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RESUMO 

 

 

 

As infecções causadas pela Chlamydia trachomatis e pelo Vírus do Papiloma 

humano (HPV) estão entre as mais prevalentes infecções sexualmente transmissíveis 

(ISTs) em todo o mundo. As ISTs podem causar reação inflamatória da mucosa genital 

e contribuir para a propagação do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), 

aumentando a infecciosidade e a susceptibilidade, tanto na transmissão como na 

aquisição do HIV e outras ISTs. O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de 

infecção por Chlamydia trachomatis e do HPV em pacientes vivendo com o vírus HIV, 

analisando possíveis fatores de riscos associados. A metodologia desenvolvida foi 

aplicação de questionário socioeconômico, pesquisa de dados clínicos nos prontuários e 

coleta de material endocervical para detecção de DNA de Chlamydia trachomatis e 

HPV por PCR. A amostra foi composta por 66 mulheres. Foi encontrada uma 

prevalência de 1.5% para Chlamydia trachomatis e de 21.2% pelo HPV de alto risco. 

Não foi encontrada associação significativa estatisticamente para os fatores de risco 

pesquisados. Os resultados observados demonstram que as mulheres continuam se 

infectando com outras ISTs, reforçando a importância do rastreamento e orientação de 

métodos de prevenção em mulheres vivendo com o vírus HIV. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Infections caused by Chlamydia trachomatis and Human Papillomavirus (HPV) 

are among the most prevalent sexually transmitted infections (STIs) worldwide. STIs 

can cause inflammatory reaction of the genital mucosa and contribute to the spread of 

Human Immunodeficiency Virus (HIV), increasing infectivity and susceptibility in both 

transmission and acquisition of HIV and other STIs. The objective of this study was to 

evaluate the prevalence of Chlamydia trachomatis and HPV infection in patients living 

with the HIV virus, analyzing possible associated risk factors. The methodology 

developed was the application of a socioeconomic questionnaire, clinical data in the 

medical records and collection of endocervical material for detection of Chlamydia 

trachomatis and HPV DNA by PCR. The sample consisted of 66 women. A prevalence 

of 1.5% for Chlamydia trachomatis and 21.2% for high-risk HPV was found. No 

statistically significant association was found for the risk factors surveyed. The results 

show that women continue to become infected with other STIs, reinforcing the 

importance of tracking and targeting prevention methods in women living with the HIV 

virus. 

 

 

Key words: Chlamydia trachomatis, HIV, HPV, STI, AIDS, women 
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1.INTRODUÇÃO 

 

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) aparecem entre os temas de 

grande importância na Medicina. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), as ISTs são a segunda enfermidade que mais acomete as mulheres entre 15 e 44 

anos nos países em desenvolvimento. Com base na análise de adultos recém-infectados 

por alguma IST, a OMS estimou que, entre as mulheres, a infecção ocorre mais 

precocemente do que nos homens e que a média de idade em que são acometidas é de 

20 anos, ou seja, no período da adolescência e as jovens adultas (Piazetta et al., 2011; 

WHO, 2016). 

Aproximadamente 30 tipos diferentes de bactérias, vírus e parasitas são 

sexualmente transmissíveis. Oito desses patógenos são responsáveis pelas ISTs mais 

comuns: Neisseria gonorrhoeae (NG), Chlamydia trachomatis (CT), Treponema 

pallidum, Trichomonas vaginalis, Vírus do Herpes Simples (HSV), Vírus do Papiloma 

humano (HPV), Vírus da Imunodeficiência humana (HIV) e vírus da hepatite B. As 

ISTs curáveis são sífilis, clamídia, gonorréia e tricomoníase. Apesar de não serem 

curáveis, Hepatite B, herpes, HPV e HIV podem ser reduzidas ou modificadas com o 

tratamento (WHO, 2016). 

Em 2016, a OMS estimou mais de 1 milhão de novos casos de ISTs por dia no 

mundo. A cada ano, são identificados 357 milhões de novos casos de ISTs em adultos 

para a faixa etária de 15 a 49 anos, correspondendo a 131 milhões de casos de 

Chlamydia trachomatis, 78 milhões de casos de Neisseria gonorrhoeae, 5.6 milhões de 

casos de sífilis e 143 milhões de casos de Trichomonas vaginalis. Mais de 500 milhões 

de pessoas estão infectadas pelo herpes vírus e mais de 290 milhões de mulheres são 

infectadas pelo HPV, uma das mais comuns ISTs.  

As ISTs são transmitidas predominantemente por contato sexual, incluindo 

vaginal, anal e sexo oral. Algumas podem ser por contato com sangue ou transmissão 

vertical durante a gravidez e parto (WHO, 2016). 

Nem sempre a pessoa infectada apresenta os sintomas típicos da doença como 

corrimento vaginal, úlceras genitais, dor abdominal, corrimento e queimação uretral. Tal 

fato pode levar a falta do tratamento adequado e persistência da infecção. 

A infecção por HPV é responsável por 528.000 casos de câncer de colo uterino e 

266.000 mortes por câncer de colo uterino a cada ano. Clamídia e gonorréia são as 



 

12 

 

maiores causas de doença inflamatória pélvica e infertilidade nas mulheres, merecendo 

atenção especial na prevenção e tratamento precoce (WHO, 2016).  

No Brasil, como tais afecções não se incluem entre as ISTs de notificação 

compulsória, estima-se que ocorram cerca de 1.967.200 novos casos de Clamídia e 

1.541.800 casos de gonorréia a cada ano. No entanto, os dados existentes na literatura 

sobre a infecção pela CT e pela NG no Brasil são referentes a amostras pequenas, 

geralmente específicas de um serviço ou de um município, carecendo de estudos 

envolvendo as diferentes regiões do país (WHO, 2016) 

Em relação ao HIV / AIDS, a OMS estima que desde o início da epidemia, em 

1981, até os dias atuais, cerca de 35 milhões de pessoas morreram de AIDS. Este é 

quase o número atual de indivíduos que vivem com HIV — as estimativas da OMS são 

de 36.7 milhões de soropositivos no mundo inteiro. 

Números da OMS mostram que, em 2016, foram identificados 1.8 milhões de 

novas infecções pelo vírus (um novo caso a cada 17 segundos) e um total de 1 milhão 

de mortes decorrentes de complicações na AIDS (WHO,2016). 

Em 2015, a entidade propôs a meta 90-90-90 conforme demonstrado no gráfico 

1, que diz que até 2020 o objetivo é ter: 

 90% de todas as pessoas que têm HIV diagnosticadas e cientes disso; 

 90% de todas as pessoas que têm HIV recebendo tratamento antirretroviral 

ininterrupto; 

 90% de todas as pessoas que têm HIV com carga viral indetectável. 

 

 

   Gráfico 1: Atualidade e metas para 2020. Adaptado de UNAIDS, 2015. 

https://ativosaude.akamaized.net/wp-content/uploads/2017/11/30105633/chart.png
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Números de HIV e AIDS no mundo (OMS, 2016) 

 Cerca de 36.7 milhões de pessoas vivem com HIV; 

o 17.8 milhões são mulheres acima dos 15 anos; 

 20.9 milhões de pessoas com HIV têm acesso à terapia antirretroviral; 

 1.8 milhão de novos casos de HIV foram diagnosticados em 2016; 

 1 milhão de pessoas morreram em decorrência da Aids em 2016; 

 Queda de 33% em relação a 2010 (1.5 milhão) e de 47% em comparação com 2005 

(1.9 milhão); 

 76% das gestantes soropositivas recebem tratamento antirretroviral para evitar 

transmissão vertical (de mãe para filho); 

 60% das pessoas que vivem com HIV sabem de sua sorologia; 

 

 

Brasil 

 

De 2007 até junho de 2017, foram notificados no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN) 194.217 casos de infecção pelo HIV no Brasil, sendo 

96.439 (49.7%) na região Sudeste, 40.275 (20.7%) na região Sul, 30.297 (15.6%) na 

região Nordeste, 14.275 (7.4%) na região Norte e 12.931 (6.7%) na região Centro-Oeste 

(MS, 2017).  

Nesse período, foi notificado no SINAN um total de 131.969 (67.9%) casos em 

homens e 62.198 (32.1%) casos em mulheres. A maioria dos casos de infecção pelo 

HIV encontra-se nas faixas de 20 a 34 anos, com percentual de 52.5% dos casos. Entre 

os homens, no período observado, verifica-se que 48.9% dos casos foram decorrentes de 

exposição homossexual, 37.6% heterossexual, 9.6% bissexual e 2.9% se deram entre 

usuários de drogas injetáveis (UDI); entre as mulheres, nessa mesma faixa etária, nota-

se que 96.8% dos casos se inserem na categoria de exposição heterossexual e 1.7% na 

de UDI. Por fim, ressalta-se que a notificação compulsória da infecção pelo HIV é 

muito recente, o que impede uma análise epidemiológica rigorosa com relação às 

tendências da infecção no Brasil (MS, 2017). 

De 1980 a junho de 2017, foram identificados no país 882.810 casos de AIDS no 

Brasil. O país tem registrado, anualmente, uma média de 40 mil novos casos de AIDS 

nos últimos cinco anos. A distribuição proporcional dos casos de AIDS, identificados de 
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1980 até junho de 2017, mostra uma concentração nas regiões Sudeste e Sul, 

correspondendo cada qual a 52.3% e 20.1% do total de casos (MS, 2017). 

A taxa de detecção de AIDS vem caindo gradativamente no Brasil nos últimos 

anos. Em um período de dez anos, apresentou queda de 5.1%: em 2006 a taxa foi de 

19.9 casos/100 mil habitantes e, em 2016, de 18.5/100 mil habitantes (MS, 2017). 

Existem muitas evidências que vêm demonstrando uma interferência da presença 

de IST no aumento da transmissão e aquisição do HIV pela inflamação da mucosa e 

pelas úlceras. Herpes e sífilis, já sabidamente aumentam o risco de aquisição de HIV em 

três vezes ou mais (WHO, 2016). Assim como as infecções por CT e HPV também 

apresentam interação com o HIV.  

No presente estudo são avaliadas as prevalências de Chlamydia trachomatis e do 

Vírus do Papiloma humano em pacientes vivendo com o vírus HIV e possíveis fatores 

relacionados. 
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2 .REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Chlamydia trachomatis - Agente etiológico: 

  

 A Chlamydia trachomatis pertence à ordem Chlamydiales, família 

Chlamyidiaceae e gênero Chlamydia. Tem por característica ser um patógeno 

obrigatoriamente intracelular, gram-negativa anaeróbia, que contém tanto ácido 

desoxirribonucleico (DNA) quanto ácido ribonucléico (RNA), além de possuir parede 

celular rígida (Rodrigues et al., 2000). 

 A CT comporta-se como patógeno exclusivamente humano e necessita de 

células colunares ou pseudoestratificadas para sua sobrevivência, com tropismo pelas 

células conjuntivais e urogenitais.  

 Apresenta-se diferenciada em 15 sorotipos: A, B, BA, C, que estão associadas ao 

tracoma endêmico, enquanto que L1, L2, L3 relacionam-se ao linfogranuloma venéreo. 

As cepas que interessam ao estudo são D,E,F,G,H,I,J,K, que são transmitidas por via 

sexual e responsáveis por bartholinite, cervicite, síndrome uretral aguda, doença 

inflamatória pélvica (DIP), Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis e infecções neonatais, 

representados na figura 1 (Rodrigues et al., 2000). 

 

 

Figura 1: Doenças associadas à Chlamydia trachomatis. Adaptado de Gonçalves et al., 

2009. 

 

 É importante destacar que na evolução da infecção por CT estão envolvidos 

mecanismos de resposta imune não específica, específica, humoral e celular. Na 

infecção primária ocorrem respostas não específicas devido à inflamação local 

associada às defesas de barreira anatômica. A infecção crônica caracteriza-se pela 

manutenção da bactéria na célula hospedeira, cuja resposta inflamatória é intensificada 
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mais rapidamente por meio da presença dos linfócitos que foram sintetizados 

previamente (Choroszy-Krol et al., 2012). 

 É uma bactéria imóvel, com ciclo de desenvolvimento bifásico e replicação 

dentro de vacúolos na célula hospedeira, formando inclusões citoplasmáticas 

características. A replicação apresenta um ciclo multimórfico e sem sincronismo de 

desenvolvimento. Dentro deste ciclo multimórfico ocorrem duas formas bem distintas: 

os corpos elementares (EB) e os corpos reticulares (RB). Os corpos elementares são a 

forma infecciosa, entram no endossoma da célula hospedeira, depois de penetrar através 

de receptores na superfície da célula epitelial suscetível à clamídia. Aproximadamente 

oito horas após a entrada na célula, começa a replicação por divisão binária, 

completando-se o ciclo dentro do endossoma. O RB é maior em tamanho e mais rico em 

RNA; é a forma metabólica e não-infecciosa da clamídia. Em 24 a 72 horas o RB 

retorna à forma EB, formando vacúolos contendo de 100 a 1.000 EB. Quando estes 

vacúolos substituem quase todo o citoplasma da célula hospedeira, ocorrem lise e 

lançamento de EB para o meio extracelular, podendo dar início a um novo ciclo de 

infecção, que está demonstrado na figura 2 (Seadi et al., 2002). 

 

 

 

 Figura 2: Ciclo de desenvolvimento da C. trachomatis na célula hospedeira. 

Adaptado de Seadi et al., 2002. 



 

17 

 

  

 Uma particularidade da infecção pela CT é que a mulher pode manter-se 

assintomática, mesmo nos casos de infecção persistente. Aproximadamente 70% das 

mulheres são assintomáticas. Nesses casos a bactéria pode ascender pelas trompas e 

resultar em DIP, aumentando o risco para futura gestação ectópica e infertilidade 

(Davies et al., 2016). Estima-se que a infecção pela CT seja a IST não viral com o maior 

custo ao sistema de saúde.  Esse fato reforça a importância do rastreio e tratamento 

(Owusu-Edusei et al., 2008). 

Alguns fatores de risco têm sido descritos para a infecção por C. trachomatis. 

Dentre eles estão idade e sexo, sendo as mulheres com menos de 20 anos as mais 

vulneráveis à infecção, relações com múltiplos parceiros e falha no uso de preservativo 

(Kucinskiene et al., 2006). Aparecem também como fatores de risco a iniciação sexual 

precoce, gestações anteriores, estado civil não casada, uso de álcool e drogas (Williams 

et al., 2002; Griesinger et al., 2007; Salazar et al., 2007). 

Segundo o Center for Disease Control and Prevention (CDC – Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças), o rastreio deve ser anual em mulheres menores de 

25 anos com vida sexual ativa, ou mulheres maiores de 25 anos com fatores de risco: 

novo parceiro, mais de um parceiro, parceiro com outras parceiras concomitantemente e 

parceiro com outra IST (CDC, 2015).  

 No Brasil não existem programas de triagem bem estabelecidos para o 

diagnóstico precoce da infecção por C. trachomatis, inclusive na rede de saúde privada. 

 

2.2 Prevalência de infecção por Chlamydia trachomatis: 

  

 As ISTs são a maior causa de morbidade em indivíduos sexualmente ativos em 

todo o mundo (Fuchs e Brockmeyer, 2014). A infecção causada pela CT aparece como a 

segunda IST de maior prevalência, com uma estimativa de 131 milhões de casos anuais 

mundialmente, perdendo apenas para a tricomoníse (Newman et al., 2015; WHO, 2016).  

Segundo o CDC a infecção por CT se encontra como a IST mais freqüentemente 

reportada nos Estados Unidos (EUA), principalmente em adultos jovens até 24 anos, 

onde estudos reportaram uma prevalência de infecção por CT e NG de 4.74% (Miller et 

al., 2004). Comparando prevalências por grupos de idades de mulheres, a prevalência 

encontrada em Baltimore foi 3.3% em 2005 e 5.5% em 2008 (Choroszy-Krol et al., 

2012). 
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 Em outros países, tais como Inglaterra, Irlanda, Nepal, Tailândia e Quênia 

(Adams et al., 2004; Gitau et al., 2010) foram encontradas prevalências de infecção por 

CT que variaram de 3.2% no Quênia (Gitau et al., 2010) a 14.9% no Peru (León et al., 

2009). 

 No Brasil, não há muitos estudos que demonstrem a prevalência da infecção pela 

CT. Os dados publicados são estudos isolados em populações específicas, em serviços 

determinados, mas que evidenciam a importância dessa infecção silenciosa. 

 Foi realizado um estudo de prevalência em 2004 e 2005 que envolveu seis 

capitais brasileiras (Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Goiânia e 

Manaus) incluindo 3.303 mulheres gestantes e 2.274 mulheres que procuraram 

atendimento em clínica de IST. A prevalência da infecção por CT foi de 9.4%, 

ocorrendo no segundo grupo uma prevalência de 7.3% (Adele et al., 2010). 

 Um estudo multicêntrico realizado em 2015 em 9 estados brasileiros (Amazonas, 

Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 

e Rio Grande do Sul) com 802 mulheres portadoras do HIV, não gestantes, mostrou 

prevalência de 2.1% (Miranda et al., 2017). 

 

2.3 Diagnóstico de infecção por Chlamydia trachomatis: 

 

O diagnóstico pode ser realizado através da urina ou do swab endocervical de 

mulheres.  

Entre os testes laboratoriais disponíveis para a detecção direta da CT estão a 

cultura, a imunofluorescência direta (DFA), o enzimaimunoensaio (EIA), a sonda de 

DNA e as técnicas de amplificação de ácidos nucléicos que apresentam maior 

sensibilidade. Há ainda testes de diagnóstico indireto através da pesquisa de anticorpos 

(Seadi et al., 2002). 

Apesar de ser antigenicamente complexa, são dois os antígenos mais 

relacionados ao diagnóstico e à patogênese da infecção por essa bactéria. São eles: o 

antígeno lipopolissacarídico (LPS), mais encontrado no RB, constituído principalmente 

por ácido cetodeoxietanóico; e o antígeno da major outer membrane protein (Momp). 
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2.3.1 Cultura: 

 

Várias linhagens celulares permitem o cultivo da clamídia, sendo mais utilizadas 

as células McCoy distribuídas em monocamadas sobre microplacas. Para verificar a 

positividade do teste, através da presença de inclusão citoplasmática constituída de EB e 

RB, cora-se o tecido cultivado preferentemente com anticorpo monoclonal fluorescente. 

A vantagem da cultura é a baixa probabilidade de contaminação e a preservação 

do microrganismo para estudos adicionais, como o teste de suscetibilidade à terapia 

antimicrobiana e genotipagem. Apresenta como desvantagem a necessidade de 

infraestrutura de laboratório muito onerosa. Esta cultura, além disso, é trabalhosa, exige 

cuidados na conservação da amostra (microrganismos viáveis). Por isso, embora a 

especificidade seja de 100%, a sensibilidade, mesmo em laboratórios de excelência, é de 

80%. 

A cultura tem sido considerada o padrão-ouro, podendo, por vezes, subestimar a 

especificidade de outras técnicas mais sensíveis, entretanto não é muito realizada na 

prática clínica (Seadi et al., 2002; Land et al., 2010). 

 

2.3.2 Pesquisa de antígenos 

 

Os testes de detecção de antígenos baseiam-se na reação com os antígenos 

contidos no LPS e no Momp. 

A visualização direta das estruturas antigênicas da CT, através de DFA, pode ser 

realizada utilizando-se anticorpos monoclonais fluorescentes dirigidos aos EB e RB. 

Além disto, a DFA possibilita avaliar simultaneamente a adequação da amostra. A DFA 

tem uma sensibilidade em torno de 85% e uma especificidade de 98% em relação à 

cultura quando ambas são realizadas em condições ótimas. A desvantagem do método é 

a necessidade de um microscopista treinado e a dificuldade em se processar um grande 

número de amostras. A experiência na interpretação da imunofluorescência é 

fundamental, porque a ligação inespecífica do anticorpo a outros microrganismos pode 

ocorrer, levando a um resultado falso-positivo (Seadi et al., 2002). 

A detecção direta de antígeno também pode ser realizada por testes de EIA, os 

quais podem variar quanto ao tipo de fase sólida (como microplacas, pérolas, tubos) 

onde está ligado o anticorpo primário. Quando o antígeno está presente, este reage com 

um anticorpo marcado com enzima, cujo produto final pode ser avaliado por 
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espectrofotometria, fluorescência ou quimiluminescência e correlacionado com a 

positividade ou não do teste (Seadi et al., 2002). 

Técnicas de EIA que empregam anticorpo anti-LPS apresentam a desvantagem 

de poderem resultar em reação cruzada com o LPS de outras bactérias, levando a 

resultados falsamente positivos. São descritas reações cruzadas com bactérias gram-

negativas como Acinetobacter sp., Gardnerella, neisserias e salmonelas. Em geral, a 

sensibilidade dos EIA é menor do que a cultura. Utilizando-se o tratamento das 

amostras positivas com anticorpo bloqueador e obtendo-se resultado negativo para estas 

amostras tratadas, confirma-se o resultado positivo. A especificidade da técnica com 

anticorpo bloqueador é de 99.5%. A possibilidade de o EIA ser realizado em 

equipamento automatizado é uma vantagem para laboratórios que processam um grande 

número de amostras (Seadi et al., 2002). 

2.3.3 Pesquisa de ácidos nucléicos 

A partir de 1980, a tecnologia de detecção de ácidos nucléicos encontrou ampla 

aplicação no diagnóstico de infecção por clamídia, por ser mais rápida e sensível e por 

não depender da viabilidade da amostra. Em relação aos testes de amplificação, a 

sensibilidade é de 77% a 93% (Seadi et al., 2002). 

Ao final da década de 80, a tecnologia de amplificação de ácidos nucléicos 

surgiu como o mais importante avanço no diagnóstico da CT desde que a técnica de 

cultura de células (in vitro) substituiu a técnica de isolamento em ovos embrionados. As 

técnicas de amplificação detectam com rapidez pequenas quantidades de ácidos 

nucléicos em amostras clínicas. A amplificação de DNA ou RNA consiste na obtenção 

de milhares de cópias de um segmento de DNA a partir de primers (iniciadores) de uma 

seqüência de DNA-alvo. Os primers definem as regiões de DNA a serem amplificadas e 

a especificidade da técnica. 

A sensibilidade dos testes de amplificação de DNA é em torno de 20% maior do que 

a da cultura, da DFA e do EIA.  

Os testes comerciais de amplificação de DNA aprovados pelo FDA são:  

 Polymerase chain reaction (PCR) (Amplicor C. trachomatis Assay – Roche 

Molecular Systems)  

 Ligase chain reaction (LCR) (LCX C. trachomatis Assay – Abbott 

Laboratories) 
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 Transcription-mediated amplification assay (TMA) (Gen-Probe Amplified C. 

trachomatis [AMP-CT] Assay). 

 A PCR e a LCR amplificam uma seqüência de nucleotídeos do plasmídio, e a 

TMA é dirigida ao rRNA da clamídia. Técnicas mais sensíveis, como as de 

amplificação, não necessitam de EB intactos, e poucas cópias do gene são suficientes 

para um resultado positivo, embora existam problemas de inibição e de coleta que 

influenciam os resultados (Seadi et al., 2002). 

A técnica que está sendo utilizada há mais tempo é a PCR. A seqüência do DNA 

da CT presente na amostra clínica é exposta por tratamento com detergentes ou por lise 

do microrganismo através de aquecimento e extraída para análise. O DNA extraído é 

colocado em um tubo contendo todos os reativos necessários para a reação da PCR. A 

reação ocorre em um termociclador, onde inicialmente a dupla hélice é desnaturada, de 

modo que os primers possam se hibridizar nas seqüências complementares (Seadi et al., 

2002). 

A enzima taq polimerase promove a adição de bases, compondo uma nova 

molécula de DNA, que serve de molde para outros ciclos de desnaturação, anelamento e 

extensão. Múltiplos ciclos produzirão uma amplificação logarítmica de um segmento de 

DNA. A detecção do DNA pode ser realizada, entre outros métodos, por eletroforese em 

gel de agarose a 1.5%, com corante fluorescente, ou por captura híbrida, a qual aumenta 

o limite de detecção. A captura híbrida requer uma sonda específica de 

oligonucleotídeos marcada com enzima. A sonda pode estar aderida à microplaca e 

serve para capturar o produto da amplificação. A atividade da enzima pode ser 

quantificada pela leitura da densidade ótica e traduzida para um resultado positivo ou 

negativo. A reação da PCR dirigida ao plasmídio da clamídia é considerada mais 

sensível, já que este pode conter de sete a dez cópias de DNA, enquanto a PCR dirigida 

ao genoma codificador Momp dispõe de uma só cópia. A possibilidade de a PCR 

plasmidial não detectar amostras clínicas infectadas que perderam o plasmídio foi 

descrita, mas estudos comparativos entre PCR-plasmídio e PCR Momp não revelaram 

qualquer linhagem adicional sem plasmídio. A PCR-Momp (não-disponível 

comercialmente) tem sido utilizada como método de confirmação de resultados 

positivos ou discordantes e para a genotipagem. A especificidade e a sensibilidade da 

técnica de PCR dependem dos primers utilizados, da técnica de referência, do tipo de 

material, da população a ser analisada, da preparação da amostra e do método de 
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detecção do produto amplificado, considerando-se a presença de inibidores. Para 

identificar a presença de inibidores na amostra é necessário introduzir-se na reação 

controles de amplificação.  

Recursos para detectar inibição, tais como repetição da PCR em amostras 

diluídas e reação em duplicata contaminando propositalmente uma das amostras, não 

são adequados para serem introduzidos na rotina de laboratórios clínicos (Seadi et al., 

2002). 

Os testes de amplificação de ácidos nucléicos (NAAT) constituem o exame mais 

apropriado para diagnóstico e triagem das infecções genitais por clamídia, estando entre 

as técnicas de PCR disponíveis no Brasil. 

2.3.4 Pesquisa de anticorpos  

Os testes com anticorpos parecem não ser os mais adequados, pois, as infecções 

superficiais não são boas estimulantes para a formação de anticorpos. Os anticorpos  

IgG persistem durante anos mesmo após o tratamento antibiótico. Por outro lado, os 

testes com IgM, não têm significado no diagnóstico de doença ativa ou anterior (Piura, 

1993; Gijsen et al., 2002;  Land, 2010). 

As técnicas sorológicas mais comuns, como a fixação do complemento, a 

imunofluorescência indireta (IFI), que utiliza células infectadas com o sorotipo L2, e o 

enzimaimunoensaio heterogêneo, que utiliza antígenos recombinantes, detectam 

anticorpos gênero-específicos, ou seja, contra o antígeno LPS presente nos corpos 

elementares ou reticulares (Seadi et al., 2002). 

As técnicas que permitem detectar separadamente anticorpos de classe IgG, IgA 

e IgM são mais úteis, embora a pesquisa de IgM seja freqüentemente indetectável 

quando a infecção é recorrente. A presença de anticorpo IgM e/ou IgA e um aumento 

significativo (pelo menos dois títulos) de IgG entre uma amostra colhida na fase aguda e 

outra na convalescente evidenciam uma infecção recente. 

A microimunofluorescência (MIF) apresenta o mesmo princípio da técnica da 

IFI, mas difere nos antígenos, que são utilizados em quantidades mínimas, 

representando todas as espécies e sorotipos da clamídia (agrupados opcionalmente por 

afinidades). O MIF é a técnica de escolha para a pesquisa do anticorpo IgM no 

diagnóstico de pneumonia por clamídia no recém-nascido e a mais sensível entre as 

técnicas sorológicas, mas é laboriosa e de alto custo (Seadi et al., 2002). 
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Existem poucos estudos publicados a respeito dos enzimaimunoensaios 

heterogêneos indiretos e imunoeletrotransferência, e parecem promissores os que 

utilizam a heat shock protein da C. trachomatis (Chsp60) como antígeno. A presença de 

anticorpos anti-Chsp60 está associada a um risco duas a três vezes maior de desenvolver 

DIP. 

A sorologia é recomendada para estudos epidemiológicos e infecções sistêmicas, 

como pneumonia em recém-nascidos, LGV, salpingites, epididimites, infertilidade, 

gravidez ectópica, onde os títulos de anticorpo IgG são freqüentemente elevados 

(maiores ou iguais a 1:256, se realizados por IFI). Entretanto não é recomendada para o 

diagnóstico de infecções urogenitais por causa da freqüência de exposição aos sorotipos 

da C. trachomatis e pela ocorrência de reações cruzadas com outras espécies, 

especialmente a C. pneumoniae, tornando difícil valorizar determinações de anticorpo 

em uma única amostra.  

 

2.4 Vírus do Papiloma Humano - Agente etiológico 

 

As infecções pelo vírus do Papiloma Humano (HPV) são comuns em mulheres 

sexualmente ativas. Na maioria das pessoas são transitórias e benignas. Porém, em 

algumas mulheres, a persistência de HPV de alto risco pode ocasionar câncer do colo 

(Ellerbrock et al., 2000; Levi et al., 2002; Wrigth Jr et al., 2004). 

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

genoma encontramos os genes E1, E2, E4, E5, E6, E7, L1 e L2, conforme demonstrados 

na figura 3. Os genes de expressão precoce (E, do inglês early) são assim nomeados por 

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

envolvidas na replicação viral e nas funções regulatórias. E6 e E7 codificam as 

proteínas oncogênicas. Os genes tardios (L, do inglês late) L1 e L2 são expressos na 

fase final do ciclo viral e são responsáveis pelas proteínas do capsídeo viral, o qual irá 

conter o genoma do novo vírus.  

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

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

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; 
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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; 

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). 

 

 

Figura 3: Esquema do genoma do HPV 16; os genes de expressão precoce (E) são 

representados por arcos em vermelho; os genes de expressão tardia (L), representados 
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por arcos em azul e a região longa de controle (LCR) em verde.  Adaptado de Sichero e 

Maciag, 2009. 

 

 

Os Vírus do Papiloma Humano são vírus de alta disseminação, infectando o 

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

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

continua a crescer (Fialho et al., 2009; Sanjosé et al., 2018). Os HPVs saõ classificados 

de acordo com seu potencial oncogênico no colo uterino.  

Consideram-se os tipos como de alto e baixo risco de malignidade. 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 (Serrano et al., 2018): 

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

 Alto risco oncogênico: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59. 

Os tipos HPV16 e HPV18 se destacam por sua maior capacidade carcinogênica 

(Serrano et al., 2018). 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 

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, 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 
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20% dos casos de câncer cervicais adicionais ao redor do mundo (Martins, 2005b; 

Clifford et al., 2006).  

A transmissão ocorre mais frequentemente, durante o contato sexual com 

penetração, basicamente através do contato pele a pele ou mucosa a mucosa. Outros 

tipos de contato genital na ausência de penetração podem levar à infecção pelo HPV, 

mas essas vias de transmissão são menos comuns. A infecção pelo HPV pode ocorrer 

também durante o parto ou via intrauterina (Gavillon et al., 2010). O HPV exibe 

tropismo para os tecidos formados por células epiteliais (Bharti et al., 2009). Acredita-

se que a inoculação viral ocorra em áreas de microtraumatismos envolvendo células 

parabasais e/ou metaplásicas. Uma vez nas células parabasais e/ou metaplásicas, as 

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

2005a). 

Essa característica tem sido associada com manifestações clínicas benignas 

como papilomas, verrugas e, também, em lesões malignas, os carcinomas (Barthi et al., 

2009). 

A infecção pelo HPV é considerada a virose de transmissão sexual mais comum 

na atualidade. Estudos estimam que mais de 50% da população feminina com vida 

sexual ativa irá entrar em contato com o vírus em algum momento de suas vidas. Dessas 

mulheres, cerca de 80% terão apenas uma infecção transitória, ou seja, não há o 

desenvolvimento de lesões HPV induzidas e o vírus é completamente eliminado num 

período de 12 a 24 meses, em média (Sanjosé et al., 2018) 

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

desenvolvimento das lesões precursoras e do câncer de colo uterino. Estudos mostram 

que a infecção pelo HPV está presente em mais de 99.7% de todos os carcinomas 

cervicais (Walboomers, 1999; Bosch, 2003). Nesses casos, o tempo médio entre a 

infecção e a manifestação inicial do câncer cervical é estimado entre 10 e 15 anos 

(Castellsagué, 2008). 

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

e não ambientais. Os fatores classificados como ambientais incluem: o tabagismo, o uso 

de contraceptivos orais, a multiparidade, e a infecção por agentes infecciosos 

transmissores de ISTs como o HIV, o HSV-2 e a CT. Os fatores não ambientais são 

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

genótipo do HPV, a coinfecção com outros tipos virais, a carga viral e a integração do 

vírus ao genoma da célula hospedeira. Além disso, existem fatores facilitadores da 
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infecção por HPV que merecem destaque: idade da primeira exposição ao HPV, número 

de parceiros sexuais, uso de preservativo, higiene genital e circuncisão masculina 

(Castellsagué, 2008). 

A coinfecção com CT tem sido associada ao risco de progressão para o câncer, 

porém os estudos ainda não encontraram associação. O HIV sempre foi associado como 

um dos principais cofatores para induzir o câncer do colo do útero devido à 

imunossupressão conferida pela infecção ativa pelo HIV e não por um efeito direto do 

HIV. Um grande número de mulheres infectadas pelo HIV encontra-se em uso de 

TARV, e, portanto, espera-se que uma boa adesão ao tratamento, com melhora da 

imunidade, seja seguida por uma redução de lesões cervicais e câncer cervical. Uma 

análise recente da literatura existente mostra que mulheres em uso de TARV por tempo 

prolongado apresentam menor risco de aquisição de HPV de alto risco e apresentam 

menor incidência de lesões intraepiteliais e sua progressão para o câncer. Em alguns 

contextos, como na África Oriental e do Sul, em que existe alta prevalência de infecção 

por HIV em mulheres, há o alerta sobre a necessidade de controlar totalmente a doença 

com TARV para evitar danos adicionais devido ao HPV (Sanjosé et al., 2018). 

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). 

O impacto das vacinas contra o HPV na redução da carga global de doenças 

relacionadas ao HPV depende da absorção, cobertura, disponibilidade e acessibilidade 

da vacina. Até dezembro de 2016, 82 países (42%), principalmente países de alta renda, 

introduziram a vacina contra o HPV em seu programa de imunização nacional para 

meninas, e em 13 países (7%) também para meninos. No entanto, existem grandes 

disparidades entre os países, com as populações mais necessitadas permanecendo 

praticamente desprotegidas (vacinação de 2.7% das mulheres com 10 a 20 anos de idade 

em regiões com altos índices de câncer de colo de útero) (Serrano et al., 2018). É 

fundamental ressaltar a importância da vacinação e buscar a maior abrangência possível 

para redução das doenças causadas pelo HPV. 
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2.5 Prevalência de infecção por HPV e doenças HPV induzidas: 

 

Dados recentes da International Agency for Research on Cancer (IARC) 

estimam uma prevalência global de infecção por HPV de 11.7% (intervalo de confiança 

de 95%: 11.6-11.7), embora existam diferenças regionais consideráveis e variações 

substanciais de estudo para estudo. Particularmente alta prevalência de infecção pelo 

HPV é vista na África e Oceania (Serrano et al., 2018).  

Em uma metanálise, baseada em estudos realizados em 59 países, realizados 

entre 1995-2009, totalizando 1.016.719 mulheres com achados citológicos normais, 

testadas para infecção pelo HPV cervical revelou que 11.7% teve infecção cervical por 

HPV detectável. Os tipos mais encontrados foram os oncogênicos HPV16, 18, 52, 31, 

58, 39, 51 e 56 (Bruni et al., 2010). 

Em mulheres Appalaches, na região de Ohio nos Estados Unidos, a prevalência 

alcançou 43.1% (Reiter et al., 2013). 

Achados de estudo sobre tipos de HPV oncogênicos, numa amostra de 9.769 

mulheres do Haiti, a prevalência encontrada foi 19% (Walmer et al., 2013). Utilizando a 

coorte de estudo dos determinantes da progressão da doença em mulheres infectadas 

pelo HIV no EUA, a prevalência de infecção pelo HPV foi 64% (Cu-Uvin et al., 1999). 

Avaliando a prevalência de infecções por HPV de alto risco em área de alto risco 

para câncer cervical em Copenhagen, na Dinamarca, em mulheres de 23-65 anos, a 

prevalência foi 26.8% (Preisler et al., 2013). 

Outro estudo sobre a prevalência de HPV de alto risco, em Porto Príncipe/Haiti, 

em mulheres, encontrou-se 19% de infecção (Walmer et al., 2013). 

Em estudo da efetividade do rastreio por vários métodos diagnósticos na Índia, a 

prevalência de infecção pelo HPV foi 31.4% (Gravitt et al., 2010).  

Na região norte do país, em mulheres residentes no Pará, observaram-se 

prevalências de 14.6% (Pinto et al., 2011) e 42.85% (Brito et al., 2006). 

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

quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres com 570 mil casos novos previstos 

para 2018 (Serrano et al., 2018). 

Para o Brasil, estimam-se 16.370 casos novos de câncer de colo uterino para 

cada ano do biênio 2018-2019, com um risco estimado de 15.43 casos a cada 100 mil 

mulheres, ocupando a quarta posição entre os tumores malignos mais comuns entre as 

mulheres (INCA, 2018). 
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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 e quarto nas regiões Sul e Sudeste (INCA, 2018). 

O câncer de colo uterino é a quarta causa de morte mais comum de câncer entre 

as mulheres no mundo (segunda causa entre as mulheres de 15 e 44 anos). 

Aproximadamente 90% dos óbitos ocorreram em países em desenvolvimento (Serrano 

et al., 2018). 

No Brasil, em 2015, esta neoplasia representou a quarta causa de morte por 

câncer em mulheres com 5.727 óbitos, representando uma taxa de mortalidade ajustada 

para a população mundial de 4.66 óbitos para cada 100 mil mulheres (INCA, 2018). 

Essas taxas de incidência estimada e de mortalidade encontradas no Brasil 

apresentam valores intermediários quando comparadas aos países em desenvolvimento. 

Nossos resultados, porém, são considerados altos quando comparados aos encontrados 

em países desenvolvidos. As regiões com programas de detecção precoce bem 

estruturados como os países europeus, Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália 

apresentam as menores taxas, enquanto países da América Latina e, sobretudo, de 

regiões mais pobres da África, apresentam valores bastante elevados (Globocan, 2018). 

 

2.6 Diagnóstico de infecção pelo Vírus do Papiloma Humano 

 

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 – Dotblot 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 
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seja limitada, é o melhor método para avaliar a distribuição do HPV nas lesões e 

possibilita a localização viral com outros marcadores; 

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 cadeiada 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 infecção 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, 2005a).  
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  3.JUSTIFICATIVA 

 

Existem muitas evidências que vêm demonstrando uma interferência da presença 

de ISTs no aumento da transmissão do vírus do HIV. Por outro lado, essa interação é 

complexa, não estando completamente esclarecido se o HIV favorece a transmissão de 

ISTs. 

A prevenção da propagação do HIV é ainda desafiadora no século XXI. Vastas 

evidências indicam que as ISTs que causam inflamação da mucosa e as úlceras genitais, 

contribuem para a propagação do HIV, aumentando a infecciosidade, a susceptibilidade 

ou ambas. No entanto, tem sido difícil identificar e tratar as ISTs de maior importância 

nas populações que são susceptíveis (Galvin e Cohen, 2004). 

A epidemia do HIV e das ISTs é interdependente. Possuem comportamentos 

semelhantes, tais como freqüentes relações sexuais desprotegidas com diferentes 

parceiros, com pessoas de alto risco de infecções, e estudos vêm mostrando evidências 

que ISTs convencionais aumentam a probabilidade de transmissão do HIV (Sangani et 

al., 2004). Na presença das ISTs ocorre a potencialização do aumento da 

susceptibilidade dos parceiros HIV negativos, pela elevação do número de células 

disponíveis para invasão do HIV. A interação IST-HIV se concretiza por meio do 

aumento da infecciosidade dos parceiros HIV positivos, devido ao aumento no número 

de células com vírus a ser inoculado (Plummer, 1998; Kaul et al., 2000; Mitchel et al., 

2011). 

Sendo assim, o Ministério da Saúde em 2017 desenvolveu a chamada Prevenção 

Combinada, com intuito de diminuir a propagação do HIV e das ISTs na população de 

risco. 

É uma estratégia, representada na figura 4, que faz uso simultâneo de diferentes 

abordagens de prevenção (biomédica, comportamental e estrutural) aplicadas em 

múltiplos níveis (individual, nas parcerias/relacionamentos, comunitário, social) para 

responder a necessidades específicas de determinados segmentos populacionais e de 

determinadas formas de transmissão do HIV. 
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Figura 4: Representação gráfica da Prevenção Combinada (Ministério da saúde, 

2017): 

  

Populações-chave 

A epidemia brasileira é concentrada em alguns segmentos populacionais que, 

muitas vezes, apresentam prevalência para o HIV superior à média nacional, que é de 

0.4%. Essas populações são: 

 Gays e outros homens que tem sexo com homens (HSH) 

 Pessoas trans 

 Pessoas que usam álcool e outras drogas 

 Pessoas privadas de liberdade 

 Trabalhadoras do sexo 
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 Populações prioritárias 

São segmentos populacionais que possuem caráter transversal e suas 

vulnerabilidades estão relacionadas às dinâmicas sociais locais e às suas 

especificidades.  

 População de adolescentes e jovens 

 População negra 

 População indígena 

 População em situação de rua 

Infelizmente, a falta de conscientização do público, a falta de treinamento dos 

profissionais de saúde e o estigma generalizado de longa data em torno das ISTs 

permanecem como barreiras para uso maior e mais eficaz dessas intervenções. 

Diante do exposto, percebe-se que as ISTs causam reação inflamatória da 

mucosa genital e contribuem para a propagação do HIV, tanto na transmissão como na 

aquisição do HIV e outras ISTs. Além disso, a coinfecção entre as ISTs e HIV pode 

alterar a história natural de progressão da doença acelerando a imunossupressão se não 

detectada e tratada precocemente e o aparecimento de lesões mais graves, como o 

câncer de colo uterino, vulva e vagina causados pela infecção pelo HPV. 

Ainda existem poucos estudos sobre a coinfecção ISTs-HIV e principalmente 

em relação à CT. O conhecimento da frequência dessas infecções e dos fatores 

associados em mulheres vivendo com HIV pode contribuir para o planejamento 

estratégico e melhor tratamento desses pacientes. 

O resultado do estudo oferece conhecimento sobre a prevalência da CT e do 

HPV em pacientes vivendo com o vírus HIV e os fatores de risco associados, que 

podem ser aplicados para repensar estratégias estabelecidas para a saúde sexual e 

reprodutiva de mulheres infectadas pelo HIV e com AIDS atendidas no SUS, na 

perspectiva da qualificação da atenção à saúde. 
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4.OBJETIVOS 

 

4.1 Geral:  

Determinar a prevalência de infecção por Chlamydia trachomatis e pelo Vírus 

do Papiloma Humano nas pacientes portadoras do vírus HIV atendidas no serviço de 

Ginecologia/Patologia Cervical do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense – UFF (HUAP). 

 

 

4.2 Específicos:  

 

4.2.1 Avaliar o perfil sócio-epidemiológico da população estudada.  

4.2.2 Analisar possíveis fatores de risco associados à infecção pela Chlamydia 

trachomatis e pelo HPV. 

4.2.3 Avaliar outras infecções sexualmente transmissíveis concomitantes. 
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5.MÉTODOS 

 

5.1 Delineamentos da pesquisa 

 

Foi realizado um estudo transversal. As pacientes foram entrevistadas a partir de 

questionário desenvolvido para a pesquisa e investigadas quanto à possibilidade de 

apresentarem ou não os fatores de risco para os desfechos de interesse. O período de 

captação das pacientes e coleta de dados ocorreu de março de 2018 a agosto de 2018. 

 

5.2 População em estudo  

 

Mulheres infectadas pelo vírus HIV ou com AIDS, atendidas no serviço de 

Ginecologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).  

 

5.3 Tamanho da amostra 

 

O tamanho da amostra foi definido por conveniência, não cabendo cálculo do 

tamanho amostral. 

 

5.4 Local 

 

Ambulatório de Ginecologia do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 

5.5 Período do estudo 

 

   Março de 2018 a agosto de 2018. 
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5.6 Critérios de inclusão 

 

Mulheres atendidas no ambulatório de Ginecologia/Patologia Cervical do 

Hospital Universitário Antônio Pedro vivendo com o vírus HIV. 

 

5.7 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídas do estudo pacientes gestantes, menores de 18 anos e 

histerectomizadas. 

 

5.8 Variáveis analisadas 

  

Idade, estado civil, idade da sexarca, número gestações, idade primeira gestação, 

número de parceiros, métodos contraceptivos, uso de preservativos, frequência de 

relações sexuais, sexo anal, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas ilícitas, terapia 

antirretroviral, carga viral e CD4. 

  

5.9 Procedimentos 

 

As pacientes receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em 

duas vias com informações, riscos inerentes ao projeto (Apêndice 1) e um questionário 

sócioepidemiológico no momento da consulta ginecológica (Apêndice 2). Dados 

clínicos como Carga Viral, Número de Linfócitos CD4 e infecções sexualmente 

transmissíveis foram colhidos dos prontuários e questionadas diretamente as pacientes. 

O material foi colhido durante o exame ginecológico através de esfregaço 

cervical. A coleta foi realizada com escova endocervical (citobrush) e acondicionado 

em meio líquido PreservCytSolution (The ThinPreppaptest). As amostras cervicais 

colhidas em Solução PreservCyt foram validadas para serem utilizadas com o Teste 

cobas®4800 CT/NG e Teste cobas®4800 HPV. As amostras foram mantidas em 

temperatura entre 2 e 30° C. 

As amostras cervicais colhidas em Solução PreservCyt foram transportadas a uma 

temperatura entre 2 e 30°C via correios para o Laboratório São Marcos – Vila Velha (E.S.). 

O transporte de amostras obedeceu às regulamentações nacionais, federais, estatais e locais 

relativas ao transporte de agentes biológicos.  
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O Teste cobas® 4800 CT/NG para a Chlamydia trachomatis e a Neisseria 

gonorrhoeae baseia-se em 2 processos principais:  

 

(1) Preparação automatizada de amostras para obter ácidos nucleicos, incluindo DNA de CT; 

(2) Realização simultânea de amplificação por PCR de sequências do DNA alvo usando pares 

de iniciadores complementares específicos para a CT e a NG e detecção em tempo real das 

sondas de detecção oligonucleotídicas específicas clivadas.  

 

O Teste cobas®4800 HPV baseia-se nos seguintes processos: 

 

(1) Preparação automatizada de amostras para obter simultaneamente DNA celular e HPV 

(2) Amplificação por PCR de sequências de DNA alvo, usando pares de iniciadores 

complementares específicos para o HPV e a beta-globina, e detecção em tempo real das 

sondas de detecção oligonucleotídicas específicas para o HPV e a beta-globina marcadas 

com corante fluorescente e clivadas  

O material biológico coletado, que constituirá biorrepositório, conforme definido 

pela Resolução CNS Nº 441 de 2011 (Art. 1º) e Portaria MS Nº 2.201 de 2011 (Art. 3º), 

foi utilizado conforme previsto no protocolo de pesquisa, não havendo análises 

adicionais futuras diferentes das previstas no protocolo. Após o processamento e a 

aquisição dos resultados, o material biológico permaneceu armazenado no Laboratório 

São Marcos em Vila Velha-ES até o término da pesquisa, para ser reutilizado caso 

houvesse necessidade de repetição e confirmação dos testes. Entretanto, não será 

utilizado, em hipótese alguma, em pesquisas futuras, devendo obrigatoriamente ser 

descartado ao término da pesquisa. 
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5.10 Análise estatística 

 

As informações de interesse foram registradas numa ficha clínica do estudo em 

formulário próprio (Apêndice 2), especialmente confeccionado para esta pesquisa, e 

digitadas em banco de dados padrão Microsoft Excel.  

Os dados foram analisados utilizando o pacote estatístico SPSS 23.0. Os 

resultados foram apresentados em números e proporções. O qui-quadrado foi calculado 

para comparar proporções e resultados com p < ou igual 0.05 foram considerados  

significativos estatisticamente. O cálculo exato de Fisher foi utilizado quando havia 

menos de 5 pacientes no grupo. Razão de Chances (Odds ratio) foi calculado com 

intervalos de confiança de 95%. 

 

5.11 Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos do HUAP (Parecer 2.541.267 – 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. 

As pacientes consentiram de forma voluntária e concordaram em participar do 

estudo através de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice 1). 

Todas as informações relatadas pelas participantes do estudo foram utilizadas 

somente para a proposta da pesquisa. A confidencialidade dos dados foi protegida por 

meio de restrito acesso, permitido somente a equipe de pesquisa. Informações que 

facilitassem a identificação das participantes foram registradas no próprio questionário 

de pesquisa, de forma codificada em banco de dados de uso exclusivo dos envolvidos 

no projeto. Todos os instrumentos da pesquisa foram armazenados em arquivo 

específico. Os termos de consentimento assinados e os resultados de exames foram 

mantidos como anexo do questionário de pesquisa em arquivo específico e de acesso 

restrito. Nomes e identificação individual não foram utilizados nas publicações 

resultantes deste estudo. 
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Os resultados desta pesquisa serão publicados em revistas e eventos científicos, 

independentemente de favoráveis ou não, sem que haja identificação dos pacientes 

participantes. 

Foram informadas que todo material colhido ficaria armazenado no Laboratório 

São Marcos - Vila Velha – ES até o fim da pesquisa, quando seria então descartado. 

Não será reutilizado em novas pesquisas em hipótese alguma. O material biológico 

pertence a paciente, tendo assim, o direito de retirar, a qualquer momento, o 

consentimento de guarda e utilização do material biológico armazenado (Resolução 

CNS N° 441 de 2011, artigos 9º e 10; Portaria MS N° 2.201 de 2011, Art. 6º). 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Características da população estudada: 

 

Sessenta e oito mulheres concordaram em participar do estudo. Entretanto duas 

coletas foram inválidas, segundo informações do laboratório responsável, não sendo 

possível a análise do material. A amostra constituída foi de 66 mulheres. 

A média de idade foi de 42 anos, sendo o grupo formado por mulheres de 18 a 

70 anos de idade. Estavam na pós- menopausa (>49 anos) 24.4% (16) mulheres. Quase 

metade das mulheres (42.2%; 28) era casada, 39.4 %, (26) solteiras, 12.1 % (8) viúvas 

(maiores que 44 anos) e 6.1% (4) eram divorciadas. 

A média da idade da sexarca (primeira relação sexual) foi de 17 anos (variação 

de 11 a 28). Sendo que 72.7% (48) tiveram a primeira relação antes dos 18 anos. 

Metade (50.8%) das mulheres estudadas reportou menos de 10 parceiros sexuais, 49.2% 

mais de 10 parceiros, sendo que 4.7% (3) referiram número incontável de parceiros. A 

média de idade da primeira gestação foi de 19 anos (variação 11 – 35), com número 

médio de 3 gestações (variação 0 – 11).  

Duas mulheres reportaram trabalhar como prostitutas, 33% (22) são donas de 

casa, 18.2% (12) trabalham como domésticas e 15.1% (10) relataram serem 

aposentadas. 

Das mulheres estudadas, 15.2% (10) relataram parceiro HIV positivo, 33.3% 

(22) não tinham parceiro no momento da pesquisa.  

Apenas 6 mulheres (9.1%) não estavam em uso de TARV e referiram ter 

cessado o uso da medicação por vontade própria. 

Houve referência ao uso do preservativo de forma regular por 51.8% das 

pacientes. 

Quando questionadas sobre tabagismo 22.7% (15) afirmaram uso, sendo que 2 

mulheres referiram uso irregular, não sabiam informar a quantidade usada e as demais 

faziam uso regular de mais de 5 cigarros/dia. Sobre as drogas ilícitas 15.2% (10) 

relataram uso, sendo que 12.1% (8) faziam uso de cocaína e 3% (2) de maconha. Não 

foi reportado o uso de drogas injetáveis. Cerca de 74% das mulheres (49) negaram o uso 

de álcool. Dez (15.2%) referiram uso uma vez por semana e 7 (10.6%) relataram 

consumo rotineiro. 
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A presença de IST prévia foi relatada por 27 pacientes (40.9%). Nas mulheres 

com menos de 41 anos, essa prevalência foi de 56% (14).  

Vinte e nove mulheres (43.9%) apresentavam carga viral indetectável. Outras 13 

estavam com nível de carga viral entre 106 e 683631 cópias/ml (média = 73034 

cópias/ml). Apenas 39 pacientes continham dados do número de linfócitos CD4. A 

média de células CD4/μl foi 721.2 (variação = 157-1881). Quase metade (42.4%; 28) 

apresentaram alta contagem (>350cels/μl) e 11 (16.7%) apresentaram baixa contagem. 

 

Tabela 1: Características das variáveis numéricas da amostra. 

 

VARIÁVEIS NUMÉRICAS   

IDADE (anos) Média 
          Mínimo-Máximo 

 

42 
18 a 70 

IDADE DA PRIMEIRA  
GESTAÇÃO 

Média 
Mínimo-Máximo 

 

19 

11 a 35 

 

NÚMERO DE GESTAÇÕES Média 
Mínimo-Máximo 

 

3 

0 a 11 

 

   

IDADE SEXARCA 
 

 

                 Média 
Mínimo-Máximo 

                      17 
                   11 a 28 

   

 

 

Frequências para as variáveis categóricas estudadas: 

 

 IST prévia: 40.9% 

 Sexarca antes dos 18 anos: 72.7% 

 Parceiro HIV +: 15.2% 

 Sem parceiro: 33.3% 

 10 ou mais parceiros: 49.2% 

 Tabagismo: 22.7% 
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 Uso de regular condom: 51.8% 

 Uso de TARV: 90.9% 

 Carga viral indetectável: 43.9% 

 CD4 >350 cél/ul: 42.4% 

 Casada: 42.2% 

 Solteira: 39.4% 

 Viúvas: 12.1% 

 Divorciadas: 6.1%  

 

Tabela 2:  Distribuição de frequência das variáveis categóricas estudadas 

 

Variável n:66 

Estado civil 

Casada 

Solteira 

Viúva 

Divorciada 

Parceiro HIV + 

Sem parceiro 

Tabagista 

Uso de drogas 

TARV 

 

 

28 (42.2%) 

26 (39.4%) 

8 (12.1%) 

4 (6.1%) 

10 (15.2%) 

22 (33.3%) 

15 (22.7%) 

10 (15.2%) 

60 (90.9%) 
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6.2 Infecções Sexualmente Transmissíveis encontradas 

 

No estudo, conforme demonstrado no gráfico 2, foi encontrado apenas uma 

paciente (1.5%) positiva para Chlamydia trachomatis. A prevalência encontrada de 

infecção pelo HPV de alto risco foi de 21.2% (14 pacientes). A prevalência total de 

ISTs foi de 40.9%. 

 

  

Gráfico 2: Prevalência de Chlamydia trachomatis e HPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTs

Nenhuma (59.1%)

HPV Alto Risco (21.2%)

CT (1.5%)

Outras ISTs( 19.7%)
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Tabela 3: Prevalência de ISTs em mulheres HIV positivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3:  Prevalênciados desfechos principais encontrados. 
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Nenhuma IST mencionada (59.1%)

HPV alto risco (21.2%)

HPV baixo risco (12.1%)

Chlamydia trachomatis (1.5%)

Hepatite C (1.5%)

Sífilis (7.6%)

Herpes (12.1%)

Várias ISTs (13.7%)

Prevalência total de ISTs (40.9%)

Infecções sexualmente transmissíveis Porcentagem (n) 

HPV alto risco 21.2 % (14) 

HPV16 7.6 % (5) 

HPV18 1.5 % (1) 

Outros HPV alto risco 19.7 % (13) 

HPV baixo risco 12.1 % (8) 

Chlamydia trachomatis 1.5 % (1) 

Hepatite C 1.5 % (1) 

Sífilis 7.6 % (5) 

Herpes 

Neisseria gonorrhoeae 

12.1 % (8) 

    0 % (0) 

Várias ISTs 13.7 % (9) 

Nenhuma IST mencionada 59.1 % (39) 

Prevalência total de IST 40.9 % (27) 
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Comparando mulheres com alguma IST e mulheres sem IST, a prevalência de 

carga viral elevada (> 50 cópias / ml) ou baixa contagem de linfócitos CD4 (<350 

células / µl) não apresentou significância estatística (tabela 4). Também não achamos 

diferença nos grupos em uso de TARV ou com parceiros HIV positivos. Não se 

observou maior freqüência de uso de drogas, álcool, cigarros e comportamento sexual 

de risco neste grupo de mulheres com IST. 

 

Tabela 4: Fatores de risco para qualquer ISTs em mulheres HIV positivas 

Fator de risco Qualquer ISTs  OR (IC, 95 %) P 

 n (N) Porcentagem   

Dados relacionados ao HIV 

Carga viral alta (>50 cópias/ml) 5 (17) 29.4 0.8 (0.2-3.0) 0.7 

Baixa contagem de linfócitos (menos 

350cels/μl) 

4 (16) 25.0 1.3 (0.3-5.5) 1.0 

TARV 24(27) 88.9 1.5 (0.3-8.1) 0.7 

Parceiro HIV (+) 

 

4 (20) 20.0 1.5 (0.4-6.3) 0.7 

Estilo de vida 

Tabagismo  4 (27) 14.8 2.3 (0.6-8.0) 0.2 

Uso de drogas ilícitas 4 (27) 14.8 0.96 (0.2-3.8) 1.0 

Uso de álcool   

 

4(27) 14.8 2.9 (0.8-10.1) 0.2 

Comportamento Sexual  

Sexo Anal  7 (27) 25.9 0.6 (0.2-1.8) 0.4 

Uso de Contraceptivos 19 (24) 79.2 1.0 (0.2-4.0) 1.0 

Uso regular do preservativo 14 (27) 51.8 1.7 (0.5-5.4) 0.8 

≥ 10 parceiros sexuais 13 (25) 52.0 1.5 (0.5-4.1) 0.4 

Legenda: 

N: Número total de pacientes com alguma IST e com os dados dos fatores de risco 

n: Número de pacientes com os fatores de risco 
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7.DISCUSSÃO 

 

Este estudo mostrou alta prevalência de IST entre mulheres infectadas pelo HIV. 

A infecção pelo HPV e HSV foram as ISTs virais mais prevalentes. Não encontramos 

nenhuma correlação significativa com fatores de risco de estilo de vida, comportamento 

sexual e prevalência de IST entre mulheres infectadas pelo HIV.  

Sobre a única paciente com amostra positiva para CT, também foi detectado 

HPV de alto risco na amostra. A paciente em questão apresentava as seguintes 

características quanto aos fatores socioeconômicos e de risco para IST: 19 anos e 

solteira. Quanto ao comportamento de risco para IST teve três parceiros, não tinha 

parceiro fixo e não fazia uso de preservativo. A idade da sexarca foi de 17 anos. 

Apresentava ainda história de herpes genital. Não era tabagista e fazia uso regular de 

TARV. Os fatores mais relacionados à infecção foram a sexarca precoce, baixa idade e 

não uso de preservativo, sendo que todas as associações tiveram um valor de p não 

significativo. 

A prevalência das infecções por CT é variável conforme a população estudada e 

o método diagnóstico utilizado. No nosso estudo a prevalência CT foi de 1.5%, 

semelhante a estudo multicêntrico desenvolvido em 9 estados do Brasil que encontrou 

uma prevalência de 2.1% de CT em mulheres HIV positivas não gestantes. A alta 

variação da incidência de determinadas IST mostra as diferenças na prevalência de 

doenças na população (Miranda et al., 2017). 

O tipo de doenças detectadas também difere entre diferentes locais. Um estudo 

multicêntrico, incluindo Brasil, África do Sul, Argentina, EUA, com gestantes 

portadoras do vírus HIV a prevalência de CT foi de 18.1% (Adachi et al., 2015). Em 

pesquisa realizada no Brasil, a prevalência de CT foi de 11.1%, de sífilis foi 9.5% e 

HCV de 8.1% no grupo de gestantes soropositivas (Travassos et al., 2012). No entanto, 

na população de mulheres não grávidas infectadas e não infectadas pelo HIV nos EUA, 

a prevalência de CT de 0.9% e de sífilis foi de 3.2% (Haley et al., 2017). Na África do 

Sul, a prevalência de CT foi de 36.8% nas gestantes soropositivas (Mudau et al., 2018). 

Em Nairobi, no Quênia, a prevalência CT foi de 1.7% e 1.6% de sífilis entre 

profissionais do sexo soropositivas (Musyoki et al., 2015). As mulheres grávidas 

infectadas pelo HIV eram positivas para CT em 21.9%, sífilis em 13.7%, tinham 

soropositividade para HVC em 4.3% dos casos e HSV-2 em 68% dos casos (Aebi-Popp 

et al., 2016). 
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A prevalência de HPV de alto risco no estudo foi alta. Encontramos 21.2% (14) 

de mulheres infectadas. Somente 1 paciente apresentava HPV16 isolado. Treze delas 

apresentavam outros tipos de HPV de alto risco associados ao HPV 16 (4) ou 

HPV18(1). 

Globalmente, o HPV16 é o tipo oncogênico mais freqüente, detectado em 3.2% 

das mulheres, seguida por HPV18 (1.4%), HPV52 (0.9%), HPV31 (0.8%) e HPV58 

(0.7%), embora diferenças regionais na classificação do HPV sejam observadas 

(Serrano et al.,2018). 

Um estudo multicêntrico realizado em 2015 em 9 estados brasileiros (Amazonas, 

Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 

e Rio Grande do Sul) com 802 mulheres portadoras do HIV, não gestantes, a 

prevalência total de HPV de alto risco foi 28.4%, de HPV 16 foi 8.1%, HPV 18 foi 

3.7% e de outros tipos de HPV de alto risco foi de 23.6% (Miranda et al., 2017). Os 

resultados se aproximam dos resultados encontrados em nosso estudo. 

 A prevalência de HPV de alto risco foi de 15% no estudo de gestantes 

soropositivas em Salvador, Brasil (Travassos et al., 2012). Na Índia, a prevalência entre 

as mulheres vivendo com HIV foi maior, 52.2% ( Menezes et al., 2016). 

Nos Estados Unidos (EUA), a prevalência de HPV encontrada para mulheres 

infectadas pelo HIV foi 63% e 30% para as HIV-negativas (Palefsky et al., 1999). 

Estudando doenças cervicais em mulheres de Nova York, a prevalência de 

infecção pelo HPV foi 54% em infectadas pelo HIV e 32% nas não infectadas 

(Ellerbrock et al., 2000). 

Estudos realizados em São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Sergipe e 

Pernambuco, em mulheres soropositivas, as prevalências de infecção pelo HPV 

variaram de 98% a 21% (Levi et al., 2002, Grinsztejn et al., 2009, Fedrizzi et al., 2011, 

Gurgel et al., 2013). 

A baixa contagem de linfócitos CD4 (<500 células/μl) e a alta carga viral (> 

1000 cópias/ml) mostraram estar relacionadas com a presença de ISTs (Travassos et al., 

2012). No entanto, os fatores sociais e não o status sorológico foram relacionados a 

maiores probabilidade de ter IST nos EUA (Haley et al., 2017). No nosso estudo, não 

encontramos nenhuma diferença entre a prevalência de IST entre mulheres HIV 

positivas relacionados a carga viral e o número de linfócitos CD4. Também não 

achamos diferença nos grupos em uso de TARV ou com parceiros HIV positivos. 
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Assim como também não se observou maior freqüência de uso de drogas, álcool, 

cigarros e comportamento sexual de risco neste grupo de mulheres com IST. 

Não foi encontrada nenhuma paciente com Neisseria gonorrheae. 

Em nosso estudo, encontramos uma prevalência de ISTs de 40.9%, e de 

infecções concomitantes em 13.7%. 

Estudos reportaram uma prevalência de IST de 36.5% em mulheres grávidas 

soropositivas, em Salvador, Brasil (Travassos et al., 2012) e 32.3% em KwaZulu-Natal 

(Moodley et al., 2015). Pesquisa realizada nos EUA apontou prevalência de IST 

confirmada laboratorialmente de 10.9% em soropositivas (Haley et al., 2017). Na África 

do Sul, a prevalência de IST foi de 47.8% entre as mulheres grávidas vivendo com o 

vírus HIV. Dessas 17.4% apresentaram mais de uma IST concomitante (Mudau et al., 

2018). 

Em Nairobi, no Quênia, a prevalência de qualquer IST em mulheres HIV 

positivas foi de 38.3% (Musyoki e al., 2015). Diferenças na prevalência entre os países 

estão relacionadas à variação real da prevalência da doença, assim como a diferente 

idade dos participantes estudados. 

No presente trabalho foi possível concluir que mulheres infectadas por HIV ou 

com AIDS continuam se infectando com outros patógenos sexualmente transmissíveis.  

A frequência das ISTs observadas no presente estudo, em mulheres infectadas 

por HIV ou com AIDS, mostra prevalência de coinfecções de transmissão sexual 

semelhante a outros estados brasileiros.  

A limitação deste estudo é o baixo número de participantes. A amostra estudada 

apresentava média de idade maior que a população de risco, mais de 50% faziam uso de 

preservativo regularmente, 33% não tinham parceiro no momento da pesquisa e a 

maioria fazia uso de TARV, o que pode ter contribuído para os resultados. 

No entanto, mostrou alta prevalência de ISTs, principalmente o HPV de alto 

risco, entre mulheres vivendo com HIV, com diferentes cargas virais e contagem de 

linfócitos CD4. Os médicos devem estar cientes da prevalência de ISTs em mulheres 

soropositivas, apesar de seu status de HIV e adesão à TARV, porque o diagnóstico 

oportuno e tratamentos precoces podem prevenir as complicações e morbidades mais 

graves no grupo. 

 

  



 

49 

 

8.CONCLUSÕES 

 

A prevalência encontrada para infecção por Chlamydia trachomatis foi de 1.5%, 

de infecção pelo HPV de alto risco 21.2% e prevalência total de ISTs foi de 40.9%. 

Não se observou maior freqüência de uso de drogas, álcool, cigarros e 

comportamento sexual de risco neste grupo de mulheres com IST.   

Observamos a presença de infecções concomitantes em 13.7% dos casos, sendo 

a mais prevalente a infecção pelo Herpes e Sífilis a seguir. 

Não encontramos diferença estatística entre o nível de carga viral e contagem 

CD4 em pacientes com ou sem IST. 

Não foi observada diferença nos grupos em uso de TARV ou com parceiros HIV 

positivos.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar do pequeno tamanho amostral e das limitações já mencionadas, fica clara 

a importância do rastreamento e detecção de IST assintomáticas, ou não, em populações 

específicas, como as mulheres sexualmente ativas portadoras de HIV/AIDS, para 

melhor condução clínica e controle da expansão das IST e do HIV, com o 

desenvolvimento de estratégias específicas para saúde sexual e reprodutiva dessa 

população. 

Sugerimos reforçar a orientação pelos profissionais da saúde e educadores para 

uso dos métodos contraceptivos de barreira, vacinação contra HPV e hepatite B, 

testagem regular de ISTs e HIV e tratamento das pessoas afetadas. Difundir informação 

sobre o risco de exposição ao HIV e as ISTs, além de incentivar mudanças de 

comportamento, principalmente nas populações de risco. 

Novos estudos devem ser realizados para ampliar o conhecimento acerca da 

coinfecção HIV-IST e dos fatores de risco associados. 
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11.APÊNDICES 

11.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

            TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Universidade Federal Fluminense - Hospital Universitário Antônio Pedro  

Faculdade de Medicina - Departamento Materno-Infantil 

 

Título da pesquisa: Prevalência de infecção por Chlamydia trachomatis e pelo Vírus 

do Papiloma Humano em pacientes vivendo com o Vírus da Imunodeficiência 

Humana 

 

Pesquisador responsável: Sara Pereira Leite Lima, mestranda do Curso de Mestrado 

Profissional Materno-Infantil, da Universidade Federal Fluminense. Telefone: (21) 

995707774. 

 

Nome:_________________________________________________  

Prontuário: __________________________ Idade: _____________ 

 

A Sra. está sendo convidada a participar do projeto “Prevalência de infecção por 

Chlamydia trachomatis e pelo Vírus do Papiloma Humano em pacientes vivendo 

com o vírus da Imunodeficiência Humana”. Este projeto é confidencial e suas 

respostas serão mantidas no anonimato. 

Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento a Sra. pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua participação será de grande 

importância, pois permitirá avaliação de alguns problemas comuns entre as 

mulheres infectadas pelo HIV, como comportamento de risco para IST/AIDS 

permitindo assim a elaboração de estratégias de prevenção e assistência que 

possam melhorar a qualidade de vida. 

Se a Sra. concordar em participar deste estudo,  irá responder a um questionário e 

durante exame ginecológico será coletada secreção do colo do útero para 

realização de teste diagnóstico para pesquisa de infecção ginecológica. A sra. 

receberá o resultado do exame, tratamento caso necessário e aconselhamento sobre 

contracepção e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 
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Os riscos serão mínimos como sangramento discreto e cólica leve durante a coleta. 

Caso haja qualquer desconforto maior será prontamente avaliada pela 

examinadora, podendo ser medicada para alívio dos sintomas, se necessário. 

Não haverá custos ou pagamentos pela aceitação em participar. 

Todo material colhido ficará armazenado no Laboratório São Marcos- Vila Velha 

– ES até o fim da pesquisa, quando será então descartado. Não será reutilizado em 

novas pesquisas em hipótese alguma. O material biológico pertence a você, tendo 

assim, o direito de retirar, a qualquer momento, o consentimento de guarda e 

utilização do material biológico armazenado (Resolução CNS N° 441 de 2011, 

artigos 9º e 10; Portaria MS N° 2.201 de 2011, Art. 6º). 

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. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto ou demais informações: e.mail: etica@vm.uff.br // 

Tel/fax:(21)26299189 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

 

Niterói, ______ de _______________________ 2018. 

 

Assinatura da participante 
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Assinatura do entrevistador 

 

_______________________________________________________________ 

 

Testemunha 
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11.2 Questionário Socioeconômico 
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12.ANEXOS 

12.1Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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