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RESUMO 

 

As infecções sexualmente transmissíveis são consideradas (ISTs) representam um 

grande problema de saúde pública. As adolescentes e adultas jovens estão mais 

susceptíveis a adquirem infecção pelo Papilomavírus humano (HPV), por dois motivos 

principais: o comportamento sexual e a vulnerabilidade biológica. Alguns Fatores de 

risco como, paridade e número de filhos, assim como infecção por Chlamydia 

trachomatis (CT) são cofatores associados à infecção pelo HPV responsáveis pelas 

lesões precursoras e câncer cervical. OBJETIVO: Estimar a prevalência de tipos de 

HPV e CT presentes em adolescentes e adultas jovens e relacionar com a detecção de 

anormalidades citológicas, com fatores de risco sóciodemográficos e relacionados aos 

hábitos sexuais. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata de um estudo de corte transversal, 

incluiu 276 adolescentes e adultas jovens sexualmente ativas com idade entre 15 a 24 

anos. Foi realizada a citologia convencional, a detecção de DNA-HPV por PCR 

utilizando os primers PGMY09/PGMY11 e a genotipagem por hibridização reversa em 

pontos.  Para a amplificação do DNA de CT foi usado o teste AMPLICOR CT/NG, um 

ensaio multiplex, qualitativo, que permite a amplificação do DNA de CT, de NG e do 

controle interno (CI) da reação, simultaneamente. A população foi estratificada em dois 

grupos etários: Grupo I (15 a 19 anos) e Grupo II (20 a 24 anos). Realizou-se a análise 

univariada considerando um p< 0,20 para a inclusão na análise multivariada com o 

cálculo do Odds Ratio (OR), intervalo de confiança de 95% e nível de significância < 

0,05. RESULTADOS: A prevalência de infecção por HPV foi de 47,1% (IC 95% 41,0–

53,2). O HPV 16, em infecções simples e múltiplas, foi o mais prevalente detectado em 

27,7% (36/130) dos casos, seguido pelo HPV 68 (8,5%; 11/130), HPV 52 (6,2%; 8/130) 

e HPV 39 (4,6%; 6/130). A prevalência de HPV nos diagnósticos citológicos de ASC-

US foi de 66,7 % em adolescentes e 77,8% nas adultas jovens.  Nos diagnósticos de 

LSIL a infecção pelo HPV este presente em 87,5% das adolescentes e 75% das adultas 

jovens. Os diagnósticos citológicos de HSIL foram detectados apenas nas adolescentes 

com 100% de prevalência de infecção por HPV. A prevalência total da infecção por CT 

foi de 9,1% (IC 95% 5,61–12,4). Entre as adolescentes a prevalência foi de 68% (17/25) 

e entre as adultas jovens foi de 32% (8/25). A associação infecção pelo HPV 

relacionada aos fatores de risco comportamentais e sociodemograficos, mostrou-se 

estatísticamente significante o estado civil solteira e possuir mais que quatro parceiros 

sexuais. As anormalidades citológicas presentes entre adolescentes e adultas jovens 

foram associadas quanto à infecção pelo HPV e por CT. CONCLUSÃO: Infecções por 

HPV e CT são prevalentes em adolescentes e adultas jovens, especialmente nas que 

apresentam anormalidades citológicas. Hábitos sexuais possuem uma relação com a 

infecção por HPV, corroborando dois dos fatores de risco o estado civil solteira, o 

numero de parceiros sexuais. A infecção por CT aumenta o risco para aquisição das 

anormalidades citológicas. 

Palavras-chave: Papilomavirus humano, Chlamydia trachomatis, citologia, 

adolescentes e adultas jovens. 



15 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Sexually transmitted infections are considered (STIs) pose a major public health 

problem. Adolescents and young adults are more likely to get Human papillomavirus 

(HPV) infection for two main reasons: sexual behavior and biological vulnerability. 

Some risk factors such as parity and number of children as well as Chlamydia 

trachomatis (CT) infection are co-factors associated with HPV infection responsible for 

precursor lesions and cervical cancer. OBJETIVE: Estimate the prevalence of HPV 

types and CT in adolescents and young adult females and to relate to the detection of 

cytological abnormalities, with sociodemographic and habits related to sexual risk 

factors. MATERIALS AND METHODS: This cross-sectional study included 276 

adolescents and young adult females sexually active aged 15-24 years. Conventional 

cytology was performed to detect HPV DNA by PCR using the primers 

PGMY09/PGMY11 and genotyping by reverse dot blot hybridization. Detection of CT 

was performed by PCR using primers directed to the region encoding the cryptic 

plasmid. The population was stratified into two age groups: Group I (15-19 years) and 

Group II (20-24 years). It was conducted univariate analysis considering a p <0.20 for 

inclusion in the multivariate analysis to calculate the odds ratio (OR), confidence 

interval of 95% and significance level of <0.05. RESULTS: The prevalence of HPV 

infection was 47.1% (CI 95% 41.0–53.2). The HPV 16 was the most prevalent, present 

in 27.7% (36/129) of cases, followed by HPV 68 (8.5%; 11/130), HPV 52 (6.2 %; 

8/130) e HPV 39 (4.6%; 6/130). The prevalence of HPV in the cytologic diagnosis of 

ASC-US was 66.7% in adolescents and 77.8% in young adult females. In diagnosis of 

LSIL HPV infection that present in 87.5% of adolescents and 75% of young adults 

females. The cytologic diagnosis of HSIL were detected only in adolescents with 100% 

prevalence of HPV infection. The total prevalence of CT infection was 9.1% (CI 95% 

5.61–12.4). Among adolescents, the prevalence was 68% (17/25) and among young 

adults was 32% (8/25). The association with HPV infection related to behavioral and 

sociodemographic risk factors was statistically significant in the single marital status 

and had more than four sexual partners. Cytological abnormalities present among 

adolescents and young adults were associated with HPV and CT infection. 

CONCLUSION: HPV and CT infections are prevalent in adolescents and young adults, 

especially those with cytologic abnormalities. Sexual habits have a relationship with 

HPV infection, corroborating two of the risk factors for single marital status, the 

number of sexual partners. CT infection increases the risk for acquisition of cytologic 

abnormalities. 

 

 

Key-words: Human papillomavirus, Chlamydia trachomatis, cytological, adolescents 

and adult young.  
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 1. INTRODUÇÃO/ REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1. EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 

  

O câncer do colo útero é o terceiro tipo de câncer mais prevalente entre as 

mulheres. Segundo a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), cerca 

de 530 mil novos casos de câncer do colo do útero e 275 mil mortes são notificados 

anualmente no mundo (IARC, 2013). Estima-se que, em 2030, o número de casos de 

câncer do colo do útero sofrerá um aumento de 50% em todo o mundo (FREGNANI et 

al., 2013).  

No Brasil estima-se que em 2016 ocorram 16.340 novos casos, perfazendo uma 

média nacional de 15,85/100 mil mulheres. O câncer do colo do útero é o mais incidente 

em mulheres na Região Norte do Brasil, sendo 23,97 diagnósticos anuais em cada 100 

mil mulheres (23,97/100mil). Este tipo de câncer tem a segunda maior incidência nas 

regiões Centro-Oeste (20,72/100mil) e Nordeste (19,49/100 mil). Na Região Sudeste 

possui a terceira maior incidência (11,30/100mil) e a quarta na Região Sul (15,17 /100 

mil)
 
(INCA, 2016). 

O câncer do colo do útero é uma doença de evolução lenta, apresentando fases 

pré-invasivas caracterizadas por lesões conhecidas como neoplasias intraepiteliais 

cervicais (NIC) (LAX, 2011). O Papilomavírus humano (HPV) é considerado o agente 

etiológico central envolvido na gênese dos carcinomas cervicais, detectado em 99,7% 

dos casos de câncer do colo do útero (BOSCH et al., 1995; WALBBOMERS et al., 

1999). 

O HPV provoca a infecção sexualmente transmissível comum entre os homens 

e as mulheres.  Estima-se que pelo menos 50% dos individuos sexualmente ativos irá 

adquirir algum tipo de HPV durante a vida, e que 80% das mulheres entrarão em 

contato com algum tipo de HPV até os 50 anos de idade (CASTELLSAGUÉ et al., 

2002). A incidência entre mulheres de 15 a 24 anos é de 74% e entre adolescentes pode 

superar 60% (BROWN et al., 2005; BRAWNER et al., 2013). 

Os limites cronológicos da adolescência são definidos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos (adolescents) e pela Organização das 
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Nações Unidas (ONU) entre 15 e 24 anos (youth), critério este usado principalmente 

para fins estatísticos e políticos. Usa-se também o termo jovens adultos para englobar a 

faixa etária de 20 a 24 anos de idade (young adults). 

A prevalência da infecção pelo HPV varia substancialmente entre os países e 

de acordo com a idade e estilo de vida. Estudos tem demonstrado uma prevalência de 

seis a oito vezes maior de infecção por HPV em mulheres mais jovens em relação às 

mulheres com idade mais avançada. As taxas tem variado de 12% a 56% em mulheres 

menores de 21 anos em comparação com 2% a 7% em mulheres com mais de 35 anos 

de idade (MOSCICKI, 2007).   

A maioria das infecções por HPV são transitórias, especialmente na população 

jovem, mas uma pequena fração de infecções persiste (cerca de 5 a 10%) e são estas 

infecções persistentes que estão envolvidas no desenvolvimento do câncer do colo do 

útero e de suas lesões precursoras (MONTALVO et al., 2011; MOSCICKI et al., 2010; 

SCHIFFMAN et al, 2011). Contudo, há indicações de que pode haver uma resolução da 

infecção mesmo depois de um a três anos de persistência. Acredita-se que o risco do 

desenvolvimento de câncer cervical e suas lesões precursoras como neoplasia 

intraepitelial de grau 3 (NIC3), requeiram pelo menos alguns anos de persistência viral. 

Este período da infecção inicial até o câncer é corroborado pelos dados de prevalência 

que mostra que o pico de NIC 3 ocorre em mulheres com 25 a 29 anos, 

aproximadamente cinco a sete anos depois do pico de infecção pelo HPVque ocorre 

entre três a quatro anos após a início da atividade sexual (MOSCICKI, 2007). O pico de 

câncer cervical é encontrado nas mulheres com 45 a 65 anos de idade (MOSCICKI, 

2010). 

As lesões precursoras designadas como neoplasia intraepitelial cervical (NIC, 

são categorizadas em três graus (NIC1-3) baseados no grau de proliferação de células 

basais atípicas que perdem gradualmente as funções de controle de crescimento normal, 

não se diferenciam adequadamente e como consequência, há proliferação desordenada 

de células indiferenciadas em toda a espessura do epitélio (LAX 2011; MUNHOZ et al., 

2012). A proliferação de células basais atípicas atinge 1/3 do epitélio na NIC 1, as 

atipias chegam até o terço médio do epitélio cervical no caso das NIC 2, ou ocupam o 

terço superior do epitélio cervical nas NIC 3 (CRUM et al., 1997; LAX, 2011). 

Inicialmente, considerava-se a hipótese de que o carcinoma de células 

escamosas sempre evoluía de epitélio cervical infectado normal através de um processo 

de longa duração em que as NIC 1 evoluiriam para NIC 2 e estas para NIC 3. No 
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entanto, há evidências de que somente parte das NIC1 progridem para NIC 2 e NIC 3, 

pois a maioria das NIC 1 tem alto potencial de regressão (LAX, 2011). Há evidências 

epidemiológicas de que o comportamento biológico da NIC 2 seja mais semelhante à 

NIC 1 do que à NIC 3 (D’OTTAVIANO et al., 2004). As NIC 1 regridem em 57% dos 

casos e sua taxa de persistência em lesões não tratadas é de 32%. A média da idade da 

mulher no momento do diagnóstico de NIC 2 é cerca de 10 anos menor do que a média 

de idade no momento do diagnóstico de NIC 3. Estudos de coorte sobre a história 

natural da lesão do tipo NIC 2 têm demonstrado regressão de 26% a 60% dos casos 

(GUEDES et al., 2007). Em relação às NIC 3 a taxa de regressão das lesões é de 32% 

enquanto que a taxa de persistência das lesões não tratadas é de 56% (GUEDES et al., 

2007). Portanto, as NIC 1 indicam uma infecção ativa pelo HPV, as NIC 2 são 

consideradas lesões de alto grau, mas podem regredir espontaneamente em  mais de 

40% das mulheres e a NIC 3 é a menos provável de regredir e é considerada a 

verdadeira lesão precursora do câncer cervical (Trottier et al., 2006; Naucler et al., 

2007). 

Tipos específicos de HPV determinam diferentes riscos para a persistência e a 

progressão determinada pelo vírus. O padrão de distribuição dos tipos de HPV pode 

variar até mesmo entre países e regiões, estando relacionados a hábitos sexuais e 

migração de pessoas (MENEGAZZI et al., 2009).  

 

1.2. CLASSIFICAÇÃO DO HPV E ESTRUTURA GENÔMICA E PROTÉICA 

 

Existem mais de 189 tipos de HPV reconhecidos, dos quais 40 tipos possuem 

especificamente tropismo para mucosa anogenital. Baseado em sua associação com 

câncer cervical, estes vírus são divididos em 18 tipos de alto risco oncogênico (HR), 

incluindo (HPVs 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 52, 56, 58, 59, 68, 70, 73 e 82), 3 

considerados como de provável alto risco oncogênico (HPVs 26, 53 e 66) e 11 tipos de 

baixo risco oncogênico (LR), incluindo os tipos de HPVs 6, 11, 40, 42, 43, 54, 61, 72, 

81, 83, CP6108 (BERNARD et al., 2010; BOSCH et al., 2014;  GARCÍA-ESPINOSA 

et al., 2009).  

As diversas espécies de HPV que infectam o trato genital feminino são 

classificadas filogeneticamente no gênero Alphapapillomavirus. As espécies ou grupos 

mais importantes relacionadas à doença provocada pela infecção do HPV são as 

espécies Alpha 9 e Alpha 7. O principal tipo da espécie Alpha 9 é o HPV 16 e da 
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espécie Alpha 7 é o HPV 18 (DE VILLIERS et al., 2004; DOORBAR et al., 2012; 

HAGER et al., 2009). Atualmente, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus (ICTV), as espécies ou grupos de maior 

interesse são classificados como Human papillomavirus 16 que inclui os HPVs 16, 

31,33, 35, 53, 58 e 67 e Human papillomavirus 18 que inclui os HPVs 18, 39, 45, 59, 

68, 70 e cand85 (BERNARD et al., 2010) (Figura 1). Estes tipos de HPV e o rico 

correspondente estão demonstrados no Quadro 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Papilomavírus humano pertencem à família Papillomaviridade, gênero 

Papilomavírus. São vírus não envelopados de simetria icosaédrica, cujo capsídeo é 

formado por 72 capsômeros envolvendo um genoma composto por DNA de fita 

circular, com cerca de 8.000 pares de bases (DOORBAR et al., 2009; MUÑOZ et al., 

2006). O genoma do HPV é constituído por aproximadamente oito regiões de leitura 

aberta (open reading frames-ORF), composta por pelo menos seis genes que se 

expressam precocemente e dois genes que se expressam tardiamente, sendo 

denominados respectivamente, genes E (Early) e genes L (Late). A região E é formada 

pelos genes E1, E2, E4, E5, E6 e E7. Dentre esses, E1 tem relação com a replicação 

viral, E2 com a transcrição e replicação, E4 com a maturação viral e alteração da matriz 

intracelular. O gen E5 correlaciona-se com a proliferação celular, e E6 e E7 são os 

Figura 1 - Árvore filogenética contendo os tipos de papilomavírus distribuídos entre as 

espécies pertencentes ao gênero Alphapapillomavirus. MfPV: Macaca fascicularis 

papillomavirus; CgPV: Colobus monkey papillomavirus. (Bernard et al., 2010). 
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genes envolvidos na transformação celular e carcinogênese (DOORBAR et al., 2012; 

PERALTA-ZARAGOZA et al., 2013).  

As oncoproteínas E6 e E7 são responsáveis pela indução, bem como, a 

manifestação da transformação fenotípica das células, particularmente pela inativação 

do controle do ciclo celular e mecanismos de apoptose. Ambas as proteínas, E6 e E7, 

podem favorecer a multiplicação das células alvo. O produto do gene E6 inativa o 

produto do gene p53 supressor de tumor, via proteína celular E6-AP e da mesma 

maneira, o produto do gene E7, inibe o produto do gene do retinoblastoma (pRb) 

(DOORBAR et al., 2012; PERALTA-ZARAGOZA et al., 2013; SNIJDERS et al., 

2006).  

Duas novas proteínas foram recentemente identificadas, codificadas na região 

do gen precoce, as proteínas E3 e E8, que estão presentes apenas alguns tipos HPVs 

(HPV 1, 11, 16, 31 e 33). As proteínas, E8 e E2C, funcionam como um regulador 

negativo para replicação do DNA do HPV e desempenha um papel de controle do ciclo 

de replicação viral e manutenção do HPV epissomal (PERALTA-ZARAGOZA et al., 

2013). 

A região L é formada pelos genes L1 e L2, que codificam as proteínas do 

capsídeo viral. Os tipos de HPVs são definidos com base nas sequiencias nucleotídicas 

dos genes da região L1 e sua posição topológica dentro das árvores filogenéticas do 

genoma do HPV. Entre L1 e E6, o genoma possui uma região reguladora LCR (Long 

Control Region) ou URR (Upstream Regulatory Region), origem da replicação viral que 

contem seqüências ativadoras e repressoras da transcrição viral (Figura 2) (BERNARD 

et al.,2010; DOORBAR et al., 2012; PERALTA-ZARAGOZA et al., 2013). 

 

  Figura 2 ˗ Representação esquemática do genoma do HPV 16: região reguladora (URR); região 

precoce (E); e região tardia (L). As principais funções dos produtos dos genes precoces e tardios 

também estão listadas). Adaptado de GHITTONI et al., 2010. 
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Os mecanismos envolvidos na carcinogênese do câncer do colo uterino, bem 

como, a manifestação da transformação fenotípica das células, particularmente pela 

inativação do controle do ciclo celular e mecanismos de apoptose. Ambas as proteínas, 

E6 e E7, podem favorecer a multiplicação das células alvo. Juntos, os produtos dos 

genes virais E6 e E7 são capazes de imortalizar queratinócitos com uma maior 

eficiência, promovendo assim, o acúmulo de danos no DNA das células hospedeiras 

infectadas (DOORBAR et al., 2012; GHITTONI et al. 2010; MOODY; LAIMINS 

2010).  

A proteína E6 promove a degradação da proteína supressora de tumor p53, 

resultando na perda de sua atividade. A p53 é um fator de transcrição celular 

responsável por paralisar o crescimento celular e induzir apoptose em resposta a 

situações de injúria celular, como hipóxia e danos causados ao DNA, impedindo a 

divisão da célula até que o dano seja reparado. O produto do gene E6 liga-se a uma 

proteína celular denominada E6-AP (E6-associated protein) formando o complexo 

E6/E6-AP que funciona como uma proteína ubiquitina ligase (E3). Este complexo se 

liga à p53, que se torna rapidamente ubiquitinada e é dirigida para proteassomas 

(BURK et al. 2009; DOORBAR et al., 2012;  GHITTONI et al. 2010; ZUR HAUSEN 

et al 2000; PERALTA-ZARAGOZA et al., 2013) 

A proteína E7 promove a ativação dos fatores de transcrição da família E2F 

através de sua ligação à outra proteína supressora de tumor, a proteína do 

retinoblastoma (pRb). Essa ligação faz com que ocorra a ruptura do complexo pRb/E2F 

e, consequentemente, a liberação dos fatores de transcrição E2F1 a 3, que por sua vez, 

ativam a transcrição de um grupo de genes que codificam proteínas essenciais para a 

progressão do ciclo celular, tais como as ciclinas E e A (DOORBAR et al., 2012; 

GHITTONI et al., 2010; ZUR HAUSEN et al., 2000). 
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Quadro 1 ˗  Relação entre os termos utilizados para denominar espécies e a 

classificação do papilomavírus pertencentes ao gênero Alphapapillomavirus. 

 

 

1.3. INFECÇÃO PELO HPV 

 

A infecção pelo HPV ocorre em células de várias camadas do epitélio da 

cérvice, após microabrasões que permitem as partículas virais infecciosas atingirem a 

camada proliferativa. O vírus permanece nas células proliferativas infectadas em estado 

latente e, nestas células, o genoma viral é mantido com um número de cópias 

epissomais baixo. A persistência da infecção pelo HPV é incomun representando, a 

distinção fundamental entre a exposição benigna ao HPV e o risco substancial de 

neoplasia cervical (DOORBAR et al., 2012; SCHIFFMAN et al., 2010). 

Risco 

Oncogênico 
Espécie Tipo/Espécie (ICTV)  Outros tipos 

Baixo 

Risco 

Alpha-1 Human papillomavirus 32 HPV 42 

Alpha-2 Human papillomavirus 10 HPV 3, HPV 28, HPV 29, 
HPV 78, HPV 94 

Alpha-3 Human papillomavirus 61 HPV 81, HPV 72, HPV 84, 

HPV 83, cand HPV 62, 
cand HPV 87,candHPV 86, 

cand HPV 89 

Alpha-4 Human papillomavirus 2 HPV 27, HPV 57 

Alpha-8 Human papillomavirus 7 HPV 40, HPV 43, HPV 91 

Alpha-10 Human papillomavirus 6 HPV 11, HPV 13, HPV 44, 
HPV 74, PcPV 1 

Alpha-13 Human papillomavirus 54 - 

Alpha-14* Human papillomavirus 71 - 

 Alpha-15* Human papillomavirus cand90 - 

Alto 
Risco 

Alpha-5 Human papillomavirus 26 HPV 51, HPV 69, HPV 82 

Alpha-6 Human papillomavirus 53 HPV 30, HPV 56, HPV 66 

Alpha-7 Human papillomavirus 18 HPV 39, HPV 45, HPV 59, 
HPV 68, HPV 70, cand HPV 85 

Alpha-9 Human papillomavirus 16 HPV 31, HPV 33, HPV 35, 

HPV 52, HPV 58, HPV 67 

Alpha-11 Human papillomavirus 34 HPV 73 

Lesões genitais 

em macacos 

Alpha-12 Rhesus monkey papillomavirus 

1 

- 

* Espécies reagrupadas (Alpha-14) segundo a nova classificação proposta.  Adaptado de BERNARD et al.,2010 
cand - candidato a tipo. 
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Como estas células se dividem, elas produzem células-filhas que são 

direcionadas para a superfície epitelial. Diferentes eventos do ciclo de vida do vírus são 

acionados em diferentes estágios durante sua replicação. Nas NIC provocadas pelos 

tipos de HPV de alto risco como o HPV16, as células das camadas inferiores são 

infectadas e nelas, as proteínas oncogênicas E6 e E7 ativam o ciclo da divisão celular. 

 Nas células das camadas médias, as proteínas necessárias para a replicação do 

genoma tornam-se elevadas, o que permite a replicação do genoma. Estas células 

expressam a proteína viral E4 nas fases do ciclo celular S ou G2 do ciclo celular. Nas 

camadas epiteliais superiores, as células saem do ciclo celular de um subconjunto das 

células E4-positivas, as proteínas L1 e L2 são rompidas, permitindo o empacotamento 

dos genomas virais e sua replicação (DOORBAR et al., 2012). 

Existem três tipos de infecção, latente, produtiva e a infecção transformante. 

Na infecção produtiva, caracterizada como neoplasia intraepitelial de grau 1 (NIC 1), a 

replicação viral e a produção de vírions são fortemente relacionadas ao ciclo de 

diferenciação do epitélio, conseqüentemente as anormalidades serão observadas em 

células maduras. As alterações são caracterizadas citologicamente como 

multinucleação, hipercromasia, contorno irregular da membrana nuclear, halos 

perinucleares e principalmente, o efeito citopático do HPV, os coilócitos (WRIGHT, 

2006). 

Nas infecções transformantes, caracterizadas como NIC 2 e NIC 3, há 

considerável aumento na expressão das proteínas E6 e E7, resultando em instabilidade 

genética (SNIJDERS et al., 2006). Citologicamente os coilócitos são ausentes ou menos 

proeminentes nas NIC de alto grau, sendo as anormalidades caracterizadas por células 

imaturas, apresentando hipercromatismo, perda da polaridade e aumento da relação 

núcleo citoplasmática (WRIGHT, 2006). 

O HPV pode também ser capaz de infectar as células epiteliais colunares, e 

células de reserva na junção escamocolunar na zona de transformação do colo do útero, 

na endocérvice. A infecção destes tipos de células pode estar associada a diferentes 

padrões de progressão da doença e com o desenvolvimento de adenocarcinoma 

(DOORBAR et al., 2012). 
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1.4. PREVALÊNCIA DE HPV EM MULHERES COM CITOLOGIA NORMAL E 

ANORMAL  

 

O HPV 16 é o tipo mais comumente encontrado em mulheres com ou sem 

lesão cervical. O HPV 16 é o tipo mais comum entre as mulheres com citologia normal, 

seguido pelo HPV 18 na Europa, América Central e do Sul. Na Ásia o segundo tipo 

mais prevalente é o HPV 52 e 53 na América do Norte (BOSCH et al., 2008).  

Uma metanálise realizada baseada em estudos de todo mundo mostrou que a 

prevalência de HPV em mulheres com citologia normal foi de 10,4%. Nos países em 

desenvolvimento a prevalência foi de 15,5% e em países desenvolvidos de 10,0%, 

sendo maior em mulheres com menos de 25 anos de idade com uma prevalência de 

16,9% (DE SANJOSÉ  et al., 2007). 

Um recente estudo encontrou uma prevalência estimada de HPV entre as 

mulheres independente da idade com citologia normal de 7,2%  mundialmente, 11,2% 

na América Latina e 16,1% no Caribe. A prevalência do HPV em cada país variou de 

1,6 a 41,9%, com diferenças significativas nas estimativas, não apenas entre regiões, 

mas também entre os países e entre os estudos dentro da mesma região (BRUNI et al., 

2010). 

No Brasil, um estudo realizado no estado do Paraná, a prevalência de HPV 

entre mulheres com idade menos de 25 anos de idade com citologia normal foi de 6,7%. 

Estes dados são comparáveis com regiões desenvolvidas com América do Norte, 

Europa, Japão e Nova Zelândia que mostram uma média de prevalênci a de 6,2% (DA 

SILVA et al., 2012). 

Em Goiânia, Goiás, em um estudo envolvendo adolescentes sexualmente ativas 

de 15 a 19 anos da região noroeste, foram identificados 30 tipos de HPVs, agrupados 

nas espécies Alpha 9, 7, 6, 5 e 11 respectivamente. O HPV 16 foi o mais prevalente 

seguido dos tipos 51, 31, 52 e 18. A prevalência global (incluindo adolescentes com 

anormalidades citológicas) foi de 28% e a prevalência da infecção nas adolescentes com 

citologia normal foi de 21,9%. Os HPV de alto risco foram os tipos mais frequentes, 

representando 88,4% dos casos positivos para infecção pelo HPV (ALVES et al., 2013). 

Nos diagnósticos citológicos anormais, os tipos de HPVs mais frequentes nas 

atipias escamosas de significado indeterminado são os HPVs 16, 18, 31, 33, 35, 45, 66 e 

6 e nas LSIL são os HPVs 16, 31, 58, 18, 33, 52, 35, 51, 56, 45, 39, 66 e 6. Os tipos de 

HPV envolvidos nas HSIL são os HPVs 16, 18, 31, 51, 53, 56, 52, 66 e 58 (CLIFFORD 



25 

 

 

 

et al., 2006). Ribeiro et al., (2011) encontraram em Goiânia uma prevavalência total de 

87% em mulheres encaminhadas com citologia anormal. O HPV 16 foi o mais 

prevalente seguido dos HPVs 31, 35, 52 e 18 principalmente em neoplasias 

intraepiteliais de alto grau (NIC 2 e 3) e carcinomas invasores. Outro estudo realizado 

por Barros et al., (2012), mostraram uma prevalência de 86,3%, sendo a prevalência de 

HPV de 61,3%, nos diagnósticos citológicos negativos, nos diagnósticos de ASC-H 

80% nos diagnósticos de LSIL 83,3%, em mulheres comdiagnóstico de HSIL e 

carcinoma espinocelular invasivo de 100%. 

 

1.5. FATORES DE RISCO E COFATORES RELACIONADOS À INFECÇÃO 

PELO HPV 

  

 Apesar da evidência que o HPV é fortemente implicado como o agente causador 

do câncer cervical, a infecção isolodamente não é suficiente para o seu desenvolvimento 

(MONTALVO et al., 2011). Existem fatores relacionados à aquisição da infecção e 

outros relacionados à persistência da infecção que aumentam o risco de 

desenvolvimento de câncer cervical (ALMONTE et al., 2011).  

  Fatores relacionados a vulnerabilidade biológica, ao comportamento sexual das 

mulheres, como a idade do ínicio da atividade sexual, o uso irregular, ou o não uso de 

preservativos, número de parceiros e o comportamento sexual destes parceiros estão 

relacionados ao maior risco para adquirir a infecção pelo HPV (HWANG et al., 2009; 

MONTALVO et al., 2011). 

 

1.5.1. Vulnerabilidade biológica 

 

Compreender o processo de maturação fisiológica cervical durante a 

adolescência pode ajudar a esclarecer a observação epidemiológica que nesta faixa 

etária as mulheres parecem ser mais vulneráveis a certos patógenos. Adolescentes e 

jovens do sexo feminino (12 a 24 anos de idade) possuem taxas mais elevadas de 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), incluindo as infecções por Chlamydia 

trachomatis, Neisseria gonorrheae, e principalmente o HPV. Esta vulnerabilidade é 

muitas vezes atribuída a comportamentos sexuais de risco, mas fatores biológicos, 

incluindo a topografia epitelial do colo do útero durante este período são importantes 

(HWANG et al, 2009; MOSCICKI, 2011).  
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A compreensão da história natural de maturação cervical pode auxiliar a 

identificar os fatores que agravam ou minimizam a vulnerabilidade do epitélio à 

infecção. O colo uterino diferem nas adolescententes e mulheres adultas, o termo 

epitélio imaturo refere-se ao padrão de células endocervicais e metaplásicas tipicamente 

encontrados em adolescentes, enquanto o epitélio maduro refere-se ao predomínio de 

epitélio escamoso mais comum em mulheres adultas (HWANG et al., 2011). 

Na adolescência e nas adultas jovens, o colo uterino é caracterizado pela 

presença de ectopia, onde o epitélio colunar da endocérvice se estende para a 

ectocérvice tornando-se mais exposto as agressões físicas do coito e as químicas da 

acidez vaginal. Esta condição favorece a infecção por vários microrganismos 

causadores de ISTs (MOSCICKI, 2011; HWANG et al., 2012).  

Este fenômeno leva ao desenvolvimento de um processo chamado de zona de 

transformação (ZT), provavelmente uma das áreas mais vulneráveis do epitélio ao poder 

carcinogênico do HPV (MOSCICKI, 2011). A zona de transformação pode ser definida 

como uma área de epitélio recém-formado entre a junção escamocolunar (JEC) original 

no orifício externo até a JEC recém-formada. Este epitélio é metaplásico, sendo o mais 

susceptível às agressões e tem um elevado índice proliferativo (MOSCICK, 2011; 

HWANG et al., 2012). 

Na junção escamocolunar, através das células colunares, o HPV possui fácil 

acesso às células proliferativas ou de reserva, estas possuem uma única camada de uma 

células, enquanto que a camada de epitélio escamoso possui várias camadas. O fácil 

acesso às camadas proliferativas promove a diferenciação das células e sua replicação, 

facilmente acelerada no tecido metaplásico (DOORBAR, 2006; MOSCICK, 2011). Na 

zona de transformação são encontradas as células proliferativas ou células de reserva 

que podem dar origem a tipos de células endocervicais e ectocervicais. As células de 

reserva são consideradas importantes na evolução da zona de transformação durante a 

vida reprodutiva (DOORBAR, 2006; HWANG et al., 2011; MOSCICKI, 2011). 

O primeiro estudo prospectivo de associação entre a ectopia cervical, atividade 

proliferativa da metaplasia e infecção pelo HPV16, demonstrou que a taxa de 

metaplasia foi de 42% por ano entre as adultas jovens e saudáveis.  A presença de 

metaplasia escamosa aumentou significativamente o risco de uma infecção subsequente 

por HPV 16. Mais especificamente, a cada 1% de alteração no tecido metaplásico 

aumentou em 17% o risco de infecção pelo HPV 16 na avaliação subseqüente após 4 a 8 

meses de seguimento. Em contraste, a simples medida de ectopia não mostrou 
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associação para ser um fator de risco independente para infecção pelo HPV 16. No 

entanto, este estudo demonstrou que a metaplasia escamosa ativa ao invés de ser 

considerada uma mera extensão na ectocérvice, parece aumentar o risco de detecção de 

infecção pelo HPV 16 (HWANG et al., 2012).  

 

1.5.2. Comportamento sexual 

 

A alta incidência de infecção pelo HPV em adolescentes tem sido 

frequentemente atribuída ao seu comportamento sexual. De fato, as adolescentes são 

muito mais prováveis que as mulheres com idade mais avançada a terem múltiplos 

parceiros dentro de um tempo mais curto, como seis a doze meses. Além disso, a idade 

do início da atividade sexual também aumenta o risco em três a quatro vezes de 

desenvolverem câncer invasivo se as mulheres iniciaram a vida sexual com 18 anos de 

idade em comparação as mulheres que iniciaram com 20 anos ou mais (MOSCIKI, 

2007). 

Segundo um estudo realizado por Hager et al., (2009), o início da relação 

sexual precoce é um fator de risco significativo para a aquisição de infecção pelo HPV,  

porque a maioria das pessoas que iniciam a relação sexual em idade precoce, 

provavelmente, têm múltiplos parceiros durante a sua adolescência e juventude. Cerca 

de 45% de estudantes universitárias irão adquirir HPV durante sua vida acadêmica. O 

fatode ter múltiplos parceiros ou ter um parceiro que teve múltiplas parceiras também é 

fatores de risco para adquirir uma infecção (WINER et al., 2003).  

Segundo um estudo realizado pela International Agency for Research on 

Cancer (IARC), a análise dos resultados de 11.337 mulheres em nove países (incluindo 

áreas América latina, Ásia do Sudeste, Espanha e África) relataram um aumento 

significativo do risco de infecção pelo HPV de qualquer tipo para as mulheres com dois 

ou mais parceiros ao longo da vida (CERCATO et al., 2010).  

 

1.5.3. Não uso de preservativos  

 

A infecção por HPV é transmitida através do contato direto das mucosas e a via 

mais comum de transmissão é através de relação sexual com penetração. A exposição é, 

portanto, determinada por fatores de risco conhecidos para a maioria das infecções 

sexualmente transmissíveis, como o inicio da atividade sexual, o número de parceiros 
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sexuais recentes ou presente de parceiros sexuais, freqüência de relações sexuais ou 

outros tipos de contato íntimo e as histórico sexuais e comportamentos dos parceiros 

(NEINK et al., 2010). 

A eficácia do uso do preservativo na redução da infecção pelo HPV não é 

comprovada, mas um número crescente de estudos mostra um efeito protetor. Este 

efeito pode ser independente do sexo, estudos mostram um maior efeito na aquisição de 

HPV no sexo masculino do que no feminino (DUNNE et al., 2006; NIENK et al., 2010; 

WINER et al., 2003). Poucos estudos foram específicos para avaliar o uso do 

preservativo, e auto-relatos sobre o uso do preservativo são tipicamente incertos. 

Um estudo longitudinal foi realizado com o objetivo de avaliar a efetividade do 

uso de preservativo em 82 estudantes universitárias, que relataram seus parceiros 

usaram preservativo 100% das vezes em um período de oito meses. Os autores 

observaram uma redução da aquisição de infecção por HPV vulvovaginal e cervical em 

relação ao não uso do preservativo em menos de 5% dos atos sexuais. Entre as mulheres 

recém sexualmente ativas, o uso consistente do preservativo por seus parceiros parece 

reduzir o risco de infecção cervical e vulvoginal por HPV  (WINER et al., 2006). 

Segundo Shew et al (2006), a redução de infecção pelo HPV e outras infecções 

sexualmente transmissíveis (IST) como Chamydia trachomatis e Trichomonas 

vaginalis, foi significativa em comparação a taxa das infecções associadas com um uso 

menos frequente de preservativo. Por outro lado, um estudo prospectivo concluiu que o 

uso do preservativo como um dos vários fatores de risco para infecção pelo HPV, não 

mostrou uma proteção efetiva (BLEEKER et al., 2005; NIENK et al., 2010). Há 

indicações de que os preservativos femininos poderiam ser pensados para proteger as 

mulheresmelhor desde a aquisição de HPV que os preservativos masculinos porque eles 

cobrem uma maior área da mucosa, mas este tópico não foi estudado até o momento 

(NIENK et al., 2010). 

 

1.5.4. Fatores comportamentais dos parceiros sexuais  

 

Idade do início da vida sexual, o número de parceiras sexuais e de 

relacionamento com profissionais do sexo, têm sido associadas com a infecção pelo 

HPV entre homens (SVARE et al., 2002; VACARELLA et al., 2006). A circuncisão e o 

uso de preservativos têm sido relatados como fatores de proteção, mas com resultados 

inconsistentes (SVARE et al., 2002). 
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Os homens podem transmitir a infecção para suas parceiras sexuais, um estudo 

em mulheres dentro de três meses de início da vida sexual e com somente um parceiro 

sexual mostrou 28,5% de infecção pelo HPV após um ano de acompanhamento. O 

número de parceiros sexuais do sexo masculino foi um grande risco para a infecção pelo 

HPV (VERA-UEHARA et al., 2013). 

Estudantes koreanos do sexo masculino com início da atividade sexual entre 18 

-19 anos de idade tiveram 4,4 vezes maior risco de infecção por HPV que estudantes ≥ 

20 anos de idade (SHIN et al., 2004). Estudantes com mais de  uma parceira sexual 

durante os últimos quatro meses possuem um risco de duas vezes maior de infecção 

pelo HPV do que os estudantes sem parceiras sexuais.  Os jovens africanos com  duas 

parceiras ou mais durante o ano passado tiveram risco maior de 1,6 vezes de infecção 

por HPV (BACKES et al., 2013). 

A prevalência da infecção pelo HPV detectado em parceiros de mulheres 

infectadas, com neoplasias intraepiteliais ou câncer, varia entre 23% e 73%. Entretanto, 

poucos estudos têm avaliado a concordância dos tipos de HPV entre casais ou a 

prevalência de infecção por HPV em parceiros sexuais de mulheres com lesões cervicais 

causadas pela infecção por HPV na população brasileira (ROCHA et al., 2012).  

 

1.6. FATORES RELACIONADOS À PERSISTÊNCIA DO HPV  

 

Os fatores ligados à persistência e, consequentemente, com o risco aumentado 

de desenvolver o câncer cervical são: o grau de escolaridade, o número de gestações, o 

tabagismo, uso de álcool, dieta, nutrição, o uso de contraceptivos orais,  co-infecção 

com outros agentes sexualmente transmissíveis como a infecção pela Chlamydia 

trachomatis, herpes vírus tipo 2 e o vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

(MONTALVO et al., 2011; MOSCICKI, 2011). O tipo e a carga viral do HPV, também 

são importantes cofatores para o desenvolvimento da neoplasia cervical, além da 

resposta imune do hospedeiro e fatores genéticos predisponentes (EINSTEIN et al., 

2011; SIDERI et al., 2011). O vírus penetra o genoma da célula hospedeiro e começa a 

controlar a proliferação celular e diminui a capacidade de reparação das células 

danificadas, resultando em um processo neoplásico (HAGER, 2009). 
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1.6.1. Uso de contraceptivos orais 

 

O uso de anticoncepcionais orais e a idade na menarca influenciam a 

persistência e a progressão da infecção. A idade da menarca pode refletir numa maior 

exposição cumulativa de estrogênio (MOSCICKI et al., 2010). 

Diversas linhas de pesquisa sugerem que a exposição ao estrógeno está 

implicada na hiperplasia e diferenciação de células de reserva. Primeiro, metaplasia 

escamosa parece ser induzida no colo do útero por uma diminuição do pH que ocorre 

durante a adolescência como resultado do aumento da produção de estrogênio e 

alteração da flora bacteriana vaginal. Este aumento do pH  pode ser um sinal que 

contribui para uma modificação decisão destino de células de reserva (ELSON et al., 

2000). A exposição a estrógenos está envolvida não só no proceso de metaplasia, mas 

também na sensibilidade particular da zona de transformação para o desenvolvimento 

de lesões neoplásicas. Alguns autores demonstraram que a zona de transformação é 

cinco vezes mais sensível à indução de células escamosas na carcinogênese pelo 

estrogênio em relação a outros locais do trato genital (ELSON et al., 2000). 

O papel de uso de contraceptivos orais e a infecção pelo HPV é controverso. 

Enquanto alguns estudos relatam que a contracepção oral promove ectopia cervical, o 

que poderia fornecer um aumento para aquisição do HPV (NIENK et al., 2010), outros 

autores reforçam a idéia que a contracepção só oferece risco de infecção pelo HPV 

quando somada a outros cofatores tais como idade, comportamento sexual e tabagismo 

(LONGATTO et al., 2010). 

Castellsagué; Muñoz (2003) descreveram um aumento no risco de câncer de 

colo do útero com um tempo prolongado de uso de anticoncepcionais orais, ressaltando 

que este risco e duas vezes maior em mulheres que fazem uso desses medicamentos por 

mais de 10 anos. O uso de anticoncepcionais orais por mais de cinco anos foi 

significativamente associado com a neoplasia cervical (OR= 3,4 IC 95% 2,1-5,5), este 

risco para adenocarcinomas quadriplicou (OR= 4,0 IC 95% 2,0-8,0) e para carcinoma in 

situ aumentou em três vezes (OR= 3,4 IC 95% 2,1-5,5) (MUÑOZ et al., 2002). 

 

1.6.2. Gravidez  

Durante a gravidez o epitélio endocervical é evertido na endocérvice devido à 

hiperplasia do epitélio colunar, hiperemia e edema do estroma, estimulado pelos 
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hormônios reprodutivos (estrogênio/progesterona). As células de reserva e células 

metaplásicas são provavelmente sensíveis aos hormônios estrogênio e progesterona. As 

proteínas responsivas ao estrogênio foram identificadas em células de reserva e 

metaplásicas do ciclo menstrual e durante a gravidez, no entanto, a proteína estrogênio-

responsiva é vista mais frequentemente durante a gravidez. Receptores da progesterona 

encontram-se somente durante a fase lútea e durante a gravidez (DELVENNE et al, 

2007). A metaplasia é pronunciada durante a gravidez, o que sugere uma interação 

destes hormônios. A eversão do epitélio durante a gravidez promove um maior risco do 

epitélio metaplásico imaturo para transformação celular, o que o torna mais vulnerável à 

infecção pelo HPV, principalmente no primiro trimestre de gestação (MUÑOZ et al., 

2002; SCHMEINK et al., 2013). Uma metanálise composta por dez estudos de caso-

controle realizada pelo IARC, comprovou a possibilidade da gravidez estar relacionada 

ao risco aumentado de  lesões precursoras e câncer cervical (MUÑOZ et al., 2002). 

 

1.6.3. Paridade  

 

Durante o parto, o canal cervical e a zona de transformação ficam dilatadas, 

causando microabrasões. Portanto, se o vírus HPV estiver presente, pode facilmente 

entrar no epitélio e infectar a camada de células jovens, o que pode tornar estas 

mulheres com maior de risco para o desenvolvimento neoplasias intraepiteliais 

escamosas e câncer cervical (JENSEN et al., 2013). 

O aumento da paridade foi considerado um reflexo da atividade sexual e idade 

do início da atividade sexual. Mecanismos hormonais, traumátios, e imunológicos têm 

sido relacionados como possíveis fatores para a associação entre paridade e 

anormalidades citológicas em mulheres infectadas pelo HPV. As mulheres com quatro 

ou mais gestações apresentaram cerca de duas vezes mais risco para lesões 

intraepiteliais escamosas de alto grau (HSIL) e carcinoma (SCHMEINK et al., 2013). 

Um estudo multicêntrico, realizado na  Espanha e Colômbia, coordenado pelo 

IARC, observou um risco aumentado de câncer cervical entre mulheres HPV positivas 

com partos vaginais. Entretanto não foi encontrado risco quando houve ocorrência de 

abortos, ou entre mulheres HPV positivas que realizaram cesarianas. Entre as mulheres 

nulíparas observou-se  menor risco de carcinoma de células escamosas em relação as 

mulheres que já tiveram partos e multíparas com uma tendencia maior entre as mulheres 

com aumento do número de gestações (MUÑOZ et al., 2002; JENSEN et al., 2013). 
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1.6.4. Álcool e tabagismo 

 

As mulheres alcoólatras podem possuir um maior risco de progressão da 

infecção do HPV para lesões precursoras, por razões relacionadas com o estilo de vida, 

como promiscuidade, início precoce das relações sexuais e deficiencias nutricionais 

(WEIDERPASS et al., 2001). Dados de um estudo realizado na Suécia, concluiu que 

mulheres alcoólatras possuem maior rico para desenvolverem NIC, câncer cervical e 

câncer de vagina. Ainda, as mulheres alcoólatras são susceptíveis ao tabagismo mais 

que as mulheres em geral (WEIDERPASS et al., 2001). Mulheres que tem o habito de 

tomar álcool ou fumarem duas vezes por semana possuem um risco aumentado de 

infecção de HPV comparando com as mulheres que nao bebem e não fumam (LI et al., 

2012). 

Um estudo multicêntrico tipo caso-controle realizado em conjunto com o 

IARC, observou que as mulheres fumantes possuem um risco significativamente 

aumentado de desenvolvimento de NIC  e câncer cervical. É provável que o efeito do 

fumo no colo uterino possa ser atribuído a substâncias cancerígenas, presentes em 

elevadas concentrações no muco cervical de mulheres fumantes. Estas substâncias 

cancerígenas podem adicionar-se aos danos no DNA em células epiteliais infectadas por 

HPV de alto risco oncogênico, principalmente pelo rompimento de p53 e pRb e por 

expressão viral dos oncogenes E6 e E7 (SARIAN et al., 2009). Há indicações de que o 

fumo facilita a aquisição e estabilização do vírus, o que favorece a persistência das 

infecções pelo HPV. Estudos preliminares comprovaram que componentes do tabaco 

reduzem o número e afetam a função de células de Langerhans e linfócitos CD4+ no 

tecido do colo do útero, e também provocam diminuição da atividade de células Natural 

Killer (CERCATO et al., 2010; SARIAN et al., 2009; VACARELLA et al., 2006). 

 

 

1.6.5. Escolaridade e baixa renda  

 

O nível de formação não pode ser considerado como um fator de risco para 

exposição, mas como um marcador para uma combinação de características que 

predominam entre as mulheres com nível socioeconômico baixo. Estudos apontam que 

não existem diferenças entre o nível de escolaridade e a infecção pelo HPV 

(FRANCESCHI et al., 2009). Um etudo realizado em Santa Catarina encontrou uma 
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maior prevalência de HPV em alunas que estavam cursando o ensino médio. Os autores 

indicaram que há dificuldade de se analisar a escolaridade como um fator de risco 

separademente, uma vez que provavelmente há uma associação com outros fatores de 

risco (FREDRIZZI et al., 2008). 

Por outro lado, o câncer do colo do útero é considerado uma consequência de 

desigualdades socioeconômicas. Ele é mais prevalente na poupulação de baixa renda, e 

baixos níveis de educação, relacionacionados a falta de informação e acesso aos 

métodos de prevenção. Por exemplo, residência longe de unidades de cuidados 

primários de saúde, dificuldade de transporte e falta de cobertura de seguro de saúde 

que afetam o acesso aosdetecção precoce e tratamento adequado do câncer de colo do 

útero e suas lesões precursoras (FRANCESCHI et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2006). 

 

1.7. EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO PELA CT 

A CT é a mais frequente infecção bacteriana transmitida sexualmente em todo o 

mundo. Estima-se que a cada ano ocorram 105,7 milhões de novos casos de infecção 

pela CT (WHO, 2008). Em seu estudo epidemiológico, devem ser considerados 

peculiaridades de sua evolução clínica, como o período de incubação e o período 

sintomático, sendo que as infecções assintomáticas ocorrem em até 80% dos casos. As 

reinfecções são possibilidades consideradas como infecções incidentes devem ser 

também consideradas nos estudos assim como os casos de falha de tratamento e os de 

infecção persistente com cronicidade da doença (WHO, 2008; DETELS et al., 2011; 

WALKER et al., 2012.). 

O diagnóstico da CT em mulheres de alguns países desenvolvidos tem 

aumentado no período da década de 2000 a 2010. Essas informações são de registro nos 

EUA, Canadá, Dinamarca, Suíça e Inglaterra, Dinamarca e incorporação de dados 

provenientes da Austrália entre 1995 e 2000. Embora esse aumento possa ter ocorrido 

por melhoria nos testes diagnósticos, há evidências de aumento da prevalência em 

alguns países (HOCKING et al., 2103). 

Os fatores de risco significativamente associados à incidência da infecção por 

CT, no citado estudo da coorte de mulheres jovens de 16 a 25 anos atendidas em 

unidades de atendimentos primários na Austrália, foram a idade, número de parceiros 

sexuais e uso de antibióticos, os primeiros como fator de risco e o último como fator de 

proteção. A idade de 16 a 20 anos é um fator de risco para a incidência à infecção, 
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mostrando um Hazzard Ratio adjusted (HRa) de 3,7 (IC 95%: 1,9 - 7,1), quando 

comparada com a idade de 21 a 25 anos. A prática sexual com apenas um parceiro em 

relação a nenhum parceiro, foi um fator de risco mostrando um HRa de 3,1 (IC 95%: 

1,5 – 6,7), e se comparado com 2 ou mais parceiros, mostrou um HRa de 5,5 (IC 95%: 

2,6 – 11,7). A análise dos fatores de risco para infecção e reinfecção não mostrou 

significância com uso de condom, informação de infecção prévia por CT, tipo de clínica 

de recrutamento das participantes, nível educacional, área de residência e empregos 

(WALKER et al., 2012). 

 

1.8. CT: ESTRUTURA BACTERIANA, PATOGENIA E CARCINOGÊNESE 

 

A CT é uma bactéria gram-negativa, anaeróbia, de vida obrigatoriamente 

intracelular, cujo ciclo de vida alterna uma forma não replicante, infecciosa, o corpo 

elementar (EB), e, uma forma replicante não infecciosa, o corpo reticulado (RB). Ela é 

englobada no gênero composto por quatro espécies: CT, Chlamydia (C.) psittaci, C. 

pneumoniae e C. pecorum. As duas primeiras são importantes como causa de doenças 

humanas e as outras duas em animais em especial as aves e muito raramente em 

humanos (BASTIDAS et al., 2013) 

A CT é classificada de acordo com seu tropismo tecidual em uma forma 

oculogenital e outra a forma invasiva o linfogranuloma venéreo (LGV), como mostra a 

figura 16.  A forma oculogenital se divide em duas, a genital e a ocular. A genital, 

abriga as variantes D a K, Da, Ia e Ja e a ocular contém as variantes A, B, Ba e C. A 

invasiva LVG tem a capacidade de propagação sistêmica em macrófagos e outras 

células das vias linfáticas, causa o linfogranuloma venéro, e apresentam as variante L1-

2, L2B, e L2C (ABDELSAMED et al., 2013). 

Os genomas do gênero Chlamydia são parecidos, embora haja diversidade de 

tropismo tecidual e mesmo de diferentes espécies de animais. O genoma apresenta 

1.042.519 nucleotídios (nt) e cerca de 894 genes codificadores de proteínas. Tem 

também um genoma extracromossomal em seu plasmídio com 7.493 nt. O genoma da 

CT é altamente conservado, embora tenham sido descritas novas variantes, uma 

recentemente, com deleção de 377 pares de bases na região terminal, em uma extensão 

de cerca de 50 kilobases (kb) denominada PTZR (region termed the plasticity zone - 

PTZR). Os estudos laboratoriais têm demonstrado que aí se localiza o operon da sintase 
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do triptofano (trpRBA) relacionado com o tropismo ocular e genital (BASTIDAS et al., 

2013). 

A CT possui em sua estrutura celular o plasmídio críptico, componente 

considerado essencial, formado de moléculas de DNA distribuído em seu interior. 

Ocorre geralmente em número de cerca de 10 cópias, é capaz de se replicar passando de 

uma CT para outra e raramente pode não existir. Com 7.493 pb, tem 8 regiões de leitura 

aberta (ORF), sendo 5 consideradas como responsáveis pela manutenção epissomal de 

genes comuns para outros plasmídios. Apresentam para completar o conjunto 3 genes 

que codificam proteínas de funções desconhecidas, mas específicas para determinada 

CT. Alguns plasmídios envolvem interações que aumentam o grau de infecção e de 

manifestação da doença, resultado de fator de virulência encontrado no próprio 

plasmídio. As variações na estrutura do plasmídio podem estar associadas a diferentes 

graus de manifestações das doenças. Outro aspecto prático importante é que o plasmídio 

apresenta um segmento gênico que é um alvo comum utilizado no exame de DNA no 

teste de amplificação de ácido nucleico (NATT) (ROCKEY, 2011). 

O gênero Chlamydia é diferenciado por quatro grupos de  antígenos, sendo eles 

o antígeno grupo específico, o espécie específica, o tipo específico e o subespécie 

específico. Adicionalmente são também ilustradas outras estruturas utilizadas no 

diagnóstico da presença de CT, como o cromossomo genômico (DNA), a estrutura 

gênica dos plasmídios, e os RNAs. O primeiro grupo, o antígeno grupo específico é 

compartilhado por  todas espécies de Chlamydia e cuja estrutura é melhor conhecida. O 

principal componente é um polissacarídeo termoestável com duas estruturas, um 

lipopolissacarídio (LPS) e um glicolipídico (GLXA). O antígeno grupo específico tem 

estrutura química, peso molecular e função semelhante ao antígeno LPS de algumas 

bactérias gram negativas e levedura de fungos (HAFNER et al., 2008). 

O segundo grupo, o antígeno espécie específico varia de acordo com a espécie 

de Chlamydia, e é constituído por proteínas termolábeis. Consiste de um conjunto de 

proteínas com diferentes pesos moleculares, sendo a mais importante a MOMP (major 

outer membrane protein - MOMP) de 38 – 42 kDa que forma cerca de 60% da 

membrana proteica externa. Outras proteínas são encontradas em menor proporção com 

60, 62 e 150 kDa. Neste grupo também é identificada a proteína C-HSP (Chlamydia - 

sulfato de heparina proteoglicana) de 10 e 60 kDa. O terceiro grupo, o do antígeno tipo 

específico, identifica os sorotipos dentro da espécie CT, um polipeptídio termolábil de 

30 kDa. O quarto e último antígeno é um polipeptídio caracterizado como antígeno 
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subespécie específico. O estudo de sua presença tornou possível a classificação dos 

sorotipos da CT em duas grandes subespécies denominadas de grupo B e grupo C. 

(HAFNER et al., 2008). 

A CT apresenta quinze variantes sorológicas com análise dos antígenos de 

superfície e cada variante tem tropismo tecidual seletivo. As variantes A, B, Ba e C são 

causa de tracoma ocular e muito raramente encontrada no trato genital. As variantes D – 

K são causas de doenças do trato urogenital. Em situações específicas de contágio as 

variantes D – K podem ser causas de doença ocular quando em contatos diretos como, 

por exemplo, quando ocorrem em recém-natos quando da passagem pelo canal do parto 

contaminado (BASTIDAS et al., 2013). 

O ciclo de vida da CT é mostrado na figura 18, conversível em dois modelos 

morfológicos, EB e RB, o que ocorre em um período de 48 a 72 horas. A forma 

infecciosa, não metabólica, o EB, tem tropismo por células epiteliais. Com a adesão a 

membrana celular e posterior entrada na célula, o EB é envolvido por uma membrana 

endossomal, toma a forma de inclusão, criando um local propício para a replicação. 

Com a formação da inclusão intracitoplasmática após cerca de 4 a 8 horas, o EB evolui 

para a forma RB com elevado metabolismo e capacidade de divisão binária, o que 

ocorre após cerca de 20 horas da entrada na célula. Após 30 horas o RB começa a 

modificar-se e retorna a forma EB infectante com cerca de 40 horas. Após essa 

evolução com 48 a 72 horas, é em sequência liberado dos vacúolos e infecta as células 

vizinhas. Na presença de fatores inibidores, como o interferon gama, a CT intracelular 

toma a forma não replicante, uma forma persistente, a menos que deixe de atuar o fator 

inibidor (BASTIDAS et al, 2013). 

A maioria das infecções pela CT cursa de forma assintomática, o que dificulta o 

diagnóstico e o tratamento, além de contribuir para a cronificação com a maior 

possibilidade de transmissão da infecção (STEPHENS et al., 2011). Mesmo quando 

assintomática, esta infecção comporta-se como importante causa de morbidade devido à 

possibilidade de sequelas como doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica, 

infertilidade tubária e complicações durante o ciclo grávido-puerperal (BRUNHAN et 

al., 2009; HARKINS et al., 2011). 

A infecção primária em muitos casos, no entanto, manifesta como uretrite e 

cervicite sintomáticas, acompanhadas de intensa resposta imune celular com 

polimorfonucleares degenerados e evidente secreção purulenta no óstio uretral e no 

orifício externo do colo uterino. A resposta imunitária é mediada predominantemente 
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pelo linfócito tipo 1 CD4+ e pela produção de interferon gama (INF-γ). O INF-γ, atua 

por indução da enzima que degrada o triptofano a indolamina 2,3-dioxigenase (IDO). A 

CT em ambiente restrito de triptofano perde a capacidade de diferenciação para EB, 

resultando em baixa infectividade e transmissibilidade célula a célula (BASTIDAS et 

al., 2013.) 

O epitélio infectado também secreta citocinas inflamatórias como a interleucina 

(IL) -1, IL-6, IL-8, fator estimulador da colônia de granulócito e macrófago e o fator de 

necrose tumoral (TNF). Ao contrário das reações a microorganismos extracelulares, a 

produção de citocina à infecção pela CT persiste por até 24 horas, causando 

vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Há ativação e migração de 

neutrófilos, monócitos, elevada expressão de moléculas de adesão e estímulo a outras 

células que secretam citocinas. O pico da reação inflamatória ocorre por volta de 48 

horas com recrudescimento gradual após 4 dias, quando é possível que a bactéria atinja 

linfonodos pela via linfática (BASTIDAS et al., 2013). 

Pesquisa em culturas de células infectadas por CT têm demonstrado importantes 

alterações celulares. Dentre essas mudanças tem-se comprovado efeito citopático de 

amplificação do centrossoma, inibição da formação normal do centrossoma, espículas 

multipolares e multinucleação dependente da replicação celular sem dependência da 

coexpressão dos oncogenes E6 e E7. A amplificação do centrossoma e a instabilidade 

genômica promovem uma mudança permanente na célula, com aumento do número de 

nucléolos e multinucleação. Essas pesquisas foram comprovadas com uso de células 

HeLa que sabidamente expressam componentes de HPV18, mas também com cultura de 

células End1/E6E7, COS-7, e células 3T3 (KNOWLTON et al., 2013). 

Um estudo com células não neoplásicas, da zona de transformação do colo 

uterino, demonstrou a capacidade da CT modular a expressão do gene caveolina-1 

(supressor de tumor) e do oncogene C-myc. Foi usada na metodologia a extração de 

RNA de cultura de fibroblastos humanos infectados e não infectados pela CT e tratados 

com interferon gama. A amostra de 40 espécimes foi submetida a RT-PCR para detectar 

a expressão de genes anormais induzidos pela infecção pela CT. A cultura de fibroblasto 

infectada pela CT mostrou significante modulação da expressão gênica. A expressão do 

gene supressor de tumor, a caveolina, foi inibida, e, por outro lado, houve elevação da 

expressão do oncogene C-myc um promotor da carcinogênese cervical. Em tecidos da 

zona de transformação infectado pela CT, a RT-PCR real-time mostrou alta 

significância com redução média 4,7 vezes do mARN da caveolina 1 (p< ou = 0,0001) e 
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aumento médio de 2,1 vezes na expressão de C-myc (P < 0,05). Essas alterações foram 

independentes da presença de HPV de alto risco, e o estudo revela possível mecanismo 

pelo qual a infecção pela CT pode interferir na transformação neoplásica do colo uterino 

(SCHLOTT et al., 2005). 

 

 

1.9. RASTREAMENTO E DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DO COLO DO 

ÚTERO 

  

A forma mais eficiente de controlar o câncer de colo uterino consiste no 

diagnóstico precoce e tratamento das NIC e as lesões invasoras em estágios iniciais, 

com possibilidade de cura em praticamente 100% dos casos (INCA, 2016). 

 

1.9.1. Exame Citopatológico 

 

A citologia cervical convencional, comumente chamada de Pap Test é a 

ferramenta mais comumente utilizada para o rastreamento de lesões precursoras e do 

câncer do colo uterino. A avaliação citológica das células esfoliadas permite as análises 

das alterações celulares, consequentemente no diagnóstico de suas lesãoes precursoras 

(WRIGHT et al., 2006).  

A implementação de programas de rastreamento citológico bem organizado e 

com ampla cobertura, como ocorre em países desenvolvidos, tem mostrado uma 

considerável redução nas taxas de incidência e mortalidade do câncer do colo do útero. 

Entretanto, a redução do risco deste câncer em populações rastreadas é determinada pela 

sensibilidade e especificidade do método aplicado (CUZICK et al., 2008; DENNY, 

2008; MONSONEGO et al., 2004). 

As principais vantagens do exame citopatológico consistem no fato de se tratar 

de um teste de fácil realização e pouco invasivo, além do custo relativamente baixo, 

(MICHALAS et al., 2000). Contudo, a subjetividade na interpretação dos esfregaços 

cervicais requer a implementação de estratégias de controle e garantia da qualidade para 

assegurar seu desempenho (CUZICK et al. 2008; ZEFERINO; DERCHAIN, 2006; 

TAVARES et al., 2008).  

Além da subjetividade de interpretação, outro fator que pode influenciar no 

desempenho do exame citopatológico é a obtenção da amostra (fase pré-analítica) já que 
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grande parte dos resultados falso-negativos está associada a limitações de amostragem. 

A coleta deve ser realizada de forma a minimizar a presença de fatores obscurecedores, 

tais como sangue e leucorréia, além de garantir a representatividade de todo o sítio 

anatômico. A presença de células endocervicais e metaplásicas indica uma boa 

representação da zona de transformação, região mais suscetível ao desenvolvimento do 

câncer do colo do útero, onde se dá a junção entre os epitélios escamoso e glandular 

(ARBYN et al., 2007; RIBEIRO et al., 2007). 

Para diminuir a taxa de resultados falso-negativos, várias estratégias de 

controle de qualidade interno tem sido desenvolvidas. Dentre os métodos mais 

comumente aplicados, destacam-se: a revisão aleatória de 10% dos esfregaços 

citológicos negativos; a revisão dos casos negativos com maior probabilidade de erro de 

acordo com os critérios clínicos de risco associados; a revisão rápida de 100% dos 

esfregaços com resultados negativos; e a pré-avaliação rápida dos esfregaços antes da 

rotina de triagem (TAVARES et al., 2008; TAVARES et al., 2011).  

Vários estudos avaliaram as técnicas e o tempo em que a revisão rápida de 100% 

apresenta melhor desempenho. Embora os dados sejam variáveis, quase todos os 

estudos concluíram que o número de resultados falso-negativos identificados era 

significativamente maior do que os identificados pela revisão de 10% e a revisão com 

base em critérios clínicos de risco (TAVARES et al., 2011). 

 

1.9.1.1. Critérios citomorfológicos  

 

O Sistema de Bethesda é um sistema uniforme de terminologias usadas para 

reportar os resultados do exame citopatológico de forma a fornecer orientações claras 

para o manejo clínico e diminuir a confusão entre laboratórios e médicos gerada pela 

utilização de múltiplos sistemas de classificação. Segundo o Sistema de Bethesda 

revisado em 2001, os achados citológicos podem ser interpretados de acordo com o grau 

e a natureza das alterações morfológicas observadas no exame citopatológico 

(SOLOMON; NAYAR, 2004. p. 1.).  

De acordo com o Sistema de Bethesda, em relação ao epitélio escamoso, os 

esfregaços podem ser interpretados como células escamosas atípicas de significado 

indeterminado, (Atypical Squamous Cells of Undeterminad Significance - ASC-US) 

quando apresentam alterações citológicas em células intermediárias e superficiais 

sugestivas, porém qualitativa e ou quantitativamente insuficientes para a interpretação 
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definitiva de Lesão Intraepitelial escamosa (Squamous Intraepithelial Lesion - SIL). As 

principais características citomorfológicas são: leve aumento da relação 

núcleo/citoplasma e núcleos arredondados ligeiramente hipercromáticos, apresentando 

tamanho de duas a três vezes maiores que o normal. Em casos onde estas alterações 

estão presentes em células mais jovens, o resultado é interpretado como células 

escamosas atípicas não podendo excluir lesão de alto grau (Atypical Squamous Cells 

can not exclude High-grade Squamous Intraepithelial Lesion - ASC-H) (ALI; ALI, 

2003, SOLOMON; NAYAR, 2004, p. 67). 

Em relação aos esfregaços citológicos caracterizados como LSIL, os principais 

critérios citomorfológicos usados são: citomegalia; multinucleação; hipercromasia, 

contorno irregular da membrana nuclear; halo perinuclear; e a presença de células com 

escavações irregulares ao redor do núcleo (coilócitos), caracterizando o efeito citopático 

provocado pelo HPV (coilocitose). Estas alterações citológicas são observadas 

principalmente em células escamosas maduras, já que estão associadas à infecção 

produtiva pelo HPV, na qual a replicação viral e a produção de novas partículas virais 

são fortemente acopladas ao processo de diferenciação do epitélio (SOLOMON; 

NAYAR, 2004, p. 89; SNIJDERS et al., 2006; LAX et al., 2011). 

Em esfregaços citológicos caracterizados como HSIL ou mais grave, as 

características citomorfológicas provocadas pelo efeito citopático do HPV são 

geralmente menos proeminentes do que nos esfregaços interpretados como LSIL. Desta 

forma, a detecção de sinais citológicos clássicos da infecção pelo HPV tais como 

coilocitose e citomegalia aumenta a probabilidade do diagnóstico de NIC grau 1 (NIC 

1) (SOLOMON; NAYAR, 2004, p. 91; SOUSA et al., 2012). 

Os principais critérios citomorfológicos observados em HSIL são a presença de 

células jovens com elevada relação núcleo-citoplasmática, núcleos hipercromáticos, 

contorno irregular da membrana nuclear, pleomorfismo nuclear e figuras mitóticas 

anormais (WRIGHT, 2006). No carcinoma de células escamosas, os principais critérios 

de identificação são a presença de formas celulares bizarras, nucléolos proeminentes e 

diátese tumoral (HODA; HODA, 2007; SOLOMON; NAYAR, 2004 p.98-117). 

Para as alterações em células glandulares, a presença de células glandulares 

atípicas (Atypical glandular cells-AGC) pode ser identificada pela presença de alguns, 

mas não de todos os critérios citomorfológicos usados para caracterizar o 

adenocarcinoma in situ (AIS) ou invasor. Células com núcleos apinhados e 

hipercromáticos, com perda da polaridade, dispostas em grupamentos morfologicamente 
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característicos, tais como tira pseudo-estratificada, roseta e plumagem são os principais 

critérios citomorfológicos utilizados na caracterização de esfregaços sugestivos de AIS. 

Nos casos de adenocarcinoma invasor, as células glandulares apresentam-se 

significativamente atípicas, podendo ser observadas em grupamentos fortemente 

irregulares e isoladas (células individuais atípicas preservadas) (HODA; HODA, 2007; 

SOLOMON; NAYAR, 2004, p.124, 137) 

 

2.0. MÉTODOS MOLECULARES PARA A DETECÇÃO E GENOTIPAGEM 

DO HPV 

 

Vários testes para genotipagem do HPV foram desenvolvidos nos últimos anos 

e alguns deles têm sido comercializados e introduzidos na pesquisa e na rotina dos 

laboratórios. A automação total ou parcial é oferecida por alguns destes testes. A 

sensibilidade de cada um varia de acordo com o tamanho amostral, a população 

estudada, o procedimento utilizado para a coleta da amostra, ou o método da extração 

do DNA (TORRES et al., 2012). 

A hibridização in situ é um método que permite detectar e localizar a infecção 

pelo HPV em cortes histológicos ou células esfoliadas do epitélio cervical. Este método 

se baseia na no uso de sondas marcadas capazes de hibridizarem de forma específica 

com o DNA do HPV presente no interior das células epiteliais (MOLIJN et al., 2005). 

Após a hibridização, o sinal é amplificado e finalmente visualizado através de diversos 

marcadores tais como radioisótopos, fluoresceína, biotina dentre outros ligados às 

sondas nucleotídicas (SNIJDERS et al., 2010). A hibridização in situ possui 

sensibilidade de 70% e especificidade de 63% (DO CARMO; FIORINI, 2007).  

A Captura Híbrida II (HC2) é um método de amplificação de sinal que se 

baseia na hibridização do DNA alvo do HPV com sondas de DNA marcadas. O teste 

usa duas misturas de sondas diferentes, uma contendo sequências de DNA para cinco 

genótipos de baixo risco (6, 11, 42, 43 e 44), e outra contendo sondas capazes de 

detectar 13 tipos de HPV de alto risco (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 

68). O teste da Cervista
TM  

(Hologic, Inc., Malborough, MA, EUA) ainda inclui o PV 

66. Os híbridos de RNA e DNA resultantes são capturados em uma microplaca e são 

visualizados através da adição de anticorpos monoclonais e substrato 

quimioluminescente, permitindo uma detecção semi-quantitativa. Um outro teste de 

HC2 (Quiagen), compreende sondas sintéticas específicas de sequência curta projetados 
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para o HPV de alto risco (16/18/45). A sensibilidade é maior, a análise da amplificação 

do sinal são obtidos automaticamente. A capacidade do procedimento automatizado é de 

352 amostras por corrida (SNIJDERS et al., 2010, TORRES et al., 2012). 

A sensibilidade do método para o rastreamento do câncer do colo do útero em 

mulheres acima dos 30 anos é alta, podendo variar de 80,8% a 100,0%. Entretanto, se 

comparado ao exame citopatológico, a HC2 possui baixa especificidade, variando de 

61,3% a 95,3% (KOLIOPOULOS et al.,2007; PERALTA-ZARAGOZA et al., 2013). 

A reação em cadeia pela polimerase (PCR) é o método mais comumente usado 

para a amplificação do DNA do HPV (SNIJDERS et al., 2010). A reação consiste em 

três etapas principais (desnaturação do DNA, anelamento dos primers e extensão) em 

um processo termocíclico no qual são empregados o DNA a ser amplificado, uma 

DNA-polimerase termo-estável (Taq-polimerase) e uma solução de oligonucleotídios 

iniciadores (primers) complementares às extremidades de cada uma das fitas (forward e 

reverse) da região alvo do DNA, na presença de Mg
2+

 e de uma mistura de desoxi-

nucleotídeos trifosfato (dNTPs) em excesso. O tamanho do fragmento de DNA 

resultante da PCR varia de acordo com o conjunto de primers utilizados (SNIJDERS et 

al., 2010). 

Distinguem-se dois tipos de testes de amplificação do DNA–HPV, as 

chamadas PCR tipo específicas e as PCR de consenso. Na PCR tipo-específica, são 

utilizados primers desenhados para amplificar um único tipo de HPV, exclusivamente. 

Entretanto, existem primers específicos apenas para a detecção dos tipos 16, 18, 31 e 

33. Além disso, para detectar a presença do DNA de qualquer um dos tipos de HPV 

para os quais existem primers disponíveis, várias reações tipo-específica devem ser 

processadas separadamente para uma mesma amostra. A PCR tipo-específica possui 

alto custo e alta demanda de tempo (MOLIJN et al., 2005). 

Os primers de consenso são sequências oligonucleotídicas que permitem 

amplificar um largo espectro de genótipos de HPV. A maior parte destes primers tem 

como alvo a ORF L1, que corresponde à região mais conservada do genoma em 

diferentes tipos de HPV. Como controle de amplificação, pode ser realizada a co-

amplificação com os primers GH20 e PC04 para o gene da β-globina (constituinte 

celular). Atualmente, os conjuntos de primers de consenso mais empregados na PCR de 

largo espectro são PYGMY09/11, GP5+/GP6+ e SPF1/2 (PERALTA-ZARAGOZA et 

al., 2013). 
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A PCR em tempo real é um método que permite a determinação da carga viral, 

bem como o estado físico (epissomal ou integrado) do DNA do HPV. A quantificação 

ocorre através do monitoramento do acúmulo de amplificações, utilizando primers 

marcados com moléculas capazes de emitir fluorescência (MACKAY, ARDEN, 

NITCHE, 2002). O estado físico do DNA viral é determinado por uma técnica que 

amplifica e quantifica os genes E2 e E6 simultaneamente. O método leva em 

consideração a perda do gene E2 durante o processo de integração viral, de forma que a 

amplificação em grau reduzido ou total ausência de amplificação do gene E2 em relação 

ao gene E6 permite estimar a proporção de DNA integrado (PARK et al., 2013). 

A hibridização reversa é um método que permite que o produto gerado pela 

PCR seja hibridizado com diversas sondas oligonucleotídicas, simultaneamente, 

possibilitando a genotipagem de diversos genótipos em um único ensaio. Os testes mais 

frequentemente usados são o line probe assay (LiPA); o line blot assay (LBA) ou linear 

array (LA). Estes testes utilizam uma tira de nylon, onde são imobilizadas sondas 

específicas para vários tipos de HPV, além de sondas para o controle de amplificação β-

globina (GRAVITT et al., 1998; KLETER et al., 1998; TORRES et al., 2012).  

Os testes que utilizam o método da hibridização reversa possuem uma alta 

sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade, permitindo a genotipagem de 

diferentes tipos de HPV mesmo em amostras com infecção por múltiplos tipos (melhor 

para amplificação com os primers PGMY09/11). Os testes LiPA, LBA e LA permitem a 

detecção simultânea de 25, 27 e 37 diferentes genótipos do HPV, respectivamente 

(TORRES et al., 2012). Um método chamado de DNA chip é um sistema de 

microarranjos de DNA baseadada na PCR, capaz de genotipar 15 tipos de HPVs de alto 

risco (HPV 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66 e 68) e 9 tipos de baixo 

risco (HPV 6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 54 e 70) (PARK, et al., 2013).  

 

 

2.0.1. Teste do DNA do HPV ˗ Diagnóstico 

 

Diversos estudos tem mostrado melhoras na eficácia do rastreamento do câncer 

do colo do útero através da utilização do teste do DNA de HPV de alto risco como 

ferramenta primária de rastreamento (DILLNER et al., 2013; LAZCANO-PONCE et 

al., 2010). Em países desenvolvidos como os Estados Unidos, os métodos adotados na 

rotina clínica para detecção de HPV de alto risco são a HC2 e a PCR descritos 
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anteriormente. A amostra utilizada para o teste pode ser proveniente de raspado cervical 

ou biópsia (BELINSON; BELINSON, 2010). 

A maioria dos estudos mostra que, apesar de apresentar maior sensibilidade, o 

teste do DNA do HPV possui baixa especificidade na detecção de anormalidades 

cervicais quando comparado à citologia. Em mulheres com idade inferior a 30 anos, o 

rastreamento do DNA do HPV apresenta uma maior sensibilidade. Entretanto, a 

especificidade do teste é significativamente menor nesta população se comparado com o 

rastreamento de lesões cervicais em mulheres com idade igual ou superior a 30 anos. 

Isto se deve à alta taxa prevalência da infecção pelo HPV, bem como à baixa incidência 

de lesões cervicais em mulheres mais jovens (BELINSON; BELINSON, 2010;  

DILLER et al., 2013). 

Os dados de um estudo que acompanhou quatro grandes grupos randomizados, 

demonstram que o teste de HPV como método de  rastreamento do câncer do do útero 

forneceu uma maior proteção de 60-70% contra câncer invasivo em comparação com a 

triagem baseada em citologia. A prevenção de câncer em mulheres jovens é uma 

prioridade; começando na idade de 30 anos com intervalos prolongados de até cinco 

anos (RONCO et al., 2013). 

 

2.1. VACINAS PROFILÁTICAS 

 

Duas vacinas profiláticas contra o HPV têm sido licenciadas em diversos 

países. A chamada Cervarix (Glaxo Smith Kline, Middlesex, Bélgica) aprovada pela 

Food and Drug Administration (FDA) em março de 2007, protege contra HPV-16 e 18 e 

a Gardasil (Merck Sharp & Dohme, Hertfordshire, USA) também aprovada pelo FDA 

protege contra os HPVs 16, 18, 6 e 11. Ambas contêm a proteína L1 do capsídeo viral, 

produzida através de tecnologia recombinante para a obtenção de partículas análogas às 

virais (VLPs) semelhantes morfologicamente e antigenicamente à partícula viral, porém 

disprovidas do genoma viral. Estas vacinas não se replicam, mas são imunogênicas 

contra dois vírus mais comuns nos cânceres cervicais: os HPV16 e HPV18. A vacina, 

Gardasil também contém VLPs de tipos não-oncogênicos HPV- 6 e HPV-11, que estão 

implicados em 75-90% das verrugas genitais (CASTLE et al., 2009; EINSTEN et 

al.,2009).  
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A vacinação é recomendada para jovens entre 11 a 12 anos de idade, é 

aceitável em mulheres até 26 anos, embora sua eficácia diminua com o aumento da 

idade, sendo necessário o uso de três doses para a imunização (MASSAD et al., 2009).  

 Quando administradas em três doses as vacinas apresentam produção de altos 

níveis de anticorpos protetores. A vacina quadrivalente protege contra HPV HPV 6, 

HPV11, HPV16, e HPV18 e usa um adjuvante de alumínio. Um ensaio clínico de fase 

III em mais de 17.000 mulheres com idades entre 16 e 26 anos têm mostrado que em 

mulheres não infectadas para tipos específicos de HPV relevantes, a vacinação previne 

NIC de baixo e alto grau, lesão intraepitelial vulvar e vaginal e as verrugas genitais com 

eficácia acima de 95%. A eficácia foi também demonstrada contra infecções 

persistentes por tipos específicos em mulheres mais velhas (86%) e lesões genitais 

externas em homens não infectados (90%). A vacina, também, demonstrou eficácia de 

78% na produção de anticorpos contra os tipos específicos de HPV 16 e HPV 18, que 

estão relacionados à neoplasia intraepitelial anal em indivíduos homossexuais do sexo 

masculino (BROTHERTON; GETIG, 2011). 

A vacina bivalente protege contra HPV16 e 18 e tem como adjuvante o 

composto hidróxio de alumínio - Ajuvant Systen O4 AS04. Um ensaio clínico de fase 

III realizado em mais de 18.000 mulheres com idades entre 15 e 25 anos mostrou que 

em mulheres não infectadas para tipos específicos relevantes, a vacinação previne a 

infecção persistente por tipos específicos e NIC de baixo e alto grau com eficácia maior 

que 92% (BROTHERTON; GETIG, 2011).  

As vacinas contra o HPV16 e 18 contribuem com uma prevalência combinada 

de 12% para a infecção por HPV de alto risco e de 66% para o câncer do colo do útero, 

o que pode, potencialmente, ser impedida pelas vacinas assumindo 100% de eficácia e 

de imunidade de longa duração. Dados recentes mostram proteção cruzada contra vários 

tipos de HPV alto risco não cobertos pela vacina é encorajador. A vacina bivalente, 

oferece protecção contra o HPV 31 e HPV 45. Estes dois tipos de HPV de alto risco 

contribuem com uma prevalência estimada combinada de 8,9% (1,2% para o HPV31 e 

7,7% para o HPV45) para o câncer do colo do útero, o que indica que a protecção 

adicional é uma possibilidade. Na vacina quadrivalente, houve alguma protecção 

cruzada contra o HPV 31, mas não contra o HPV 45 (TRICO et al., 2011). 

Muitas questões são abordadas em relação à vacinação como, por exemplo, se 

as jovens vacinadas deixariam de realizar a rotina de rastreamento pela sensação de 

segurança que a vacina proporcionaria. Embora os tipos HPV 16 e 18 sejam 
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responsáveis por 70% do câncer cervical e suas lesões precursoras, mesmo com a 

proteção cruzada isso vai impedir 80 a 85% da doença, mas mesmo assim ainda 

existirão casos de câncer. Estudos longitudinais sugerem que a eliminação dos HPVs 16 

e 18 resultará em redução de 17% de todas as anormalidades citológicas na população 

mundial, incluindo 8% das atipias intraepiteliais escamosas de significado 

indeterminado, 23% das NIC de baixo grau (NIC 1), 45% das NIC de alto grau NIC 2 e 

NIC 3)  e 72% dos cânceres invasores (MASSAD et al., 2009; SCHIFMAN et al., 

2007). 

A Austrália se tornou o primeiro país a introduzir a vacina quadrivalente em 

um programa nacional de vacinação para jovens em meados de 2007. O curso do 

programa voluntário oferece vacina gratuita para meninas de idade entre 12 e 13 anos e 

não havia um programa de “catch-up” para as mulheres até 26 anos nos anos de  2007 a 

2009. As taxas de cobertura vacinal tem sido muito elevadas  > 80% para a primeira 

dose e aproximadamente 70% para os três doses de meninas 12 a17 anos de idade 

(GERTIG et al., 2011). Entre as mulheres mais jovens de 15 a 24 anos de idade, 

observou-se um declínio de 85,3% de verrugas genitais. Nas mulheres no grupo etário 

de 25 a 34 anos também observou-se um declínio menor de 24,3% de verrugas genitais,  

devido ao fato de  apenas por uma parte destas mulheres terem sido vacinadas, como 

parte da vacina inicial do programa “catch-up” (ALI et al., 2013; BROTHERTON et al., 

2011). Além disso, dados do Registro Citologia Cervical também mostraram uma 

redução significativa na incidência de lesões intraepiteliais  de alto grau em mulheres 

com menos de 18 anos, desde que o programa de vacinação começou (ALI et al., 2013; 

BROTHERTON et al., 2011). Essa redução começou logo após a introdução do 

programa de vacinação. Houve uma uma redução na incidência de HSIL de 0,85% em 

mulheres de até 18 anos em 2006,, o ano anterior a  vacinação,  para  uma incidência de 

0,22% em 2009. Esta diminuição na incidência parece ter começado cerca de 1,5 anos 

após a introdução da vacina (BROTHERTON et al., 2011). 

Os homens não foram elegíveis para a vacinação e, mesmo assim, o declínio da 

verrugas penianas nos homens depois do início da vacinação em mulheres. Isto reflete 

uma diminuição da transmissão do HPV, chamado de imunidade de rebanho, como 

observado no sistema de vigilância (DONOVAN et al., 2011). O governo Australiano, 

procurando abranger uma maior prevenção das verrugas genitais e neoplasias cervicais 

já disponibilizou a vacinação nos meninos na mesma faixa etária em 2013 (ALI et al., 

2013). 
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O programa de imunização brasileiro, com cerca de 40 anos de tradição, é 

reconhecido internacionalmente por sua qualidade e altas de cobertura, especialmente 

na vacinação infantil. Dados oficiais do governo indicam taxas de cobertura acima de 

90% dentre as vacinas mais importantes na infância. No entanto o cenário não é o 

mesmo para adolescentes e adultos. Nos Estados Unidos, a taxa de cobertura vacinal 

global em 2009 entre adolescentes entre as idades de 13 a 17 anos foi de 50% para o 

sexo masculino e 33% para o sexo feminino (WHO, 2012).  

O primeiro estudo relacionado aos indicadores de vacinação contra o HPV no 

Brasil foi realizado na cidade de Barretos (SP), incluiu mais de 5000 meninas de 134 

escolas primárias (média de idade de 13 anos)  públicas e privadas. As taxas de 

cobertura para a primeira, segunda e terceira doses foram 84,7%, 81,4% e 76,1%, 

respectivamente. Embora as taxas tenham demonstradas elevadas, o conhecimento das 

adolescentes e seus pais ou responsáveis foi baixo, mesmo com a vacina já disponível 

em redes privadas há 5 anos. Isto implica que medidas de informação sobre os 

benefícios da vacinação são necessários (FREGNANI et al., 2013). 

A decisão de um país individual, como o Brasil, a introduzir uma intervenção 

de novas políticas de saúde deve levar em consideração múltiplos fatores. Estes incluem 

a gravidade da doença, eficácia da intervenção, os custos financeiros necessários para 

iniciar e manter o programa, o custo-efetividade da a intervenção, a capacidade de 

programação e infra-estrutura necessária para realizar com êxito a intervenção, e a 

probabilidade de aceitação cultural, vontade política e pública ao apoio do setor 

(GOLDIE et al., 2008; VANNI et al., 2012). 

O fator influente na relação custo-benefício é o custo da vacina, levando em 

consideração o valor de cada dose da vacina e os custos com tratamento de prevenção e 

do câncer do colo do útero.  A estratégia eficaz seria a vacinação antes dos 12 anos, 

seguido de rastreamento três vezes durante a vida entre as idades de 35 e 45. Com uma 

taxa de cobertura de 70%, esta estratégia seria esperada para evitar mais de 100.000 

casos de câncer cervical num período de mais de 5 anos (GOLDIE et al., 2008). 

De acordo com informações do Ministério da Saúde do Brasil, em 2014 

adolescentes de 11 a 13 anos receberão as duas primeiras doses necessárias para a 

imunização , utilizados na prevenção do HPV quadrivalente quatro tipos ( 6, 11, 16 e 

18). A taxa de cobertura é esperada é de  70% incluindo estabelecimentos de saúde, bem 

como em escolas públicas e privadas.  A vacina começou a ser oferecida gratuitamente 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas de 11 a 13 anos a partir de 10 de 
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março. A segunda dose será aplicada com um intervalo de seis meses e a terceira dose, 

cinco anos após a primeira dose.  

No primeiro mês de vacinação contra o HPV, durante o qual o foco era 

mobilizar escolas públicas e privadas de todo o país, mais de 3,4 milhões de meninas 

foram imunizadas contra o vírus. O número representa 83% da meta do Ministério da 

Saúde, que é vacinar 4,1 milhões de adolescentes com idades entre 11-13 anos, até o 

final do ano. Especificamente no estado de Goiás, foram vacinadas 112.797 meninas em 

escolas do estado . O número corresponde à meta de 87% definida para o estado que é 

de 129.508 meninas (MINISTERIO DA SAÚDE, 2014). 

Em 2015, as adolescentes 9-11 anos, já foram vacinadas e em abril de 2016, 

meninas que completaram nove anos entraram no programa nacional de imunização. O 

esquema vacinal estendido adotado tem duas grandes vantagens. A primeira é que 

possibilita alcançar a cobertura vacinal de forma rápida com a administração das duas 

doses (MINISTERIO DA SAÚDE, 2014). A implementação no Sistema Único de 

Saúde, da vacinação gratuita contra o HPV em meninas de 9 a 13 anos de idade, com a 

vacina quadrivalente foi escolhida por ser a que apresenta maior benefício pela grande 

produção de anticorpos e por ter sido menos exposta ao vírus por meio de relações 

sexuais. 

O Brasil será o primeiro país da América Latina e o sétimo do mundo a 

oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunizações. 

A partir de janeiro de 2017, o Ministério da Saúde passa a disponibilizar a vacina contra 

o HPV para a população masculina de 12 a 13 anos na rotina do Calendário Nacional de 

Vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS). A faixa-etária será ampliada, 

gradativamente, até 2020, quando serão incluídos os meninos com 9 anos até 13 anos 

(MINISTERIO DA SAÚDE, 2016). 

A implementação de um programa de vacinação pública contra o HPV em 

países de baixa e média renda, especialmente na América Latina, é um grande desafio 

para os especialistas de saúde. Além restrições financeiras, o grupo etário ideal para a 

vacinação, os melhores métodos de cumprimento do programa, e a duração da 

imunização conferida pela vacina é motivo de debate. Além disso, há a preocupação de 

que a vacina pode interferir negativamente na participação das mulheres aos programas 

de triagem de citologia cervical.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

As infecções pelo HPV são geralmente adquiridas nos primeiros anos de vida 

sexual ativa e o risco é proporcional ao número de parceiros (MAMMAS et al., 2009). 

Fatores de risco como, paridade e número de filhos, assim como infecção por CT são 

cofatores associados à infecção pelo HPV responsáveis pelas lesões precursoras e 

câncer cervical.  

As adolescentes e adultas jovens estão mais susceptíveis a adquirem infecção 

pelo HPV, por dois motivos principais: o comportamento sexual e a vulnerabilidade 

biológica. Oferecer periodicamente o exame citológico de qualidade e propiciar a 

propedêutica complementar para o diagnóstico e tratamento das lesões neoplásicas 

cervicais pré-invasivas e invasivas é importante para o sucesso de um programa de 

rastreamento.  

Conhecer o perfil do comportamento sexual desta população em uma região 

não metropolitana e os principais tipos de HPV, correlacionados com o resultado 

citológico possibilitará uma maior compreensão na história natural das lesões nesta 

faixa etária. Existem poucas informações sobre a prevalência e a distribuição dos tipos 

de HPV em adolescentes em Goiás, o que permitiria avaliar qual seria o impacto da 

vacina para prevenir as infecções e que tipo de anormalidades citológicas poderiam ser 

previnidas. 

É válido ressaltar a importância dos programas de vacinação que estão sendo 

implantados em algumas cidades e brevemente será uma realidade em todo país. Com 

isto, espera-se uma redução em menor prazo das verrugas genitais e lesões precursoras e 

em,  longo prazo,  a  redução do câncer do colo uterino. 

Estudos de prevalência de tipos específicos de HPV antes da vacinação 

poderão auxiliar na compreensão da eficácia da vacina em relação aos tipos mais 

prevalentes até o momento e possibilitará correlacionar o comportamento destes tipos 

de HPV com outros tipos não cobertos pelas vacinas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL: 

 

 O objetivo deste estudo é estimar a prevalência de tipos de HPV presentes em 

adolescentes e adultas jovens e relacionar com a detecção de anormalidades citológicas, 

características sóciodemográficos e relacionados ao comportamento sexual. 

  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar a prevalência de HPV em adolescentes e adultas jovens;. 

 Estimar a prevalência de HPV e as anormalidades citológicas em adolescentes e 

adultas jovens; 

 Estimar a prevalência de CT e as anormalidades citológicas em adolescentes e 

adultas jovens; 

 Avaliar a associação entre a infecção por HPV, os fatores de risco 

relacionadosàs características sociodmográficas e anormalidades citolológicas 

entre adolescentes e adultas jovens; 

 Associação entre infecção por CT, os fatores de risco relacionadosàs 

características sociodmográficas e anormalidades citolológicas. 
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4. METODOLOGIA 

 

NATUREZA, LOCAL DO ESTUDO E POPULAÇÃO: 

O presente estudo faz parte da linha de pesquisa “Rede Goiana de Pesquisa em 

Saúde Reprodutiva, Infecções Genitais e Neoplasias” e está inserido no projeto 

denominado “Estudo de prevalência de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) em 

adolescentes e jovens do sexo feminino do Estado de Goiás”, realizado em três cidades 

de médio porte do interior do Estado. Uma das cidades participantes do projeto foi 

Inhumas localizada a 48 Km da capital, Goiânia e apresenta 44.983 habitantes, de onde 

a população participante do estudo foi recrutada.   

 

4.1. DESENHO DO ESTUDO E TAMANHO AMOSTRAL 

 A população alvo foi constituída por adolescentes e adultas jovens do sexo 

feminino com idade entre 15 e 24 anos residentes no município de Inhumas. A cidade 

apresenta uma população de 4.171 habitantes do sexo feminino nesta faixa etária (IBGE 

2007). A população foi recrutada entre os meses de setembro de 2008 a junho de 2009 e 

foi composta por adolescentes e adultas jovens cadastradas no Programa de Saúde da 

Família do município e pelas estudantes do Centro Federal de Educação e Tecnologia 

(CEFET) de Inhumas, hoje denominado Instituto Federal de Goiás (IFG). 

Neste trabalho foram utilizadas amostras de pacientes que participaram de um 

estudo prévio que tinha o objetivo de estimar as prevalências de Chlamydia 

trachomatis, Treponema pallidum e Neisseria gonorrhoeae na cidade de Inhumas. O 

tamanho da amostra foi estabelecido para detectar prevalência de 10% de infecção por 

C. trachomatis (5% de precisão e 95% o nível de confiabilidade) e de 2% da infecção 

por Neisseria gonorrhoeae (1,5% de precisão e 95% o nível de confiabilidade) em 

mulheres de 15 a 24 anos de idade. Estes valores foram definidos com base em estudos 

de prevalências das infecções clamidial e gonocócica já publicados na literatura. A 

prevalência de HPV nesta faixa etária varia entre 18 a 31,4% (DOOBAR et al., 2012), o 

que torna este mesmo cálculo do tamanho da amostra ser suficiente para indicar 

diferenças estatisticamente significantes para infecção pelo HPV.  

O cálculo da amostra priorizou a infecção de menor prevalência estimada 

resultando em uma amostra de 311 jovens. Acrescentou-se 62 participantes 
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considerando um percentual de 20% de recusas entre aquelas sorteadas. Considerando, 

ainda, que 60% das mulheres entre 15 e 24 anos de idade têm vida sexual ativa, foi 

necessário sortear mais 40% (149) de potenciais participantes para atingir a amostra 

necessária. No total foram sorteadas e convidadas a participar do estudo, 651 

adolescentes ou jovens do sexo feminino. 

 

4.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 Adolescentes e jovens de 15 a 24 anos, do sexo feminino, sexualmente 

ativas e não grávidas residentes no município de Inhumas com material 

biológico suficiente para a pesquisa de DNA de HPV e CT.  

 

4.3. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 Mulheres que não atenderem aos critérios de inclusão. 

 Adolescentes ou adultas jovens com idade entre 15 e 24 anos que não 

iniciaram a atividade sexual. 

 Adolescentes ou adultas jovens com idade entre 15 e 24 anos que 

estavam menstruadas. 

 Adolescentes ou adultas jovens com idade entre 15 e 24 anos que usaram 

antimicrobianos orais ou tópicos nos últimos 15 dias. 

  

4.4. RECRUTAMENTO E ENTREVISTA 

 

 O projeto foi denominado “Adolescer com Saúde” para evitar a identificação 

pública das adolescentes e jovens sexualmente ativas. O estudo foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás (protocolo Nº 086/06) (anexo A). Todas as 

participantes foram devidamente informadas sobre os objetivos da pesquisa e assinaram 

voluntariamente os termos de consentimento informado livre e esclarecido. 

As adolescentes com menos de 18 anos casadas ou que vivem em união 

consensual puderam assinar o consentimento informado sem autorização dos pais. No 

caso de adolescentes com menos de 18 anos, solicitou-se autorização da autoridade 
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judicial (Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude) para que essas 

adolescentes participassem da pesquisa, inclusive assinando o consentimento 

informado. A necessidade da autorização da família quebraria a confidencialidade, 

afastando as adolescentes da pesquisa. Neste caso, ficariam impedidas de receber os 

benefícios que seriam o diagnóstico correto das DST mais frequentes e o tratamento 

etiológico. 

As adolescentes e jovens foram convidadas por carta em seu domicílio por um 

agente comunitário de saúde (ACS). Ao chegarem à unidade do Programa de Saúde da 

Família (PSF) foram recebidas por um membro da equipe de pesquisa que lhes explicou 

seu objetivo. Em seguida assinaram o consentimento informado nº1 (anexo B) e foram 

encaminhadas para entrevista com enfermeira, em recinto fechado, para permitir a 

confidencialidade. Neste local, responderam à primeira parte do questionário 1 (anexo 

D) contendo questões sóciodemográficas, de saúde, bem como sobre o início ou não da 

experiência sexual e questões familiares.  

As adolescentes sexualmente ativas foram então convidadas para participar da 

pesquisa sobre DST. Após a leitura do consentimento informado nº2 (anexo C) das 

explicações que se fizessem necessárias, e de sua assinatura, foram entrevistadas através 

da 2ª parte do questionário 1, contendo questões sobre a prática sexual e vida 

reprodutiva. Em seguida, foram encaminhadas para coleta das amostras biológicas. As 

adolescentes que não tinham vida sexual respondiam apenas a primeira parte do 

questionário nº1 e recebiam informações sobre DST. Todas as adolescentes 

responderam a um questionário contendo questões sobre DST/AIDS e educação sexual 

(questionário 2, anexo E). O fluxograma abaixo representa as etapas de recrutamento e 

análises moleculares (Figura 3). 
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Figura 3 ˗ Fluxograma representativo da metodologia do estudo. 

Assinatura do termo de 

consentimento informado 2 

Parte 2 do questionário 1: 

Comportamento sexual 

Parte 1 do questionário1: Questões 

sociodemográficas  

Adolescentes e jovens do sexo feminino residentes em Inhumas (GO) entre 15 a 24 

anos convidadas pelas Agentes Comunitárias de Saúde n= 651 

Assinatura do termo de 

consentimento informado 1 
 

Não sexualmente 

ativas n= 223 

Sexualmente 

ativas n= 428 

428 

Questionário 2: Conhecimento sobre DST/AIDS 

e educação sexual 

Coleta cérvicovaginal para exame 

citológico e secreção vaginal para 

análises moleculares n= 331 

 

Extração do DNA positivas 

testadas por PCR com gene 

GAPDH n= 280 
280  

Detecção por PCR primes 

PGMY09/11n= 130 

Genotipagem do HPV por 

hibridização reversa em pontos 

Extração do DNA positivas testadas 

por PCR para CT  

n=276 
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4.5. COLETA DAS AMOSTRAS  

  

 As adolescentes sexualmente ativas foram encaminhadas para a coleta de 

secreção cérvicovaginal realizada por uma médica ginecologista membro da equipe do 

projeto. 

 

4.5.1. Coleta de material cérvicovaginal para detecção e genotipagem do HPV e 

exame citológico  

  O material cervical para estudo molecular do HPV foi coletado com emprego 

de escova apropriada tipo cytobrush e colocado em uma solução tampão (Universal 

Collection Medium – QIAGEN Sample & ensaio Technologies). As amostras coletadas 

foram encaminhadas para o Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular Aplicadas 

às Doenças Infecciosas do IPTSP/UFG, onde foram congeladas a -80ºC até a realização 

das análises moleculares. A detecção de DNA-HPV foi realizada no Laboratório de 

Biodiversidade Genética da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) por 

PCR e a genotipagem através de hibridização reversa em pontos (GRAVITT et al., 

2000). 

 Foi realizado exame ginecológico com coleta de espécimes para a realização 

exame citológico. Para confecção do esfregaço citológico convencional foram coletadas 

secreções da ectocérvice e endocérvice com espátula de Ayre e escovas de cerdas 

plásticas. O material foi imediatamente fixado solução de álcool a 90%.  

As adolescentes que estavam menstruadas ou que usaram antimicrobianos orais 

ou tópicos nos últimos 15 dias não coletaram nenhuma das amostras e foram convidadas 

para retornarem e realizarem a coleta posteriormente.  

 

4.5.2. Realização de exame citológico 

O material para realização de exame citopatológico realizado através de 

método convencional foi encaminhado ao Centro de Análises Clínicas Rômulo Rocha 

da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás (UFG). Todos os 

esfregaços foram submetidos a um rigoroso controle de qualidade adotado pelo referido 

laboratório realizado através da revisão rápida de todos os esfregaços negativos para 

anormalidades citológicas cervicais. Os resultados de adequabilidade das amostras e 

grau de anormalidades cervicais foram interpretados de acordo com o Sistema de 

Bethesda revisado em 2001 (SOLOMON; NAYAR, 2004). 
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Os resultados foram enviados às enfermeiras das respectivas unidades do 

Programa de Saúde da Família, responsáveis pela entrega dos resultados e 

encaminhamento das pacientes.  

 

4.5.3. Extração, detecção do DNA-HPV e Genotipagem 

4.5.3.1. Extração do DNA 

A extração do DNA foi realizada através de reagentes de purificação cujo 

método se baseia na ligação seletiva do DNA a uma membrana de sílica, na presença de 

sais caotrópicos (PureLink™, Invitrogen). Após ressuspensão por agitação em vórtex, 

um volume de 200 µL do UCM contendo o material coletado foi transferido para um 

tubo Eppendorf ao qual foram adicionados 20 µL de Proteinase K e 20 µL de RNAse. A 

mistura resultante foi incubada por 2 minutos à temperatura ambiente. Após esse 

período, o material foi adicionado de 200 µL do tampão de lise/ligação e incubado por 

30 minutos a 55°C. Terminada a etapa de lise, foram adicionados 200 µL de etanol a 

96%, seguido por agitação em vórtex de modo a se obter uma solução homogênea. O 

material lisado foi aplicado à coluna e o procedimento de purificação foi realizado, de 

acordo com as instruções do fabricante, em três etapas: ligação do DNA à coluna de 

sílica, lavagem para retirada de material não ligado e recuperação (eluição) do DNA 

ligado à coluna. O DNA extraído foi armazenado em freezer a -20°C. 

Em seguida ass amostras de DNA foram submetidas à uma reação de PCR, 

utilizando-se os primers específicos para a amplificação do gene GAPDH (gene 

constitutivo humano), que amplificam um fragmento de  aproximadamente 90 pb (pares 

de base), seguindo um protocolo já testado  pelo Laboratório de Biodiversidade da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (GRAVITT, 2000). 

Para cada reação preparou-se um MIX em Eppendorf (todos os reagentes 

menos o DNA) em câmera de fluxo laminar, pipetando os reagentes na seguinte ordem: 

15,5 µL de H2OMill-Q, 2,5 µL da solução Tampão10X, 1,0 µL de MgCl
2
, 2,5 µL de 

dNTP’s, 0,5 µL de primer 1 e 0,5 µL de primers 2 e  0,5 µL de Taq polimerase. 

Acrescentou-se 2,0 ul de DNA fora da câmara laminar para evitar contaminação. Em 

seguida os Eppendorf contendo as amostras foram colocados em um termociclador com 

as seguintes configurações de ciclagem: 95°C por 5 minutos, seguida por 40 ciclos de 

desnaturação a 95°C por 5 minutos, anelamento a uma temperatura de 59°C por 1 

minuto e extensão a 72°C por 7 minutos. O produto amplificado permanece a -4°C por 
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24 horas e em seguida foram armazenados em freezer a -20°C.  Os produtos obtidos 

pelas reações de PCR foram analisados em gel de poliacrilamida a 8% e corados com 

nitrato de prata. A amplificação do GAPDH é necessária para assegurar a qualidade do 

DNA extraído e a ausência de inibidores inespecíficos da reação de PCR.  

 

4.5.3.2. Detecção do DNA-HPV e genotipagem Amplificação por PCR 

Para detecção e genotipagem do DNA-HPV será utilizado o protocolo do teste 

de genotipagem LINEAR ARRAY (Roche Molecular Systems Inc. Pleasanton, CA) que 

se baseia em três processos principais: amplificação por PCR do DNA alvo usando 

indicadores para o HPV, hibridização dos produtos amplificados com sondas 

oligonucleotídicas e detecção dos produtos amplificados e ligados à sonda, através da 

coloração nas tiras de genotipagem. 

O teste de genotipagem do HPV utiliza a indicadores biotinilados para definir 

uma sequencia de nucleotídeos da região L1 do genoma do HPV, que tem comprimento 

de 450 pares de base. Um grupo de indicadores para HPV na Mistura Principal é 

indicado para amplificar 37 tipos de HPV (6,11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 

51, 52, 53, 54, 55, 56,58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 

(MM4), 83 (MM7), 84 (MM5), IS39 e CP6108. As sequências da sonda de captação 

localizadas em regiões polimórficas de L1 ligadas por estes indicadores. Um par de 

indicadores adicional do gene ß globina visa proporcionar um controle positivo da 

reação. 

O DNA foi amplificado utilizando um conjunto de primers específicos para 

HPV PGMY09/11 que amplificam o fragmento de 450 pb da região L1 de leitura aberta 

do HPV marcados com biotina. 

A genotipagem foi realizada por meio hibridização reversa em pontos que 

envolveu a hibridização de um fragmento amplificado por PCR de 450 pb gerado pelo 

conjunto de primers PGMY a uma tira de nylon contendo sondas imobilizadas. Um par 

de iniciadores adicional, o gene da  ß globina humana é utilizado para proporcionar um 

controle de adequação da célula, extração e amplificação (GRAVIT et al., 2000). 

Reagentes utilizados para PCR: 100 uL da mistura de amplificação continha 

4 mM de MgCl2, 50 mM de KCl , 7.5U de ADN AmpliTaq Gold polimerase (Perkin - 

Elmer, Foster City, CA ), 200 mM cada de trifosfato de desoxiadenosina, desoxicitosina 

trifosfato, deoxiguanosina trifosfato, 600 mM trifosfato de desoxiuridina , 100 pmol de 
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primers iniciadores PGMY09/PGMY11, e 2,5 pmol de cada um dos 50 pares de 

iniciadores para o gene da β-globina GH20 e PC04 marcados com biotina. O seguinte 

perfil de amplificação foi utilizado: ativação de AmpliTaq Gold por 9 minutos 

a 95°C, desnaturação durante 1 minuto a 95°C , anelamento durante 1 minuto a 55°C , a 

extensão 72°C durante 1 minuto para um total de 40 ciclos, seguidos por 5 minutos 

etapa de extensão terminal de 72°C .  

Após a realização da PCR o produto amplificado foi colocado em gel de 

poliacrilamida 8% usando marcadores de peso molecular de 100pb e corados com 

nitrato de prata para certificação da positividade da reação.  

 

4.5.3.3. Reação de hibridização 

Após a amplificação por PCR, o amplicon do HPV e ß globina são 

desnaturados quimicamente para formar um DNA de cadeia simples, através da adição 

de Solução de Desnaturação. As alíquotas do amplicon desnaturados são transferidas 

para a bandeja de tipagem, que contém tampão de hibridização e uma tira de 

genotipagem LINEAR ARRAY HPV, que é revestida com bandas da sonda para o HPV 

e ß globina. O amplicon marcado com biotina hibridiza-se com as sondas 

oligonucleotídicas se o amplicon tiver a sequencia correspondente da sonda 

complementar.  

 

4.5.3.4. Reação de detecção 

Após a conclusão da reação de hibridização, a tira de genotipagem é 

rigorosamente lavada, para remover qualquer material não ligado. É adicionado o 

Conjugado Estreptavidina Peroxidase à tira que liga-se ao amplicon marcado com 

biotina hibridizado com as sondas oligonucleotídicas, que se encontram presentes na 

tira. A tira é lavada para retirar o substrato e adicionado uma solução de substrato 

contendo peróxido de hidrogênio e tetrametilbenzidina (TMB). Na presença de peróxido 

de hidrogênio, a estreptavidina-peroxidase que se encontra ligada, catalisa a oxidação de 

TMB para formar um complexo de coloração azul, que precipita nas posições das 

sondas onde ocorre hibridização. A tira é lida visualmente, comparando o padrão de 

bandas azuis com Guia de Referência do teste de Genotipagem LINEAR ARRAY HPV 

(Roche Molecular Systems, Inc), seguindo instruções do fabricante. As Figuras 4 e 5 

demontram estas etapas. 
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Figura 4 - Guia de referência Roche Molecular Systems, Inc contendo uma tiras HPVStrip com 

positivividade para os tipos de HPV 16, 26, 31, 51, 81 e os controles ß-globina baixa e alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 ˗ Representação esquemática das principais etapas envolvidas na genotipagem do HPV através da 

hibridização reversa do produto da PCR baseada no sistema de primers PGMY09/11 marcados com biotina 

Adaptado de Shepard et al. 2004. 

 

 

 

 
 

 

 

ra 3˗ Representação esquemática das principais etapas envolvidas na genotipagem do HPV através da 

hibridização reversa do produto da PCR baseada no sistema de primers PGMY09/11 marcados com biotina 

Adaptado de Shepard et al. 2004. 
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4.6. Diagnóstico molecular de CT 

 

4.6.1. Coleta de amostra 

 

 O material cervical para estudo molecular da CT foi o mesmo material coletado 

para o estudo do HPV, descrito anteriormente, com o emprego de escova apropriada 

tipo cytobrush e colocado em uma solução tampão UCM. As amostras coletadas foram 

encaminhadas para o Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular Aplicadas às 

Doenças Infecciosas do IPTSP/UFG, onde foram congeladas a -80ºC até a realização 

das análises.  

 

4.6.2. Extração de DNA 

 

As amostras foram submetidas à extração do DNA genômico com a utilização 

do kit comercial Ultra Clean (Mobio Laboratories Inc.) de acordo com as especificações 

do fabricante. Este consiste num kit de isolamento de DNA genômico de amostras a 

partir de purificação em coluna de resina de sílica. O volume de amostra utilizado foi de 

500 μL do material desnaturado da técnica de captura híbrida. O volume final de eluição 

foi de 50 μL. 

 

4.6.3. Amplificação do DNA alvo da CT 

 

Para a amplificação do DNA de CT foi usado o teste AMPLICOR CT/NG, um 

ensaio multiplex, qualitativo, que permite a amplificação do DNA de CT, de NG e do 

controle interno (CI) da reação, simultaneamente. O CI é uma sequência de DNA, com 

regiões de ligação de primers idênticos a da sequência alvo da CT e com tamanho e 

composição de bases similar a essa sequência. Foi feita a adição à reação para monitorar 

o processo de amplificação.  Uma alíquota de 25 μL do DNA amplificado desnaturado 

foi adicionada a 100 μL de tampão de hibridização em duas microplacas plásticas, 

revestidas com sondas de oligonucleotídeos complementares à sequência de DNA alvo 

da CT e à sequência do CI, respectivamente. As placas foram incubadas por 1 hora a 37 

ºC e em seguida, lavadas por sete vezes com tampão de lavagem. Foram então 

adicionados 100 μL de conjugado avidina-peroxidase e as placas foram novamente 

incubadas a 37ºC por 15 minutos e lavadas sete vezes. O substrato contendo peróxido 
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de hidrogênio e 3,3’,5,5’ -Tetrametilbenzidina (TMB) foi preparado no momento do 

ensaio e 100 μL foram acrescentados às placas. Após 10 minutos no escuro e à 

temperatura ambiente a reação foi interrompida com 100 μL de ácido sulfúrico. A 

determinação da absorbância foi realizada a 450 nm em leitora de microplacas Boehring 

EL 311.  As amostras eram consideradas negativas se a densidade ótica (DO) fosse < 

0,2, com a DO do CI ≥ 0,2. Um resultado era considerado positivo se a DO observada 

fosse ≥ 0,8, independente da DO do CI. Se a amostra apresentasse uma DO ≥ 0,2 e < 

0,8, o resultado era considerado indeterminado e o teste era repetido. Nos casos de 

inibição da reação, ou seja, quando a DO da amostra e do controle interno fosse <0,2, a 

PCR era repetida, diluindo-se a amostra processada a 1:10. 

 

4.7. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

4.7.1.  PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

  

 Para análise dos dados a população foi estratificada em dois grupos etários: 

Grupo I inclui adolescentes entre 15 a 19 anos e Grupo II inclui adultas jovens entre 20 

a 24 anos. Os índices de prevalência foram calculados com intervalo de 95% de 

confiança. Procedeu-se a análise univariada estimando a chance (odds ratio) de infecção 

por HPV e CT associadas às variáveis investigadas. Em seguida, procedeu-se a análise 

multivariada. Para tanto, as variáveis com um valor de p<0,20 na análise prévia, foram 

incluídas em um modelo de regressão logística hierarquica. O teste de qui-quadrado e o 

teste qui-quadrado para tendência foram empregados para testar a significância de 

diferenças entre as proporções. Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. A análise foi realizada pelo Softare SPSS (versão 16; SPSS Inc, Chicago, 

IL). 

 

4.8. VARIÁVEIS 

4.8.1. Variáveis dependentes 

 Infecção pelo HPV 

 Infecção por CT 

 Anormalidades detectadas em exames citológicos 



62 

 

 

 

4.8.2. Variáveis independentes  

4.8.2.1. Resultados da Detecção e Genotipagem de HPV 

Os resultados dos tipos específicos de HPV serão categorizados como variáveis 

qualitativas de acordo com os seguintes aspectos: 

 Distribuição entre os tipos de HPV mais prevalentes  

 Distribuição dos tipos de alto e baixo risco oncogênico 

  

4.8.2.2. Fatores sociodemográficos e comportamentais  

Estado civil categorizado segundo o escore: 

Solteira 

Casada/união estável 

 Fatores sociodemográficos como renda familar categorizado segundo o escore: 

 Menor do que 4 salários mínimos 

 Maior que 4 salários mínimos 

O início da atividade sexual será categorizado como variável qualitativa de 

acordo com os seguintes aspectos: 

 Início da atividade sexual menor ou igual a 16 anos 

 Início da atividade sexual maior que 16 anos 

Número de parceiros sexuais 

O número de parceiros sexuais será categorizado como variável qualitativa 

segundo o seguinte escore: 

 Escore 1: até 4 parceiros 

 Escore 2:  mais de 4 parceiros 

  

O número de gestações foi categorizado como variável qualitativa segundo o 

seguinte escore: 

 Escore 1:  nenhuma gestação 

 Escore 2: 1 gestação ou mais gestações 

Uso de camisinha categorizada segundo o escore: 

 Sempre 

 Inconsistente (às vezes, raramente ou nunca) 
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4.9. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O anonimato da paciente foi mantido bem como a sua participação no estudo, e 

inclui o direito de aceitar ou não. A não aceitação não implicou em prejuízo a paciente. 

A participação foi realizada após a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido e serão cumpridas as recomendações do “Guiding Medical Doctors in 

Biomedical Research involving Human Subjects” da DECLARAÇÃO DE 

HELSINQUE, revisada em Hong-Kong e da Resolução 196/96 do Ministério da Saúde.   
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5. RESULTADOS  

  

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E DE 

COMPORTAMENTO SEXUAL DA POPULAÇÃO ESTUDADA  

 

Foram recrutadas 651 adolescentes e jovens do sexo feminino. Mais de 65% 

(428) delas relataram ter vida sexualmente ativa e foram convidadas a participar do 

estudo. As coletas das amostras citológicas e cérvicovaginais foram realizadas em 331 

adolescentes e jovens do sexo feminino, destas 276 foram consideradas positivas na 

extração do DNA e incluídas no estudo para pesquisa do HPV e CT. 

As características sociodemográficas da população em estudo estão descritas 

na Tabela 1.  A média de idade das 276 adolescentes e adultas jovens do sexo feminino 

incluídas no estudo foi de 19,4 anos (dp=2,6). Aproximadamente 53,6% (148/276) das 

participantes eram adolescentes (idade entre 15 a 19 anos) e 46,4% (128/276) eram 

adultas jovens (idade entre 20 a 24 anos). Em relação à renda familiar, 86,4% das 

adolescentes e 71,1% das adultas jovens relataram ter renda familiar maior que 4 

salários mínimos.  

Quanto ao comportamento sexual, às adolescentes relataram ter iniciado a 

atividade sexual mais cedo que as adultas jovens. Entre as adolescentes 78,4% iniciaram 

a atividade sexual até 16 anos de idade e entre as adultas jovens 49,2% iniciaram a 

atividade sexual após os 16 anos de idade. Entretanto, 89,1% das adolescentes relataram 

ter tido até quatro parceiros sexuais enquanto 81,2% das jovens relataram ter tido mais 

de quatro parceiros sexuais durante suas vidas. Foi observado um alto índice de 

gestação (50,8%), entre as adultas jovens. 

Em relação ao uso do preservativo, nas duas populações, a maioria usava de 

forma inconsistente (às vezes, raramente ou nunca), apenas 20,9% das adolescentes e 

11,8% das adultas jovens faziam o uso regular do preservativo nas relações sexuais.  
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Tabela 1 ˗ Características das adolescentes e adultas jovens sexualmente ativas atendidas nos 

PSF da cidade de Inhumas (GO) 

 

Características da população 

Grupo I (15-19 

anos) 

 Grupo II (20-24 

anos) 

 

n % N % 

    

Idade (média +/-dp) 148 53.6 128 46.4 

 

Renda      

≤ 4 salários 18 13,5 107 28,9 

> 4 salários 128 86,4 21 71,1 

NR 2    

Início atividade sexual (anos)     

≤16 116 78,4 63 49,2 

>16 32 21.6 65 50,8 

N° parceiros      

≤ 4 132 89.1 104 81,2 

> 4 

NR 

15 

1 

10,2 

0,7 

24 18,8 

Gravidez      

Nenhuma  117 79,1 63 49,2 

> ou = 1 

NR 

28 

3 

18,9 

2,0 

65 50,8 

Uso de preservativo masculino      

Sempre 31 

116 

20,9 

78,4 

15 11,8 

as vezes/nunca 

NR 

1 0,7 113 88,2 

NR: não respondeu 

 

5.2 Detecção de HPV e CT nos resultados citopatológicos 

   

 A tabela 2 mostra a distribuição da infecção pelo HPV e CT nos diagnósticos 

citológicos de adolescentes e adultas jovens do sexo feminino. A prevalência total de 

infecção pelo HPV foi de 47,1% (130/276) (IC 95% 41,0-53,2). Do total de 276 

participantes, 50% das adolescentes e 41,5% das adultas jovens apresentaram-se 

infectadas por HPV. A prevalência de infecção por HPV entre as adolescentes e 

mulheres jovens com citologia normal foi de 45,7% e 37,1%, respectivamente. As 

anormalidades citológicas foram encontradas em 12,3% (34/276) do total de casos, 

destes 80% (28/35) foram positivas para HPV. As anormalidades citológicas foram 

encontradas em 14,2% (21/148) das adolescentes, sendo 80,9% (17/21) infectadas por 
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HPV. Entre as adultas jovens 10% (13/130) apresentaram anormalidades citológicas, 

destas 84,6 (11/13) apresentaram positividade para infecão pelo HPV.  

Em relação aos diagnósticos citológicos anormais, a prevalência de HPV nos 

diagnósticos citológicos de ASC-US foi de 66,7% em adolescentes e 77,8% nas adultas 

jovens.  Nos diagnósticos de LSIL a infecção pelo HPV esteve presente em 85,7% das 

adolescentes e 75% das adultas jovens. Os diagnósticos citológicos de HSIL foram 

detectados apenas nas adolescentes com 100% de prevalência de infecção por HPV e 

detectado um único caso de AGC entre as adultas jovens.  Este mostrou-se  positivo 

para a infecção por HPV.  

A prevalência total da infecção por CT foi de 9,1% (25/276) (IC 95% 5,61-

12,4). Entre as adolescentes a prevalência foi de 68% (17/25) e entre as adultas jovens 

foi de 32% (8/25). A prevalência de infecção por CT foi de 11,8% (2/17) nos 

diagnósticos de ASC-US e LSIL e 5,9% (1/17) dos casos de ASC-H entre as 

adolescentes. Em adultas jovens, a prevalêcnia de infecção pro CT nos diagnósticos 

citológicos de ASC-US em 25% (2/8). 

   

   

 

Tabela 2 ˗ Prevalência de resultados citológicos e infecção por HPV e CT em dois grupos etários  
 

Diagnóstico 

citológico 

Normal ASC-US LSIL ASC-H HSIL AGC-

NOS 

Total 

15 a 19 anos n % n % n % n % n % n % n % 

HPV + 58 (45,7) 6 (66,7) 6 (85,7) 1 (100) 4  (100)  75 (50) 

HPV - 69 (54,3) 3 (33,3) 1 (14,3) - - - 73 (50) 

Total 127 (100) 9 (100) 7 (100) 1 (100) 4 (100)  148 (100) 

 

CT + 

 

12 (70,6) 

 

2 (11,8) 

 

2 (11,8) 

 

1 (5,9) 

 

0 (0,0) 

 

0 (0,0) 

 

17 (100,0) 

 

CT- 

 

115 (87.9) 

 

7 (5,3) 

 

5 (3,8) 

 

0 (0.0) 

 

4 (3,0) 

 

0 (0,0) 

 

131 (100) 

Total 

20-24 anos 

127 (85,7)  9 (6,1) 7 (4,7) 1 (0,7) 4 (2,7) 0 (0,0) 148 (100) 

HPV + 44 (37,1) 7 (77,8) 3 (75) - - 1 (100) 55 (41,5) 

HPV - 71 (62,9) 1 (22.2) 1 (25) - - - 73 (58,5) 

Total 116 (100) 8 (100) 4 (100)   1 (0,8) 130 (100) 

CT+ 6 (75,0) 2 (25,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (100) 

       CT- 

Total 

109 (90,8) 

115 (89,8) 

6 (5,0) 

8 (6,3) 

4 (3,3) 

4 (3,1) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

1 (0,8) 

1 (0,8) 

120 (100) 

128 (100) 

*ASC-US: atypical squamous cells of undetermined significance; ASC-H: atypical squamous cells cannot exclude 

high-grade squamous intraepithelial lesion; LSIL: low grade squamous intraepithelial lesion; HSIL:  high grade 

intraepithelial lesion; AGC-NOS: atypical glandular cellsnot otherwise specified. 
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A Tabela 3 mostra a distribuição dos tipos de HPV em relação aos diagnósticos 

citológicos. O HPV 16, em infecções simples e múltiplas, foi o mais prevalente 

detectado em 27,7% (36/130) dos casos, seguido pelo HPV 68 (8,5%; 11/130), HPV 52 

(6,2 %; 8/130) e HPV 39 (4,6%; 6/130). O HPV 18 foi detectado em 2,3% (3/130) dos 

casos genopipados entre as adolescentes e adultas jovens. 

 

Tabela 3 - Prevalência de tipos específicos de HPV e anormalidades citológicas em adolescentes e 
adultas jovens 

Diagnósticos citológicos 

Tipos de HPV 
NEG ASC-US ASC-H LSIL HSIL AGC TOTAL 

       n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

16 5 (3,8) 1 (0,8)         6 (4,6) 

16 e outros 21 (16,2) 4 (4,6) 1 (0,8) 2 (1,5) 2 (1,5)   30 (23,1) 

18 2 (1,5)           2 (1,5) 

18 e outros 
 

1 (0,8)         1 (0,8) 

31 1 (0,8)           1 (0,8) 

31 e outros 3 (2,3)     1 (0,8)     4 (3,1) 

33 1 (0,8)           1 (0,8) 

35 1 (0,8) 1 (0,8)         2 (1,5) 

35 e outros 1(0,8)        1 (0,8)   2 (1,5) 

39 3 (2,3)           3 (2,3) 

39 e outros 3 (2,3)           3 (2,3) 

45 1 (0,8)          1 (0,8) 2 (1,5) 

45 e outros 1 (0,8)           1 (0,8) 

51 1 (0,8) 1 (0,8)         2 (1,5) 

51 e outros 1 (0,8) 1 (0,8)   1 (0,8)     3 (2,3) 

52 6 (4,6)     1 (0,8)     7 (5,4) 

52 e outros 1 (0,8)           1 (0,8) 

68 4 (4,6) 1 (0,8) 
 

1 (0,8)  1 (0,8)   7 (5,4) 

68 e outros 3 (3,1)     1 (0,8)     4 (3,1) 

Outros alto risco 18 (13,8) 1 (0,8)          19 (13,7) 

Outros baixo risco 25 (19,2) 2 (1,5)   2 (1,5)     29 (22,3) 

HPV Positivo 102 (36,9) 13 (4,7) 1 (0,4) 9 (3,3) 4 (1,4) 1 (0,4) 130 (47,1) 

HPV Negativo 140 (50,7) 4 (1,4)   2 (0,7)     146 (52,9) 

TOTAL 242 (87,7) 17 (6,1) 1 (0,4) 11 (4,0) 4 (1,4) 1(0,4) 276 (100,0) 
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 A Tabela 4 mostra a asssociação entre infecção pelo HPV, fatores de risco 

comportamentais e sociodemograficos e anormalidades citológicas entre adolescentes e 

adultas jovens. Das variáveis investigadas o estado civil solteira foi considerado 

estatísticamente significante em relação à infecção pelo HPV (OR= 2,1 IC 95%: 1,2-3,4 

p= 0,008). Possuir mais que quatro parceiros sexuais (OR= 2,0 IC 95%: 1,0-4,1 p= 

0,048) e as presença de anormalidades citológicas também foram mostraram-se 

estatísticamente significantes (OR= 11,9 IC 95% 3,5-40,7 p = 0,0001). As mesmas 

variáveis foram incluídas em um modelo de regressão logística hierárquica e após 

controle das variáveis confundidoras, mantiveram-se independentemente associadas à 

infecção pelo HPV as variáveis estado civil solteira ou divorciada (OR= 1,9 IC 95%: 

1,0-3,5 p= 0,049) e anormalidades citológicas presentes (OR= 9,6 IC 95%: 2,8-33,6 p= 

0,001). 
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Tabela 4- Asssociaçao entre infecção pelo HPV, fatores de risco comportamentais e 

sociodemograficos e anormalidades citológicas entre adolescentes e adultas jovens  

Fatores de risco Infecção 

por HPV 

Total % OR (IC 95%) P Adjustado OR 

(IC 95%) 

P 

Idade (anos) 

15 a19 

20 a 24   
 

 

65 

49 

 

131 

120 

 

49.6 

40.8 

 

1.4 (0.9-2.3) 

 

0.16 

 

1.1 (0.6-2.0) 

 

0.84 

Estado civil 

Solteira/divorciada 

 Casada/união estável 
 

 

81 

 
33 

 

156 

 
95 

 

51.9 

 
34.7 

 

2.1 (1.2-3.4) 

 

0.008 

 

1.9 (1.0-3.5) 

 

0.049 

Renda  (salario 

mínimo)
 a
 

> 4  

≤ 4 

 

 

 
97 

17 

 

 
217 

33 

 

 
44.9 

51.5 

 

 
0.8 (0.4-1.6) 

 

 
0.46 

 

 
- 

 

 
- 

Idade do inicio da 

atividade sexual (anos) 

< 16 

> 16 
 

 

 

76 

38 

 

 

156 

95 

 

 

48.7 

40.0 

 

 

1.4(0.8-2.38) 

 

 

0.18 

 

 

1.4 (0.7-2.5) 

 

 

0.33 

Número de parceiros
a
 

>4 
≤ 4 

 

 

23 
91 

 

38 
212 

 

60.5 
42.9 

 

2.0 (1.0-4.1) 

 

0.048 

 

1.5 (0.7-3.3) 

 

0.33 

Uso do preservativo
a
 

Sempre 

Nunca/ ocasionalmente 

 

 
18 

96 

 
42 

208 

 
42.8 

46.1 

 
0,9 (0.4-1.7) 

 
0.69 

 
- 

 
- 

Gravidez
 a
 

Sim 

Não 

 

 
 

36 

78 

 
 

86 

164 

 
 

41.9 

47.6 

 
 

0.8 (0.5-1.3) 

 
 

0.39 

 
 

- 

 
 

- 

Abnormalities 

citológicas  

Presente 

Ausente 
 

 

 

24 

90 

 

 

27 

224 

 

 

88.9 

40.2 

 

 

11.9 (3.5-

40.7 

 

 

<0.001

) 

 

 

9.6(2.8-33.6) 

 

 

< 

0.001 

Excluídas pacientes com CT positivas 

a
 Uma participante sem information; OR: Odds ratio; IC: Intervalo de Confiança 

 

A Tabela 5 mostra a associação entre infecção por CT, fatores de risco 

comportamentais e sociodemograficos e anormalidades citológicas entre adolescentes e 

adultas jovens. Das variáveis investigadas a presença de  anormalidades citológicas foi 

siginicativamente associada à infecção por CT (OR= 22,3 IC95% 3,7-134,7 p= 0,003). 
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As mesmas  variáveis foram  incluídas em um modelo de regressão logística hierárquica 

e após controle das variáveis confundidoras, mantendo-se independentemente 

associadas à infecção por CT (OR=21,1 IC95% 3,3-136,1 p= 0,001). 

Tabela 5 - Associação entre infecção por CT, fatores de risco comportamentais e 

sociodemograficos e anormalidades citológicas entre adolescentes e adultas jovens 

146 participantes.  

Fatores de risco CT 

infecção 

Total %  OR (IC 95%) p
 a
 A    Adjusted OR 

(CI 95%) 

P  

Idade (aos) 

15 to 19 

20 to 24  
  

 

7 

2 

 

73 

73 

 

9.6 

2.7 

  

3.7 (0.7-18.8) 

 

0.08
 
 

3,5(0,6-19,3) 0.144 

 

Estado civil 

Solteira/ divorciada 

 Casada/união 
estável 

 

 

5 

 
4 

 

80 

 
66 

 

6.3 

 
6.1 

  

1.0 (0.3-4.0) 

 

0.61 

- - 

 

Renda (salário 

mínimo)
 b

 
> 4  

≤ 4 
 

 
 

7 

2 

 
 

126 

18 

 
 

5.6 

11.1 

  
 

0.5 (0.1-2.5) 

 
 

0,31 - - 

 

Idade do inicio da 

atividade sexual  

< 16 
>16 

 

 

 

9 
0 

 

 

89 
57 

 

 

10.1 
0.0 

  

 

ND 

 

 

- - - 

 

Número de 

parceiros
c
  

> 4 

≤ 4 
 

 
 

8 

1 

 
 

129 

16 

 
 

6.2 

6.2 

  
 

1.0 (0.1-8.5) 

 
 

0.66
 
 - - 

 

Uso do 

preservativo
c
 

Sempre 
Nunca/Ocasionalm

ente 

 

 

 

1 
8 

 

 

25 
120 

 

 

4.0 
6.7 

  

 

0,6 (0.1-4.8) 

 

 

0.52
 
 

- - 

 

Gravidez
d
 

Sim 

Não 

 

 

3 

4 

 

53 

90 

 

5.6 

4.4 

  

1.29 (0.3-6.0) 

 

0.51
 
 

- - 

 

Anormalidades 

citológicas 

Presente 
   Ausente 

 

 

 

3 
6 

 

 

6 
140 

 

 

50.0 
4.3 

  

 

22.3 (3.7-134.7) 

 

 

0.003 21,1(3,3-136,1) 0.001 

 

Apenas CT positivas; 
a
Ficher exact; 

b
duas participantes sem informação; 

c
uma participante 

sem informação; 
d
Três sem informação; OR: Odds ratio; IC: Intervalo de Confiança; CT: 

Chlamydia trachomatis 
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6. DISCUSSÃO 

As infecções sexualmente transmissíveis são consideradas (ISTs) representam 

um grande problema de saúde pública. De acordo com os dados do United States 

Centers for Disease Control revelam que dois terços dos 12 milhões de indivíduos 

infectados por ISTs correspondem a jovens abaixo dos 25 anos. Além disso, existe 

evidência de que cerca de 40 a 50% das adolescentes infectadas, sofrem reinfecção num 

curto espaço de tempo. Nos Estados Unidos estima-se que 24% das jovens com idades 

entre os 14 e 19 anos tenham evidência laboratorial de pelo menos uma das seguintes 

ISTs: Papilomavírus humano (HPV) (18%), Chlamydia trachomatis (4-7%), 

Trichomonas vaginalis (3%), Herpes simplex tipo 2 (2%), e Neisseria gonorrhoeae 

(0,5%) (STD, 2014). 

 Vários fatores de risco para o contágio de ISTs, são de ordem comportamental, 

biológica, psicológica e social. Estes fatores são principalmente o número de anos de 

vida sexual ativa (particularmente para o HPV), atividade sexual precoce 

(particularmente para a Chlamydia), múltiplos parceiros, novos parceiros, parceiros com 

múltiplos parceiros, uso inconsistente de camisinha e consumo de álcool ou drogas 

(YARBER et al., 1992; SÁ et al., 2015) 

Uma alta prevalência de infecção por HPV foi observada na população 

estudada (47,1%). A prevalência de infecção por HPV em adolescentes foi de 50% e  

em adultas jovens de 41,5%. A maioria das infecções foram causadas por HPVs de alto 

risco oncogênico. O HPV 16 em infecções simples e múltiplas foi o mais prevalente, 

detectado em 27,7% dos casos, seguido pelo HPV 68 (8,5%) , HPV 52 (6,2 %) e HPV 

39 (4,6%). O HPV 18 foi detectado em 2,3% dos casos entre as adolescentes e adultas 

jovens. Em Goiás, um estudo envolvendo universitárias sexualmente ativas na faixa 

etária de 18 a 25 anos, mostrou uma prevalência da infecção pelo HPV de 47%. O tipo 

mais comumente detectado foi o HPV 16, presente em 21,3% (20/94) das infecções, 

seguido pelo HPV 58 (12,8%; 12/94), HPV 31 e HPV 66 (11,7%; 11/94), HPV 52 e 

HPV 61 (10,6%; 10/94). O HPV 18 esteve presente em 3 (3,2%) dos 94 casos positivos 

para infecção pelo HPV (OLIVEIRA, 2011).  

Alves et al (2013) detectaram DNA do HPV detectado em amostras cervicais 

de 121 de 432 adolescentes, resultando em uma prevalência geral de 28,0%, portanto, 
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menor do que a observada neste estudo. O número de tipos de HPV detectados por cada 

amostra variou de 0 a 5. Dos 121 participantes infectadas com HPV, um único tipo de 

infecção por HPV foi detectado em 67 indivíduos, enquanto que  foram detectados 

vários tipos de HPV em 54 adolescentes (54/432;12,5%), representando 44,6% dos 

casos positivos. Infecções multiplas foram frequentemente encontradas neste estudo e 

estiveram significativamente assoaciadas à detecção de anormalidades citológicas e a 

fatores relacionados oas hábitos sexuais. Os tipos mais frequentes foram o HPV 16, 

seguido do HPV 51, 18, 31 e 52. 

Há indicações de que infecções por múltiplos tipos de HPV ocorrem em uma 

grande proporção de adolescentes sexualmente ativas e que o maior risco de 

anormalidades citológicas conferidos pela infecção por múltiplos tipos de HPV sugere 

um papel potencial de co-infecção na história natural da infecção pelo HPV (ALVES et 

al. 2013). Contudo, outros estudos tem demosntrado riscos semelhantes entre infecções 

simples ou múltiplas, destacando que mais importante seria a presença do HPV 16 

(COTTIER et al., 2009; RIBEIRO et al., 2011; TROTTIER., 2006). De fato, este tipo 

viral possui um considerável mérito individual, uma vez que tem o maior potencial 

carcinogênico dentre outros tipos, tanto nas infecções simples quanto nas múltiplas 

(CLIFFORD et al., 2005; SANJOSÉ et al. 2007; SNIJDERS et al., 2006). 

Neste estudo, as prevalências de infecção por HPV entre as adolescentes e 

adultas jovens com citologia normal foram respectivamente de 44,5% e 37,1%. A 

prevalência de HPV em adolescentes e adultas jovens com anormalidades citológicas 

82,0 % e 78,6%. Oliveira et al. (2011) encontraram uma prevalência de 45,1% entre 

jovens estudantes uuniversitárias com citologia normal e uma prevalência total de 

70,6% naquelas com citologia alterada. Alves et al. (2013) observaram uma prevalência 

de 61,0% de citologia anormal entre as adolescentes. Os três estudos conduzidos em 

Goiás em adolescentes e adultas jovens mostraram associações sigificativas entre a 

positividade  para  HPV e a detecçãode anormalidades citológicas, contudo, apenas 

neste estudo HSIL foram diagnosticadas em adolescentes.  

A maioria das infecções por HPV são transitórias e não causam nenhuma 

anormalidade citológica. No entanto, um pequeno número das adolescentes não vão 

eliminar a infecção podem desenvolver HSIL. O HSIL detectado nesta faixa etária é 

raro e parece não progredir rapidamente para o câncer (MOSCICKI, 2007). Na 



73 

 

 

 

Noruega, 0,2% dos 20.000 esfregaços de adolescentes com idades entre 15 e 19 anos 

foram relatados HSIL (BJORGE et al., 1994). A razão para estas diferenças é que a 

as taxas de CIN2 são mais prováveis que o número das taxas de NIC 

3 em adolescentes enquanto que em mulheres com idade avançada predominam 

diagnósticos de NIC3 (MOSCICKI, 2007; MOSCICKI 2010). 

Essa população apresenta elevada prevalência de infecção pelo HPV, no entanto, 

mostra baixa incidência de HSIL e de carcinoma invasor. Estudos mostram que a 

história natural da NIC II nessa população está muito próxima daquela da NIC I. Em 12 

meses de seguimento de NIC II em adolescentes e mulheres jovens, foi observada 

probabilidade de regressão em torno de 60% em alguns estudos, mas pode chegar até 

75% em 3 anos de seguimento (CHAN, B. K. et al. 2009; FUCCHS, 2007;  

MCALLUM,2011) 

A regressão de NIC III também tem sido observada em adolescentes ou 

mulheres jovens e tem motivado recomendações mais conservadoras (MOSCICKI 

2010). Entre elas, tem sido sugerida a possibilidade de tratamentos destrutivos. Estes 

têm mostrado a mesma eficácia que os excisionais, desde que seja atingida a base de 

glândulas. Isso inclui a eletrocauterização, a crioterapia e a destruição a laser (NUOVO, 

et al., 2000), porém estas têm a desvantagem de não fornecer informação quanto ao 

tratamento da totalidade da lesão ou existência de microinvasão ou invasão não 

suspeitada ou diagnosticada por biópsia (CAMARGO, 2003), o que é muito raro nessa 

faixa etária.  

Mulheres até essa idade não estão incluídas na faixa etária alvo do rastreamento 

do câncer de colo do útero, mas é importante orientar os profissionais quanto às 

condutas adequadas nessa situação, para reduzir a probabilidade de malefícios 

decorrentes de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários, 

principalmente relacionados à função reprodutiva (INCA, 2016). 

Segundo as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do câncer do Colo do 

útero, a conduta recomendada para mulheres até 24 anos é que na vigência de exame 

citopatológico com diagnóstico de HSIL, encaminhar para colposcopia. Se o achado 

colposcópico for menor, a paciente deverá ser mantida em seguimento anual citológico 

por dois anos. Na presença de achado colposcópico maior, realizar biópsia. Se a biópsia 

revelar NIC II, dar preferência à conduta expectante por  24 meses, porém o tratamento 
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também é aceitável caso não possa ser assegurado esse seguimento. O seguimento 

deverá ser feito com exame citopatológico e colposcopia semestrais nos primeiros dois 

anos. Após esse período, se houver persistência da lesão, optar pelo tratamento, que 

poderá ser de forma excisional ou destrutiva. O tratamento destrutivo somente poderá 

ser realizado, nesses casos, se a lesão é restrita à ectocérvice e JEC visível (ZT tipo 1). 

Se houver regressão da lesão, a mulher deverá ser mantida em seguimento citológico 

com intervalo de 12 meses até que apresente dois exames consecutivos negativos e, a 

seguir, trienal na unidade básica de saúde (INCA, 2016). 

É também digno de nota qua a prevalência de HPV aumentou em adolescentes 

comparando o estudo desenvolvido por Alves et al. (2013) que inclui as adolescentes 

entre os anos de 2002 e 2003 (28% IC 95% 23,9-32,5) e o presente estudo que inclui o 

grupo foramado por adolescentes entre os anos de 2008 e 2009 (47,1% IC 95% 41,7-

58,3). Este fato pode refletir a mudança nos hábitos sexuais neste grupo etário. Por 

outro lado, a prevalência encontrada por Oliveira et al. (2011) em jovens estudantes 

universitárias cujas coletas foram realizadas entre os anos de 2008 e 2010, as 

prevalências foram muito semelhantes apresentando prevalência de HPV de 47%.  

A prevalência de infecção por CT foi de 9,1%, sendo 68% entre as adolescentes 

e 32% entre as adultas jovens. Uma metanálise envolvendo 76 estudos australianos 

mostrou uma prevalência média de infecção por CT, na comunidade em geral, de 5,02% 

(IC 95%: 3,14 – 6,91). Quando considerou-se as participantes sem limites de idade a 

prevalência da infecção por CT variou de 0,91 (IC 95%: 0,25 – 1,77) a 13,43 (IC 95%: 

6,30 - 24,00). A prevalência em mulheres com idade inferior a 25 anos variou de 3,01 

(IC 95%: 0,98 – 6,89) a 7,83 (IC 95%: 6,11 – 9,85) (LEWIS et al., 2012) 

Semelhante a outras ISTs, as taxas de incidência e prevalência da infecção por 

Chlamydia trachomatis são heterogênias, variando dentre 12,2% e 15,4% (DA ROS & 

SCHMITT, 2008). No Brasil, estudos têm encontrado prevalência de 11,4% a 16% em 

mulheres jovens (CODES et al., 2002; MIRANDA et al., 2004). A prevalencia de CT 

em um estudo realizado em cidades do Centro-Oeste foi de 9,6% (95% CI 7.4–12.4%) 

(DE LIMA et al., 2014). No estudo conduzido por Araújo et al., (2006) a prevalência da 

infecção em adolescentes e mulheres jovens em Goiânia entre 2000 e 2001, foi de 

19,6%. Já no estudo de Guimarães et al., (2009), conduzido entre 2002 e 2003, e 
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realizado considerando a mesma população, a prevalência de CT foi de 14,5%, sendo a 

taxa de co-infecção HPV/CT  nestas adolescentes de 19%. 

O papel da infecção persistente por tipos de alto risco do HPV no 

desenvolvimento das lesões pré-cancerosas e do câncer cervical foi estabelecido. O 

risco é maior para os HPV 16, 18, 31 e 45 (WHEELER et al., 2006; SANJOSÉ et al., 

2010). O desenvolvimento de lesões neoplásicas por infecção pela CT é controverso, 

contudo há estudo mostrando associação com alterações celulares e câncer. (SMITH et 

al., 2004).  A infecção por CT parece aumentar a suscetibilidade à infecção por HPV ao 

facilitar o acesso às células epiteliais basais, por meio de lesões do tipo microabrasões 

ou por alterar as características das células epiteliais, aumentando a carga viral da 

infecção e facilitando a persistência. Ainda deve ser considerado, que a infecção 

concomitante por CT pode impedir a resolução da infecção por HPV através da indução 

de um padrão da resposta imune do tipo humoral. Além disto, a infecção por CT tem 

sido associada à hiperplasia de células de reserva e metaplasia, processos relacionados a 

carcinogênese cervical (SAMOFF et al., 2005; DA SILVA BARROS et al., 2012). 

A vulnerabilidade do colo do útero das adolescentes tem sido citada como uma 

possível explicação pra o risco de infecção por HPV. Adultas jovens tiveram uma taxa 

de infecção menor entre aquelas adolescentes que tiveram o início da ativividade sexual 

precocemente, logo após a menarca, sugerindo que o colo do útero imaturo é mais 

facilmente infectado do que o colo do útero maduro. Isto é consistente com a 

observação de que a zona de transformação é o tecido alvo da infecção pelo HPV, 

aumentando de tamanho após a menarca (PLUMMER et al., 2011). 

Este estudo mostrou que houve associação estatisticamente significante entre a 

infecção por HPV e a detecção de anormalidades citológicas nas adolescentes e adultas 

jovens em relação ao estado civil solteira ou divorciada, o número de parceiros sexuais 

e a detecção de anormalidades citológicas. Alves et al. (2013) indicarm que adolescentes 

com mais de um aprceiro sexual foram positivamente associadas com infecões por 

qualquer tipo de HPV e infecções simples ou múltiplas. De fato, há indicações de que a 

exposição à infecção pelo HPV é determinada por fatores de risco tais como: o início 

precoce da atividade sexual, o número de parceiros sexuais e histórias comportamentais 

sexuais de seu parceiro sexual (WINER et al., 2006; PANATTO et al., 2012). O número 

de novas infecções por HPV sugerem que a maioria das infecções incidentes são recém 
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adquiridas, determinadas principalmente pelo número de novos parceiros sexuais nos 

últimos cinco anos (OR= 2 IC 95% 1,7-11,2) (ALMONTE et al., 2011). Resultados de 

uma metanálise indicaram um aumento significativo do risco de infecção pelo HPV de 

qualquer tipo em mulheres com 2 ou mais parceiros ao longo da vida (OR=1,86; IC 

95% 1,63- 2,11) (CERCATO et al., 2010).  

Em relação  a associação a infecção  por CT entre adolescentes e adultas jovens 

foi encontrada associação estatisticamente significante com anormalidades citológicas 

(OR= 22,3 IC95% 3,7-134,7 p= 0,003). Uma metaanálise confirmou-se que a infecção 

por CT foi significativamente associado ao aumento do risco de câncer cervical. A 

constatação de que a presença de proteína de choque térmico anti-Chlamydia 60-1 

anticorpos foi associada a um risco aumentado de câncer cervical também suporta a 

correlação entre a infecção persistente por CT e neoplasias cervicais (PAAVONEN et 

al., 2003; DISCACCIATI et al., 2015). 

 Um mecanismo plausível para infecção por CT aumentar o risco de câncer do 

colo do útero é o fato de estar associada com a resposta inflamatória, conduzindo assim 

a reações oxidativas e  produção de metabolitos, aumento da expressão de citoquinas, 

quimiocinas e de crescimento e fatores angiogênicos, que diminuiu a imunidade 

mediada por células, e a geração de radicais livres, todos os quais podem causar danos 

ao DNA e prejudicar a função de reparo, resultando em instabilidade genática 

(SIMONETTIET et al., 2009; VERTERAMO et al., 2009) 

Este estudo demonstrou uma alta prevalência de HPV e CT em adolescentes e 

adultas jovens do sexo feminino, considerando que neste estudo foram incluídas 

adolescentes e jovens assintomáticas. O que premite calcular uma prevalência das ISTs 

mais próxima da realidade. Uma vez que as pacientes procuraram os Serviços de Saúde 

quando encontram-se sintomáticas. O que reforça a nessecidade exames periódicos de 

rastreamento para o câncer do colo do útero e exames de biologia molecular para 

pesquisa de CT e a necessidade de prevenção primária como educação sexual e 

vacinação em meninas jovens.  

Estes dados poderão ser úteis para comparação em estudos que serão conduzidos 

após a vacinação, para avaliação da prevalência e também na identificação de genótipos 

específicos para obter-se dados válidos em relação à eficácia da vacina. A vacinação já é 

uma realidade em todo o país. Esta pode ser bem sucecida e tem potencial para reduzir 
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significativamente o câncer cervical e outras doenças assosiadas ao HPV no futuro. 

Programas de prevenção primários e secundários de triagem, como citologia 

convencional e testes moleculares continuarão a ser necessários. A eficácia da vacina 

deve contribuir como uma estratégia de prevenção desta infecção. É importante destacar 

que a vacinação resultará em diminuição das taxas de anormalidades citológicas, o que 

ressalta a importância do controle de qualidade na citologia no intuito de diminuir a 

probabilidade de resultados falso negativos em mulheres vacinadas.  
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7. CONCLUSÕES  

 

 A prevalência total de infecção pelo HPV foi de 47,1% (IC 95% 41,0-53,2), na 

qual 50% das adolescentes e 41,5% das adultas jovens apresentaram-se 

infectadas por HPV.  A maioria das infecções foram causadas por tipos de HPV 

de alto risco oncogênico.  

 O HPV 16 em infecções simples e múltiplas foi o mais prevalente, seguido pelo 

HPV 68, HPV 52 e HPV 39. O HPV 18 foi detectado em 2,3% dos casos 

genopipados entre as adolescentes e adultas jovens.  

 A prevalência de infecção por HPV entre as adolescentes foi de 45,7% e em 

adultas jovens com citologia normal foi de 37,1%. As anormalidades citológicas 

foram encontradas em 12,7% do total de casos, destes 80% foram positivas para 

HPV. As anormalidades citológicas foram encontradas em 14,2% das 

adolescentes, sendo 80,9% infectadas por HPV. Entre as adultas jovens 10,9% 

(14/128) apresentaram anormalidades citológicas, destas 78,6 apresentaram 

positividade para infecão pelo HPV.  

 As anormalidades citológicas foram encontradas em 11,5% das adolescentes, 

sendo 80,9% infectadas por HPV. Entre as adultas jovens 10,7% apresentaram 

anormalidades citológicas, destas 78,6% apresentaram positividade para infecão 

pelo HPV.  

 A prevalência de HPV nos diagnósticos citológicos de ASC-US foi de 66,7% em 

adolescentes e 77,8% nas adultas jovens.  Nos diagnósticos de LSIL em 85,7% 

das adolescentes e 75% das adultas jovens. Os diagnósticos citológicos de HSIL 

foram detectados apenas nas adolescentes com 100% de prevalência de infecção 

por HPV e 100% de diagnóstico de AGC entre as adultas jovens, também 

positivo para a infecção por HPV.  

 A infecção por CT foi de 9,1% (IC 95% 5,61-12,4), sendo 68% entre as 

adolescentes e 32% entre as adultas jovens. 

 A prevalência da infecção por CT total encontrada foi de 9,1 % (25/276). Entre 

as adolescentes a infecção encontrada foi de 68% (17/25) e de 32% nas adultas 
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jovens. Nos diagnósticos citológicos a prevalência de infecção por CT foi de 

11,8% nos diagnósticos de ASC-US e LSIL e 1 caso diagnosticado como ASC-

H entre as adolescentes. Nas adultas jovens a infecção por CT foi encontrada nos 

diagnósticos citológicos de ASC-US em 25%. 

 A associação infecção pelo HPV relacionada aos fatores de risco 

comportamentais  e sociodemograficos analisados, mostrou-se 

estatísticamente significante o estado civil solteira, possuir mais que quatro 

parceiros sexuais e as anormalidades citológicas presentes entre adolescentes e 

adultas jovens. 

 Considerando apenas a infecção por Chlamydia trachomatis, houve associação 

estatísticamente significante entre a infecção por Chlamydia trachomatis e 

anormalidades citológicas presentes entre as adolescentes e mulheres jovens. 
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