem ao transplante (Marschalek et al., 2015). 

Os estudos encontrados podem apresentar vieses por se tratarem de trabalhos com pequeno 

tamanho amostral, pela ausência de informações sobre as características da amostra, sobre 

o tempo mínimo de transplante e outros fatores de risco para infecção e persistência do 

HPV. 

Alguns estudos brasileiros, mencionados anteriormente, realizados na população 

geral, mostram associação entre infecção pelo HPV e maior número de parceiros sexuais 

(Girianelli et al., 2010; Rama et al., 2008; Fernandes et al., 2008; Nonnenmacher et al., 

2002), estado civil não casada (Girianelli et al., 2010; Pinto et al., 2011), idade < 20 anos 

(de Oliveira et al., 2013) e sexarca precoce (Nonnenmacher et al., 2002). 

Em Porto Alegre, um estudo realizado com 975 mulheres de 15 a 70 anos 

atendidas em serviço público de rastreamenteo para o câncer cervical encontrou um 

resultado discrepante, mostrando associação positiva com maior tempo de escolaridade e 

com estado civil casada (Nonnenmacher et al., 2002). 

Não encontramos dados brasileiros sobre a associação dos fatores de risco para 

infecção pelo HPV e sua persistência com o desenvolvimento das lesões em pacientes 

transplantadas.  

Observamos elevada prevalência de lesão pré-invasiva e câncer do trato genital 

inferior neste grupo de pacientes transplantadas. A prevalência encontrada nesta amostra 



88 

 

 

de 61 pacientes foi de 16.4%. Foi diagnosticado 1 caso de câncer de colo uterino e 9 casos 

de lesões precursoras do câncer do trato genital inferior (1 caso de neoplasia intraepitelial 

vulvar do tipo usual, 1 caso de neoplasia intraepitelial vaginal de alto grau e 7 casos de 

neoplasia intraepitelial cervical de alto grau). Este resultado foi comparado à literatura e 

houve diferença, com significância estatística, entre o nosso valor e 3 artigos que 

mencionam a prevalência de lesões na população geral (Tao et al., 2014; Girianelli et al., 

2010; d'Ottaviano-Morelli et al., 2004). Entretanto, a comparação realizada com o estudo 

de d'Ottaviano-Morelli et al., 2004 pode apresentar viés uma vez que o mesmo não informa 

se houve confirmação histológica dos casos. Ao comparar nosso resultado com estudos 

sobre a prevalência de lesão em pacientes transplantadas encontrados na literatura, houve 

diferença, com significância estatística, para 4 de 7 estudos encontrados (Marschalek et al., 

2015; Mazanowska et al., 2013; Gitsch et al., 1992; Alloub et al., 1989). Esses resultados 

também podem apresentar vieses pois apenas 1 estudo (Mazanoeska et al., 2013) deixa 

claro se tratar, exclusivamente, de casos de NIC 2 ou 3. Nos outros estudos, podem estar 

incluídos casos de NIC 1 enviesando os resultados. O estudo de Gitsch e colaboradores 

(1992) não informa se houve confirmação histológica. 

Observamos elevada frequência de início da vida sexual antes dos 18 anos e baixa 

frequência de tabagismo nas pacientes da nossa amostra, o que é compatível com o perfil 

de comportamento atual da mulher brasileira. Nas pacientes com desfecho, foi observada 

também elevada frequência (80%) de início da vida sexual antes dos 18 anos. Somente 1 

paciente era tabagista e 3 relatavam uso de anticoncepcionais hormonais. 

A idade média do diagnóstico das lesões pré-invasivas e câncer foi de 42.5 anos. 

A única paciente com câncer de colo uterino possuía 54 anos. Esses dados são 

semelhantes aos descritos na literatura (Tao et al., 2014; d'Ottaviano-Morelli et al., 2004; 

INCA/MS, 2002).  

O tempo médio entre o transplante e o desfecho foi de 65 meses (5.4 anos). Esse 

resultado é compatível com o descrito na literatura sobre a história natural da infecção 

pelo HPV e o surgimento de lesões (Schiffman et al., 2007). 

Observamos uma elevada prevalência geral de infecção por HPV de 54.5%. Este 

resultado foi comparado à literatura e houve diferença, com significância estatística, para 

todos os 17 artigos que mencionavam a prevalência geral de infecção por HPV na 
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população geral (Xiao et al., 2016; Ardhaoui et al., 2016; Chen et al., 2015; Ma et al., 

2014; Tabrizi et al., 2014; Leyh-Bannurah et al., 2014; Entiauspe et al., 2014; Kjaer et 

al., 2014; Silva-Caso et al., 2014; de Oliveira et al., 2013; Vinodhini et al., 2012; Pinto et 

al., 2011; Andall-Bereton et al., 2011; Oliveira et al., 2010; Ayres e Silva, 2010; Girianelli 

et al., 2010; Nonnenmacher et al., 2002).  

Ao se comparar com os 5 estudos existentes somente em pacientes transplantadas, 

houve diferença, com significância estatística, para 3 estudos (Mazanowska et al., 2013; 

Fairley et al., 1994; Alloub et al., 1989). Desses 5 estudos que mencionavam prevalência 

de infecção por HPV em pacientes transplantadas, 4 se referiam à infecção por HPV de 

alto risco somente (Aggarwal et al., 2014; Mazanowska et al., 2013; Seshadri et al., 2001; 

Alloub et al., 1989). Logo, este resultado foi comparado ao nosso valor de prevalência de 

infecção por HPV de alto risco (40%). 

Nós encontramos maior prevalência de infecção por HPV na faixa etária entre 31 e 

54 anos (73.3%), seguido pela faixa etária de > ou = 55 anos (20%). Isso deve, 

provavelmente, estar relacionado ao nosso pequeno tamanho amostral e pela média de 

idade da nossa amostra que foi de 46.2 anos. Alguns estudos relatam um segundo pico de 

infecção por HPV após a menopausa (Ma et al., 2014; Girianelli et al., 2010; Rama et al., 

2008; de Sanjosé et al., 2007). Nós observamos esse achado, porém esse resultado também 

pode ser um viés da média de idade mais velha da nossa amostra. 

Considerando apenas pacientes com citologia normal, encontramos também uma 

alta prevalência de infecção por HPV de 44.4%. Ao comparar este resultado com a 

literatura, observamos diferença, com significância estatística, para todos os 4 artigos que 

mencionavam a prevalência de infecção por HPV na população geral com citologia normal 

(Anderson et al., 2013; Ayres e Silva, 2010; Fernandes et al., 2008; de Sanjosé et al., 2007). 

A prevalência geral de infecção por HPV de alto risco encontrada no nosso estudo 

foi de 40%. Comparando esse resultado com a literatura, houve diferença, com 

significância estatística, para 9 dos 10 estudos encontrados (Kennedy et al., 2016; Chen et 

al., 2015; Tabrizi et al., 2014; Zhao et al., 2014; Leyh-Bannurah et al., 2014; Berois et al., 

2014; Andall-Brereton et al., 2011; Girianelli et al., 2010; Rama et al., 2008). A prevalência 

de infecção por HPV de alto risco foi de 26.6% considerando apenas as pacientes com 

citologia normal. 
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Poucos estudos relatam a prevalência de infecção múltipla por HPV. Nós 

encontramos um valor de 17.7%. Considerando apenas infecção múltipla por HPV de alto 

risco, nós encontramos uma prevalência de 11.1%. Dos 5 estudos encontrados na 

literatura, houve diferença, com significância estatística, entre o valor encontrado no 

presente estudo (17.7% ou 11.1% para casos apenas de infecção múltipla por HPV de alto 

risco oncogênico) e 2 dos resultados (So et al., 2016; Zhao et al., 2014). Não foi possível 

analisar a prevalência de infecção múltipla em pacientes com o desfecho por limitação da 

técnica de PCR utilizada para identificação do HPV. Logo, os resultados podem 

apresentar vieses ao comparar nossos valores que se referem apenas a pacientes com 

citologia normal com os encontrados na população geral. 

O tipo de HPV mais encontrado nas 10 pacientes com desfecho foi o HPV 16 o que 

é compatível com a literatura. Vale ressaltar que os tipos de HPV de alto risco e baixo risco 

mais frequentes nas pacientes com citologia normal, excetuando-se o HPV 16, não são 

contemplados na vacina quadrivalente nem na nonavalente aprovada nos Estados Unidos.  

Nos estudos que analisaram a prevalência de infecção por HPV na população geral, 

diversos autores encontram outros tipos de HPV mais frequentes em detrimento do HPV 

16/18. Em um dos estudos incluídos na revisão sistemática de Ayres e Silva (2010), o HPV 

31 sucede o 18 dentre os tipos mais comuns na população geral. No estudo de Aldall-

Brereton e colaboradores (2011), os tipos 52 e 66 foram encontrados com maior frequência 

do que os tipos 16/18. Esse foi o estudo que encontrou maior prevalência de HPV (40.6%) 

e esse resultado se refere a uma população com 94.9% das citologias normais. Ele não 

menciona os tipos de HPV mais comuns nas lesões encontradas. Vários outros estudos 

apontam outros tipos virais após o HPV 16 na população geral independente da presença 

de lesão, tais como o HPV 52, 58, 56, 51, 66 além do 31 (Ma et al., 2014; Tabrizi et al., 

2014; Berois et al., 2014; Leyh-Bannurah et al., 2014; Zhao et al., 2014; de Oliveira et al., 

2013, Andall-Brereton et al., 2011; Oliveira et al., 2010; Fernandes et al., 2008). Os autores 

reforçam a importância de outros tipos virais não contemplados na vacina atual no 

desenvolvimento das lesões pré-invasivas.  

A maioria dos estudos em pacientes transplantadas, incluindo os com pequeno 

tamanho amostral, observam elevada prevalência de infecção por HPV, lesões pré-

invasivas cervicais e maior risco de câncer do trato genital inferior. Alguns estudos não 

relatam o tempo mínimo de transplante, ou seja, o tempo de exposição ao 
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imunossupressor nem outros fatores de risco relacionados à infecção pelo HPV, o que 

pode representar vieses nos seus resultados. Provavelmente, os estudos polonês 

(Mazanowska et al., 2013), italiano (Origoni et al., 2011) e o americano (Morrison et al., 

1996) não encontraram associação entre imunossupressão e lesões pré-invasivas HPV 

induzidas pelo pequeno tamanho amostral e/ou pelas características amostrais como no 

estudo americano que relata o fato de serem pacientes mais velhas. Com relação ao tipo 

de HPV encontrado, o HPV 16 foi o responsável nos 2 artigos que mencionam casos de 

câncer do trato genital inferior e, em outros 2 estudos, os tipos de HPV 16/18 também 

foram encontrados como os tipos mais prevalentes, ou seja, compatível com os tipos mais 

comuns segundo a literatura em mulheres imunocompetentes.  

A identificação do HPV no presente estudo foi realizada pela técnica de PCR que é 

considerada a técnica mais sensível. Entretanto, algumas comparações feitas com a 

literatura foram realizadas com trabalhos que utilizaram a técnica da captura híbrida (Kjaer 

et al., 2014; Ayres e Silva, 2010). Possíveis vieses também devem ser considerados uma 

vez que existem variações de sensibilidade dos diferentes protocolos de PCR para 

identificação do tipo específico de HPV. 

O presente estudo também apresenta limitações com relação ao pequeno tamanho 

amostral e o tempo curto de transplante observado em algumas pacientes. Sabemos que, 

pela história natural da infecção pelo HPV, 2 anos é o tempo mínimo considerado entre a 

exposição ao vírus e o desenvolvimento de lesões. Entretanto, esse período pode levar até 

5 anos (Schiffman et al., 2007). Das 61 pacientes incluídas, 60% (37) apresentavam o tempo 

de transplante maior que 60 meses. Apesar dessa informação, 5 das 10 pacientes (50%) 

com desfecho foram diagnosticadas antes dos 5 anos de transplante, 1 delas apresentou um 

diagnóstico precoce com 25 meses de exposição ao imunossupressor. 

Com relação ao câncer, pode se levar de 5 a 10 anos entre a exposição ao vírus e o 

desenvolvimento da lesão (Schiffman et al., 2007). No presente estudo, somente 16 das 61 

pacientes (26.2%) apresentaram um tempo de transplante maior ou igual a 120 meses o que 

pode representar também um viés nos resultados. O único caso de câncer cervical 

identificado no presente estudo ocorreu numa paciente com tempo de transplante de 85 

meses (8 anos e 1 mês). 
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A alta prevalência de infecção por HPV e de suas lesões precursoras encontrada 

neste estudo ratifica a importância do rastreio diferenciado das pacientes transplantadas 

conforme recomendado pelo Ministério da Saúde e ressalta a importância de um 

seguimento adequado dessas pacientes. 

O resultado encontrado também ratifica a importância do conhecimento dos tipos 

virais para analisar o impacto da imunização contra o HPV, particularmente contra os tipos 

que não 16 e 18.  

Não havia, até o momento, na literatura, dados sobre a associação dos diversos 

fatores de risco para infecção pelo HPV e sua persistência em pacientes transplantas e 

dados brasileiros sobre o risco de infecção por HPV, de lesões pré-invasivas e câncer do 

trato genital inferior feminino nestas pacientes, além dos tipos de HPV oncogênico mais 

prevalentes. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Não foi observada associação, com significância estatística, entre nenhum dos 

fatores de risco relacionados à infecção pelo HPV com o desenvolvimento de lesões HPV-

induzidas no trato genital inferior de pacientes transplantadas. Logo, a imunossupressão 

é considerada o fator determinante no desenvolvimento das lesões neste grupo de 

pacientes. 

Foi observada associação, com significância estatística, entre infecção por HPV 

de alto risco oncogênico e uso de anticoncepcionais hormonais. 

Observamos elevada prevalência de infecção por HPV, de lesão pré-invasiva e 

câncer do trato genital inferior neste grupo de pacientes transplantadas em relação à 

literatura.  

O tipo de HPV mais encontrado nas 55 pacientes foi o HPV 16, seguido do 61 e 

51. O HPV 16 foi o tipo de alto risco oncogênico mais observado seguido do 51 e, após, 

o 53 e 70. A maior prevalência de infecção por HPV foi observada na faixa etária entre 

31 e 54 anos. 

O tipo de HPV mais encontrado nas 10 pacientes com lesões pré-invasivas ou 

câncer do trato genital inferior foi o HPV 16, o que é compatível com a literatura. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sugerimos reforçar a orientação para uso dos métodos contraceptivos de barreira 

pelos profissionais da saúde e educadores.  

Devemos dar atenção à necessidade do exame colpocitológico regular em 

pacientes transplantadas conforme já recomendado pelo Ministério da Saúde. 

Estudos adicionais devem ser feitos para ampliar o conhecimento sobre os tipos 

virais mais prevalentes nas pacientes transplantadas.  

Pacientes portadoras de doenças crônicas, com potencial para realização de 

transplante no futuro, deveriam ser incluídas na ampliação do calendário vacinal, na rede 

pública e na rede privada, para otimização da proteção contra doenças HPV induzidas, 

especialmente às ligadas aos cânceres. 

Apesar do pequeno tamanho amostral e das limitações já mencionadas, fica clara 

a importância do risco de desenvolvimento de lesões pré-invasivas e câncer do trato 

genital inferior nas pacientes transplantadas.  

Novos estudos devem ser realizados para ampliar o conhecimento acerca da 

relação dos fatores de risco para infecção pelo HPV e sua persistência e o impacto no 

desenvolvimento de lesões HPV-induzidas no trato genital inferior de pacientes 

transplantadas. 
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10. APÊNDICES 

 

10.1.  Ficha clínica de pacientes transplantadas: 

DATA: _____________________ REGISTRO: ___________   

NOME:________________________________________________________________ 

TELEFONE: _________________________ D.N.: _____________ Idade: ________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________________ 

TRANSPLANTE: _________________Data :_______________  doador: ___________ 

COMORBIDADES: _____________________________ 

ESTADO CIVIL: ______________________ 

FATORES DE RISCO: 

(    ) Anticoncepção: _____________________ 

(    ) Tabagista – carga tabágica: ________________ 

(    ) Etilismo ou uso de drogas ilícitas 

(    ) G__   P__   

(    ) N parceiros 

(    ) História prévia de DST – qual: _______________ 

(    ) Sexarca 

CITOLOGIA PRÉ-OP: ___________________________________________ 

TEMPO DE SEGUIMENTO ATUAL: _____________________ 

PRESENÇA DE LESÃO: ____________________________________________ 

DATA DO DIAGNÓSTICO: _________________________ 

HISTOPATOLÓGICO: ______________________________________________ 

IMUNOSSUPRESSORES: ________________________________________________ 
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10.2.  Termo de consentimento livre e esclarecido: 

Cara Senhora, 

 Eu, CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA MARTINS, médica, portadora do CPF 

08906250770, RG 11189057-0, funcionária do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), 

estabelecido na Avenida Londres, 616, Bonsucesso, Rio de Janeiro, cujo telefone de 

contato é 3977-9701 ou 99983-8356, vou desenvolver uma pesquisa cujo título é “Análise 

de lesões pré-invasivas e câncer do trato genital inferior em pacientes transplantadas”. 

 O objetivo deste estudo é avaliar se existe maior chance de surgimento de lesões 

precursoras do câncer e do próprio câncer do trato genital inferior (colo uterino, vagina e 

vulva) em decorrência da baixa imunidade pelas medicações necessárias após o 

transplante. Vamos registrar o seu quadro clínico (presença ou ausência de lesão), 

incluindo os dados retirados da sua história (idade, data do transplante, número de filhos, 

uso de cigarro), dos exames de preventivo e colposcopia (normais ou alterados, 

preventivo antes do transplante), anatomopatológicos (biópsias), além das informações 

obtidas através de exame clínico. Iremos retirar, com sua autorização neste termo, o bloco 

da sua biópsia do laboratório de Anatomia Patológica do HFB para que este seja levado 

por mim ao laboratório de Imunogenética da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

onde tentará ser avaliado qual tipo do vírus do Papiloma Humano (HPV) causador da sua 

lesão. 

 Sua participação nesta pesquisa é voluntária podendo determinar os seguintes 

desconfortos: dor pela realização de biópsia que será necessária sempre que houver 

suspeita clínica de lesão. Todas as pacientes transplantadas, independente do estudo, são 

acompanhadas de forma rotineira no ambulatório de ginecologia e podem necessitar de 

biópsias quando houver suspeita clínica de lesão. 

 Sua participação não trará qualquer benefício direto, mas proporcionará um 

melhor conhecimento a respeito do risco de lesões precursoras do câncer e do próprio 

câncer do trato genital inferior (colo uterino, vagina e vulva) após transplantes, que em 

futuros tratamentos poderão beneficiar outros pacientes ou, então, somente no final do 

estudo poderemos concluir a presença de algum benefício (como a necessidade do 

aumento da periodicidade do exame de preventivo). 

 Não existe outra forma de obter dados com relação ao procedimento em questão. 

 Informo que a Sra. tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre 

qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas. A Sra. poderá, caso sinta necessidade, 

entrar em contato, a qualquer momento, com o Comitê de Ética em Pesquisa de Seres 

Humanos do Hospital Federal de Bonsucesso (ramal 9833) ou com o responsável pela 

pesquisa (3977-9701 ou 99983-8356). Também é garantida a liberdade da retirada do 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer 

prejuízo. 

 A Sra. tem o direito de ser mantida atualizada sobre os resultados parciais da 

pesquisa e, caso seja solicitado, darei todas as informações que solicitar. A Sra só será 

informada caso queira receber estas informações.  

 Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em qualquer 

fase do estudo. 
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 Como pesquisadora, me comprometo a utilizar os dados coletados somente para 

pesquisa e os resultados serão veiculados através de artigos científicos em revistas 

especializadas e/ou em encontros científicos e congressos. 

 As suas informações serão gravadas em um documento no computador da 

pesquisadora através de leitura do prontuário. Os dados relacionados à sua identificação 

não serão divulgados. Apenas os resultados da pesquisa serão divulgados, mas a Sra. terá 

a garantia do sigilo e da confidencialidade dos dados. 

 Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com a 

Sra. e a outra arquivada com os pesquisadores responsáveis. 

 Dessa forma, eu, __________________________________________________, 

acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Análise de lesões pré-invasivas e câncer 

do trato genital inferior em pacientes transplantadas”. 

 Ficaram claros para mim quais os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos (dor pela realização de biópsias) e a garantia de 

esclarecimentos permanentes que será feito pela pesquisadora. 

 Ficou claro que haverá sigilo absoluto quanto à minha não identificação e que 

apenas os resultados serão divulgados. 

 Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso aos resultados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo com 

a pesquisadora no Hospital Federal de Bonsucesso (local: ambulatório de ginecologia) ou 

através dos telefones acima. 

 Concordo, voluntariamente, em participar deste estudo e poderei retirar meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício (acompanhamento ambulatorial, realização de 

exames periódicos) que eu possa ter adquirido. 

_______________________________________                           _____/_____/_______ 

Assinatura do participante ou responsável legal                                       Data 

Nome: ________________________________________________RG: ___________ 

Endereço: __________________________________________Tel: _______________ 

_______________________________________                           _____/_____/_______ 

Assinatura do pesquisador                                                                    Data 
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11. ANEXOS 

11.1. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa: 
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