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RESUMO 

HPV, VB e IC são condições frequentes em adolescentes e mulheres jovens. Estudos têm 

relatado que VB e IC podem ser cofatores para a aquisição e persistência do HPV, 

possibilitando o desenvolvimento de anormalidades citológicas precursoras do câncer do colo 

uterino. Assim, o objetivo desse estudo foi estimar a prevalência de HPV, VB e IC em 

adolescentes e mulheres jovens e verificar se estas condições estão associadas à detecção de 

anormalidades citológicas em esfregaços cervicais em adolescentes e mulheres. Foram 

incluídas amostras de pacientes sexualmente ativas e usuárias do Sistema Único de Saúde 

(SUS) que realizaram exame citopatológico através do método convencional. Os esfregaços 

cervicais foram analisados no Centro de Análises Clínicas Rômulo Rocha, da Faculdade de 

Farmácia/UFG, por profissionais qualificados e seguindo rigoroso controle de qualidade. A 

detecção de DNA do HPV foi feita por PCR, utilizando os pools de primers 

PGMY09/PGMY11. O diagnóstico de VB foi realizado a partir da observação da presença de 

20% de células indicadoras nos esfregaços cervicais. A IC foi avaliada através da média da 

contagem do número de leucócitos nos esfregaços cervicais, em cinco campos microscópicos 

não adjacentes com aumento de 1000X, segundo Castle et al. (2001). Foram realizadas 

análises estatísticas com modelo de regressão logística hierárquica e controle de variáveis de 

confusão. A magnitude de associação foi estimada através do cálculo de odds ratio (OR) com 

intervalos de confiança (IC*) de 95%. Foram incluídas 251 amostras, sendo 54,9% (138/251) 

de adolescentes com faixa etária entre 15 e 19 anos e 45,1% (113/251) de mulheres jovens 

com idades entre 20 e 25 anos. Resultados positivos para anormalidades citológicas 

representaram 9,5% (24/251) do total de esfregaços cervicais. Os diagnósticos de células 

escamosas atípicas de significado indeterminado (Atypical Squamous Cells of Undetermined 

Significance – ASC-US) (50,0% 12/24) e lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (Low 

grade Squamous Intraepithelial Lesion - LSIL) (29,1% 7/24) foram mais frequentes. As 

prevalências totais de HPV, VB e IC foram de 44,2% (111/251), 41,0% (103/251) e 83,2% 

(209/251), respectivamente. Das variáveis investigadas, VB (OR = 2,46 IC*: 1,26-3,80, p: 

0,006) e a detecção de diagnóstico citológico anormal (OR = 1,36 IC*: 1,07-1,74, p: 0,013) 

foram associadas com a positividade para HPV pela análise multivariada. Considerando a 

detecção de anormalidades citológicas, houve uma associação significativa com o HPV e VB 

detectado no mesmo paciente (OR = 2,59 IC*: 1,09-6,20, p: 0,032), bem como para a 

detecção de HPV, VB e IC em conjunto (OR = 3,58 IC*: 1,06-12,15, p: 0,040), no entanto, 

eles não permaneceram independentemente associadas na análise bivariada. VB e esfregaço 

cervical anormal foram independentemente associados a infecção por HPV em adolescentes e 

mulheres jovens. HPV, VB e IC em esfregaços cervicais pode indicar uma maior 

possibilidade de detectar anormalidades citológicas em adolescentes e mulheres jovens. 

 

Palavras-chave: Papillomavirus Humano, VB, inflamação cervical, SIL, Adolescente, Adulto 

Jovem 
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ABSTRACT 

HPV, BV and CI are common conditions in adolescents and young women. Studies have 

reported that BV and CI can be cofactors for the acquisition and persistence of HPV, enabling 

the development of cytological abnormalities precursor of cervical cancer. The aim of this 

study was to estimate the prevalence of HPV, BV and IC in adolescents and young women 

and to verify that these conditions are associated with the detection of cytological 

abnormalities in cervical smears in adolescents and young women. Were included samples of 

sexually active patients and users of the Unified Health System (SUS) who underwent 

cervical screening by the conventional method. The cervical specimens were analyzed at the 

Center for Clinical Analysis Rômulo Rocha, Faculty of Pharmacy/UFG, by qualified 

professionals following strict quality control. The detection of HPV-DNA was made by PCR 

using pools of primers PGMY09/PGMY11. The diagnosis of BV was established from the 

observation of the presence of 20% or more of clue cells in cervical smears. The IC was 

assessed by counting the number of leukocytes in cervical smears in five noncontiguous with 

increased microscopic fields 1000X average, according Castle et al. (2001). Statistical 

analyzes with hierarchical logistic and control of confounding variables regression model 

were performed. The magnitude of association was estimated by calculating the odds ratio 

(OR) with confidence intervals (CI*) of 95%. 251 samples were included, with 54,9% 

(138/251) of adolescents aged between 15 and 19 years and 45,1% (113/251) of young 

women aged between 20 and 25 years. Positive results for cytological abnormalities 

accounted for 9,5% (24/251) of all cervical smears. The diagnosis of atypical squamous cells 

of undetermined significance (atypical squamous cells of undetermined significance - ASC-

US) (50,0% 12/24) and squamous intraepithelial lesions (low grade squamous intraepithelial 

lesion - LSIL) (29,1 % 7/24) were more frequent. The overall prevalence of HPV, BV, and CI 

44,2% (111/251), 41,0% (103/251) and 83,2% (209/251), respectively. Of the variables 

investigated, VB (OR = 2,46 CI*: 1,26 to 3,80; p: 0,006) and the detection of abnormal 

cytological diagnosis (OR = 1.36 CI*: 1.07 to 1.74; p: 0.013) were associated with HPV 

positivity in multivariate analysis. Whereas the detection of cytological abnormalities there 

was a significant association with HPV and BV detected in the same patient (OR = 2,59 CI*: 

1,09 to 6,20; p: 0,032) and for the detection of HPV, BV and CI together (OR = 3,58 CI*: 

1,06 to 12,15; p: 0,040), however, they didn’t remain independently associated in bivariate 

analysis. BV and cytological abnormalities were independently associated with HPV infection 

in adolescents and young women. HPV, BV and CI in cervical smears can indicate high 

possibility to detect cytological abnormalities in adolescents and young women. 

 

Keywords: HPV, BV, cervicitis, SIL, adolescents and young adults. 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 Câncer do Colo Uterino 

1.1.1 Epidemiologia 

O câncer do colo uterino é um grande problema de saúde pública, correspondendo ao 

segundo tipo de neoplasia mais frequente na população feminina mundial. Estimam-se 320 

mil novos casos no mundo para 2015 e, 435 mil para 2030 (FRANÇA, 2008). Nos países 

subdesenvolvidos, possui uma alta taxa de incidência e mortalidade, apesar de representar na 

saúde da mulher a forma de câncer que melhor documenta notáveis efeitos da prevenção, do 

diagnóstico precoce e do tratamento eficaz (PARKIN et al., 2005). 

No Brasil, o câncer do colo uterino representa a quarta causa de mortalidade em 

mulheres, sendo relatadas 4.986 mortes em 2010. Em 2012, relataram-se 17.540 casos no 

país, sendo 2.020 no Centro-Oeste e 750 no Estado de Goiás. Estimam-se para 2014, cerca de 

540 novos casos para Goiás, sendo 160 destes em Goiânia. (BRASIL, 2013). Indicadores de 

saúde do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e índices 

demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre os anos de 1989 

e 2009 mostraram que houve uma diminuição na tendência da mortalidade pelo câncer do 

colo uterino em Goiás a partir de 2004, principalmente após a implantação do Programa Viva 

Mulher – PVM – do Programa Nacional de Combate ao Câncer do Colo do Útero do 

Ministério da Saúde (SANTANA; REZENDE; MANRIQUE, 2012). 

A população alvo recrutada pelo PVM tem entre 35 e 49 anos, pois o câncer do colo 

uterino tem seu pico de incidência entre 30 e 60 anos de idade. Fatores relacionados a essas 

mulheres e aos seus parceiros como o uso de contraceptivos, estado civil, paridade, início da 

atividade sexual, número de parceiros sexuais podem contribuir para aumento dessa 

incidência (MORAES, 1997; ROSAS et al., 2013). Entretanto, sabe-se que adolescentes e 

mulheres jovens com faixa etária inferior a 30 anos possuem uma alta vulnerabilidade para 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), principalmente pelo Papilomavirus Humano 

(HPV), o agente etiológico desse tipo de câncer (ZANDBERG et al., 2012). 

A alta vulnerabilidade a certos patógenos, como o HPV, pode estar ligada ao processo 

fisiológico da maturação dos epitélios do colo uterino que ocorre durante a adolescência e a 

vida adulta. No desenvolvimento fetal, o epitélio é composto por uma única camada de 

células colunares e é facilmente substituído pelo epitélio escamoso estratificado urogenital na 

ectocérvice em uma região denominada junção escamo-colunar (JEC). Na JEC, se desenvolve 

a zona de transformação (ZT), região do colo uterino onde o epitélio colunar está sendo 
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substituído por epitélio escamoso, ou seja, a topografia do epitélio da ectocérvice mais 

imaturo se transforma em um epitélio predominante mais maduro – processo fisiológico 

chamado de metaplasia escamosa. As células metaplásicas possuem alta atividade mitótica e 

de diferenciação, sendo permissivas para o HPV, podendo infectá-las e, se persistirem, 

desenvolverem anormalidades citológicas e o câncer de colo uterino (HAGER, 2009; 

MOSCICKI, 2008). 

A JEC é formada próxima da endocérvice e, devido ações hormonais ocorridas na 

puberdade, adolescentes apresentam exposição da JEC na ectocérvice, um processo 

denominado ectopia (HWANG et al., 2012; MENEGAZZI et al., 2009; WAXMAN et al., 

2012). Essa exposição causa vulnerabilidade à infecção por HPV. Um estudo realizado com 

mulheres jovens sexualmente ativas demonstrou que, metade dessas mulheres adquire HPV 

em dois ou três anos. Além disso, nas adolescentes que já iniciaram atividade sexual, as taxas 

de infecção podem variar dependendo do comportamento sexual (MOSCICKI, 2008).  

 

1.1.2 Patogênese  

Um estudo de base mundial detectou a presença do material genético (DNA) do HPV 

em 99.7% dos carcinomas epiteliais do colo uterino (WALBOOMERS et al. 1999). Estima-se 

que mais de 50% das mulheres jovens depois da primeira atividade sexual e mais de 80% das 

mulheres em todo o seu período de vida, são infectadas com o HPV (SASAGAWA; 

TAKAGI; MAKINODA, 2012). Entretanto, a maioria das infecções por esse vírus não 

desenvolve sintomas, com eliminação das partículas virais em 90% dos casos em 1 ou 2 anos 

e 10% persistem na população feminina infectada. Dentre essas infecções persistentes, cerca 

de metade dos indivíduos podem estar infectados com HPV de alto risco oncogênico (HR-

HPV – high-risk) e poderão desenvolver o câncer em 10 anos ou mais (ZANDBERG et al., 

2012). A persistência de infecção pode ser definida como a detecção de um mesmo tipo viral 

duas ou mais vezes em um período de 6-12 meses, apesar de alguns persistirem por um tempo 

maior. Portanto, a infecção por HPV é necessária, mas não suficiente para causar o câncer do 

colo uterino (ROSA et al., 2009).  

No processo de patogênese viral, as partículas dos HR-HPV acessam, através de 

microtraumatismos, as células da camada proliferativa da cérvice uterina, principalmente na 

zona de transformação do epitélio localizado na junção escamo-colunar. Portanto, o HPV é 

capaz de infectar tanto células epiteliais da ectocérvice quanto da endocérvice.  A infecção 

nestes tipos de células pode estar associada a diferentes padrões de progressão da doença, 

como o desenvolvimento de carcinoma escamoso ou adenocarcinoma, respectivamente 
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(DOORBAR et al., 2012). Nas células do epitélio estratificado escamoso ou ectocervical, a 

internalização celular da partícula viral por endocitose inicia a ativação de oncogenes virais, 

que podem induzir infecções produtivas, caracterizadas pela produção de fragmentos de DNA 

viral extracromossômico (epissoma) nas células infectadas em diferenciação; ou infecções 

transformantes, cujo genoma viral pode integrar-se ao DNA da célula hospedeira em 

multiplicação. O epitélio glandular ou endocervical não suporta uma infecção produtiva, 

portanto o vírus infecta células com maior potencial de diferenciação, as células de reserva ou 

do epitélio metaplásico, importantes para o desenvolvimento do adenocarcinoma (SNIJDERS 

et al., 2006).  

Nas infecções produtivas, o genoma viral é distribuído entre duas populações celulares 

geradas durante o ciclo celular: uma delas migra para camadas médias e superiores do epitélio 

e inicia um programa de diferenciação e a outra continua a dividir-se na camada proliferativa, 

proporcionando um reservatório de DNA (STUBENRAUCH; LAIMINS, 1999). Na camada 

inferior, os genomas de HPV são estabelecidos como epissomas no núcleo e o promotor 

precoce viral induz a expressão dos oncogenes E6 e E7, que possuem papel importante para a 

imortalização celular. Em seguida, um promotor regula a expressão de proteínas de replicação 

viral (E1, E2, E4, E5), facilitando a amplificação dos genomas virais para a produção de 

novos virions. Essas proteínas de replicação viral estão elevadas nas camadas médias e 

superiores do epitélio. As proteínas estruturais do capsídeo, para a montagem das partículas 

infectantes, são sintetizadas após a amplificação do DNA do HPV (DOORBAR, 2005) 

(Figura 1). As células produtoras de virions podem apresentar um efeito citopático chamado 

de coilocitose (do inglês, koilocitosis), cujo citoplasma celular apresenta uma grande 

cavitação em um halo branco circundando o núcleo (SOLOMON; NAYAR, 2005). 

 

 
Figura 1: Etapas da infecção produtiva por HPV – Adaptado de Doorbar et al. (2012). 
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Em alguns casos, os epissomas do HR-HPV podem integrar-se ao material genético da 

célula hospedeira, causando alterações na morfologia das células e no controle do ciclo 

celular (ROSA et al., 2009). Nesse processo, ocorre linearização do DNA epissomal e 

separação das fitas nas regiões E1 e E2, responsáveis pelo controle da expressão de E6 e E7 

nas células em proliferação (TINELLI et al., 2013). Deste modo, há uma elevada transcrição 

desses genes e pode ser o principal fenômeno observado nas infecções transformantes, pois 

resulta na imortalização celular e na progressão maligna (HILFRICH, 2013). Entretanto, a 

integração genômica viral nos queratinócitos cervicais ainda não está clara, podendo 

constituir a causa ou apenas uma consequência de instabilidade da expressão dessas 

oncoproteínas (ROSA et al., 2009). 

Alguns estudos relatam a existência de uma infecção latente viral, em que níveis 

baixos de HPV-DNA são detectados em tecidos clinicamente ou histologicamente normais, 

podendo constituir um risco para o desenvolvimento de doenças associadas ao vírus, 

incluindo o câncer (DOORBAR, 2005; STUBENRAUCH; LAIMINS, 1999; ZHANG et al., 

1999). Entretanto, a ação dos HR-HPV pode iniciar alterações morfológicas celulares que 

caracterizam lesões precursoras da carcinogênese cervical, sendo observadas no exame 

histopatológico, classificadas como neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC) e no exame 

citopatológico, classificadas como lesões intraepiteliais escamosas (Squamous Intraepithelial 

Lesion - SIL) (BUKHARI et al., 2012). Atualmente, sabe-se que o HPV é o agente etiológico 

do câncer do colo uterino, sendo responsável pela manutenção de SIL ou NIC (HEYMANS et 

al.; OMAR et al.; ZEHBE et al., 2011) (Figura 2).  

 

 
Figura 2: Modelo de carcinogênese cervical – Adaptado de Conesa-Zamora (2013). 
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1.1.3 Lesões precursoras 

As NIC abrangem lesões que levam em consideração a proliferação, as atipias 

celulares, as mitoses e o nível de acometimento epitelial. De acordo com a intensidade das 

anormalidades observadas histologicamente, Richart (1973) as graduou em NIC 1, cujas 

alterações celulares e a perda da diferenciação se restringem às células imaturas ou 1/3 do 

epitélio; NIC 2, que corresponde a 2/3 inferiores e incluem as camadas basal e suprabasal; e 

NIC 3, que ocupam todo o epitélio. Em decorrência, das dificuldades na precisão dos 

diagnósticos diferenciais entre NIC 3 e carcinoma in situ, Richart propôs que as duas 

classificações fossem incluídas no diagnóstico histopatológico de NIC 3 (FONSECA et al., 

2012, ZEFERINO et al., 2011). 

A prevalência das NIC varia com a idade da mulher, história natural e com o resultado 

da intervenção das ações preventivas. Há um aumento da incidência de NIC 3 e carcinoma 

invasivo em mulheres mais velhas, e o decréscimo da incidência de NIC 1 e NIC 2 com o 

aumento da idade da paciente (FREITAS et al., 2006). Quando há predominância do padrão 

produtivo de infecção, a NIC 2 pode apresentar um comportamento semelhante à NIC 1 ou 

NIC 3, ocorrendo frequentemente em mulheres jovens (DISCACCIATI et al., 2011). Quanto 

à história natural, originalmente, assumiu-se que as NIC evoluíam de forma progressiva e 

contínua de NIC 1, NIC 2 e NIC 3 até carcinoma escamoso. Entretanto, na atualidade, 

diagnósticos histológicos de NIC 2 ou NIC 3 podem ser detectadas em 2-3 anos após a 

infecção por HR-HPV, sem a ocorrência de NIC 1 (SNIJDERS et al., 2006). Essas 

anormalidades histológicas mais graves não evoluem invariavelmente, podendo regredir de 

forma espontânea (GILLET et al., 2012).  

Segundo o Sistema de classificação de Bethesda 2001 (SOLOMON; NAYAR, 2005) 

para o exame citopatológico do colo uterino, as SIL abrangem o espectro de anormalidades 

não invasivas que varia desde alterações celulares anormais associadas a uma infecção 

transitória por HPV até as anormalidades que representam precursores de alto grau para um 

câncer escamoso invasivo. As lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau (low grade 

intraepithelial lesions - LSIL) podem representar alterações celulares compatíveis com 

coilocitose e incluem a displasia leve ou NIC 1. As lesões intraepiteliais escamosas de alto 

grau (high grade intraepithelial lesion - HSIL) abrangem a displasia moderada, grave e 

carcinoma in situ ou NIC 2 e NIC 3.  

Em resumo, LSIL representa uma manifestação transiente da infecção viral produtiva, 

onde o epitélio infectado pelo HPV sofre diferenciação e maturação, e exibe anormalidades 
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celulares menos graves. HSIL, o verdadeiro precursor do câncer, ocorre quando a replicação 

do vírus em células imaturas impede a maturação e a diferenciação epitelial, levando à 

proliferação de células imaturas e ao acúmulo de alterações genéticas que geram a 

transformação maligna (BASEMAN; KOUTSKY, 2005). Estudos têm revelado uma 

frequência variada de LSIL e HSIL entre mulheres jovens e com idade avançada (BAL et al., 

2012; CUZICK et al., 2013; DISCACIATTI et al., 2011). Uma justificativa para isso é que 

cofatores podem potencialmente influenciar o risco em diferentes estágios da carcinogênese 

cervical, porém estes cofatores não estão claramente elucidados (LUHN et al. 2013; 

WENTZENSEN et al., 2013). 

 

1.1.4 Possíveis cofatores 

Estudos sugerem que a condição de Vaginose Bacteriana (VB) pode ser um cofator 

para a persistência e aquisição da infecção por HPV, sendo frequentemente detectada em 

mulheres com diagnóstico de HSIL em diferentes faixas etárias (CAMPOS et al., 2008; GUO 

et al.; LESSA et al., 2012). A VB é caracterizada por um distúrbio do ecossistema vaginal 

com etiologia polimicrobiana, onde há um predomínio de microrganismos anaeróbios 

resultante da depleção dos Lactobacillus sp. residentes e protetores (GONDO et al., 2010). 

Bactérias fermentativas podem produzir proteases que degradam o muco secretado pela 

cérvice, facilitando o acesso de patógenos na barreira epitelial (CAMPOS, A. A. et al., 2012). 

Não se trata de um processo infeccioso, mas de uma inversão de microrganismos da 

microbiota autóctone, que pode resultar em complicações como endometrites com leucorreia 

e odor fétido, doença inflamatória pélvica aguda (DIPA), partos prematuros e infecções 

sexualmente transmissíveis (IST), incluindo HPV (LEITE et al., 2010). 

Outros estudos discutem a relação entre inflamação cervical (IC) e o desenvolvimento 

do câncer do colo uterino, pois VB e IC são frequentes em mulheres diagnosticadas com 

HSIL quando comparadas ao grupo de mulheres negativas para SIL ou NIC (BAROUTI et al., 

2013; CASTLE et al., 2001). Na inflamação, leucócitos migram para o local e há uma 

modificação da estrutura dos epitélios por alterações morfológicas específicas ou 

inespecíficas. O mecanismo imunogênico específico mais provável é a indução de citocinas 

secretadas por células infectadas pelo HPV, que estimula a produção de metabólitos 

oxidativos em macrófagos, causando danos ao epitélio. Esses macrófagos aumentam 

linearmente com a progressão da SIL (ADEFUYE; SALES, 2012). Além disso, estudos têm 

demonstrado a associação entre cervicite e HSIL, bem como o aumento da expressão de 
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cicloxigenase tipo 2 (COX-2), uma enzima não expressa constitutivamente e envolvida nos 

mecanismos de dor e inflamação, pois catalisa a reação do ácido araquidônico em 

prostaglandinas no tecido epitelial (CASTLE et al., 2001; FIGUEIREDO et al., 2008; 

SALES; KATZ, 2012). Bactérias anaeróbias presentes na VB são capazes de produzir muitos 

metabólitos, como sialidases, que são capazes de degradar imunoglobulina A e exacerbar a 

resposta imune local, podendo estar associada à gravidade da inflamação (MARCONI et al., 

2013). 

Diante do exposto, a avaliação de possíveis cofatores para o processo carcinogênico 

viral, como a VB e a IC, é importante para o melhor entendimento do processo de 

transformação induzido pelo HPV. 

 

1.2 Papilomavírus Humano (HPV) 

1.2.1 Epidemiologia, biologia e classificação 

Os HPV são os agentes virais de transmissão sexual mais comuns no mundo, podendo 

comprometer, com diferentes manifestações clínicas, o trato genital inferior masculino e 

feminino. Essa diversidade depende da quantidade, do tipo de vírus, a região e o estado 

imunológico do hospedeiro (TCHERNEV, 2009). Existe uma alta prevalência desses vírus 

detectada na população feminina sexualmente ativa entre 15 e 49 anos de idade e os fatores de 

risco para a infecção do HPV são basicamente os mesmos para as neoplasias do colo uterino, 

o que significa uma alta frequência de detecção do vírus em SIL, NIC e carcinomas 

(CAMPOS et al., 2008). A figura 3 relaciona as incidências da infecção por HPV, lesões pré-

cancerosas e câncer com a idade. 

 

 



19 

 

 

 

Figura 3: Etapas da carcinogênese viral e taxa de incidência por idade – Adaptado de 

Schiffman (2007). 

São vírus de formato icosaédrico, não envelopados e com diâmetro ligeiramente 

grande de aproximadamente 55 nanômetros (nm). O genoma do HPV é constituído de DNA 

circular fita dupla, um genoma de organização bastante complexa com aproximadamente 

8000 pares de bases (pb) e está dividido em quatro regiões (Figura 4): a região reguladora 

distal (Upstream Regulator Region – URR) ou longa região de controle (Long Control Region 

– LCR), que contém a origem de replicação (Ori) e as sequências intensificadoras (P) e 

promotoras (P1 e P3), sem nenhum marcador de leitura; as regiões de leitura aberta (Open 

Reading Frames – ORF) precoces, que expressam as proteínas precoces (E1, E2, E4, E5, E6 e 

E7) relacionadas com a replicação viral e a transformação celular; as ORF tardias que 

expressam as proteínas L1 e L2, responsáveis pela formação das proteínas do capsídeo viral; e 

uma pequena região, altamente variável e não codificante (Noncoding Region – NCR) entre 

os genes L5 e E2. As ORF sempre são finalizadas por um sítio de poliadenilação (Poli A) 

(ALDANA; ARÍAS; LÓPEZ, 2012; BROOKS et al., 2012). 

 

 
Figura 4: Esquema do genoma linearizado do HPV – Adaptado de Aldana; Arías; López 

(2012). Legenda: LCR (Long Control Region – Longa Região de Controle); P 

(potencializadores); Ori (origem de replicação); P1 e P3 (promotores); PoliA (sítios de 

poliadenilação); E (early – precoce); L (late – tardio). 

 

A classificação dentro de uma mesma espécie de HPV é baseada na homologia de seu 

genoma. Para serem considerados de um mesmo tipo, os vírus não podem variar suas bases 

nitrogenadas mais do que 2% na região codificante ORF e 5% na região LCR. Sendo assim, 

pequenas variações no seu genoma originam diferentes tipos virais (ROSA et al., 2009). 

Segundo Comitê Internacional de Taxonomia Viral (ICTV, 2012), os HPV pertencem à 

família Papillomaviridae e possui espécies divididas em cinco gêneros principais que 

infectam humanos: Alphapapillomavirus, Betapapillomavirus, Gammapapilomavirus, Nü-

papillomavirus e Mü-papillomavirus (Figura 5). 
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As espécies inseridas no gênero Alphapapillomavirus são frequentemente detectadas 

em pele, mucosa oral e genital, todos epiteliotrópicos, e possui 189 genótipos descritos, sendo 

pelo menos 40 tipos infectantes do trato genital inferior feminino (MARCHETTI et al., 2013). 

Os grupos de genótipos que causam verrugas genitais estão incluídos nos HPV de baixo risco 

oncogênico (LR-HPV – low-risk), e aqueles relacionados às SIL, NIC e câncer do colo 

uterino estão inseridos nos HR-HPV (BERNARD et al., 2010; MUÑOZ et al., 2003). 

Atualmente, também de acordo com os critérios estabelecidos pelo 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 HPV 18, 39, 45, 

59 e 68 (BERNARD et al., 2010).  (Tabela 1).  

 

 
Figura 5: Filogenia dos infectantes humanos da Família Papillomaviridae – Adaptado de 

Doorbar et al. (2012). 

 

Tabela 1: Genótipos mais comuns de LR-HPV e HR-HPV
 
– Adaptado de Villa (2006). 

Grupo Genótipos 

LR-HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 61, 66, 70, 72, 81 e 89 

HR-HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, 66, 68, 73 e 82 
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Estudos relatam que os genótipos 16, 18, 31, 33, 35, 45, 6 e 11 possuem maior 

frequência mundial (BERNARD et al., 2010; MARCHETTI et al., 2013; RAUTAVA; 

SYRJÄNEN, 2011). Cerca de 70% dos tipos de câncer do colo uterino são causados pelo 

HPV-16 e HPV-18 e 90% das verrugas genitais são causadas pelo HPV-6 e HPV-11 (GREER 

et al., 1995; MUÑOZ et al., 2003). Entre a população diagnosticada com LSIL ou HSIL, o 

HPV-16 é o genótipo mais comum nos cinco continentes (CLIFFORD et al., 2005; QUINT et 

al. 2010; SJOEBORG et al., 2010). No Brasil, cerca de 30% das infecções cervicais são 

ocasionadas por tipos HR-HPV (RAMA et al., 2008). Na região Centro-Oeste e em Goiás 

predominam o genótipo 33. Entretanto, um estudo em Goiânia demonstrou que os genótipos 

16, 31, 35, 52 e 18 foram prevalentes, respectivamente, em mulheres encaminhadas com 

citologia anormal, principalmente por neoplasias intraepiteliais de alto grau (NIC 2 e NIC 3) e 

carcinomas invasores (RIBEIRO et al., 2011). Além disso, um estudo mais recente revelou 

que a positividade por múltiplos genótipos de HPV está significativamente associada à 

detecção de anormalidades citológicas no exame de Papanicolaou (ALVES et al., 2013). Um 

estudo com a população feminina da França revelou que o genótipo 16 é também o mais 

frequente em mulheres com diagnóstico citológico normal (PANNIER-STOCKMAN et al., 

2008). Entretanto, testes moleculares têm revelado que infecções múltiplas, ou seja com mais 

de um genótipo, e a coinfecção com o grupo dos HR-HPV está presente em uma alta 

proporção de mulheres infectadas, principalmente com o HPV-16, podendo contribuir para a 

persistência viral e a transformação celular maligna (ROUSSEAU et al., 2003).  

 

1.2.2 Infecção e ciclo replicativo  

Na maioria dos casos, as infecções por HPV são resolvidas como um resultado de uma 

resposta imune celular. Isto pode levar a depuração ou latência viral e a persistência de 

epissomas virais na camada proliferativa, sem finalização do ciclo de vida. Contudo, padrões 

de expressão de genes virais durante a latência não estão bem caracterizados, mas parecem 

estar ligados às diferentes estratégias de transmissão e propagação dentro do epitélio, e, 

provavelmente, também às diferentes interações com o sistema imunológico do hospedeiro 

(DOORBAR et al., 2012).  

A infecção pelo HPV se inicia na penetração das partículas infectantes à camada 

proliferativa e adsorção às proteínas de superfície celular através de integrinas. Nesses sítios, 

o capsídeo do vírus sofre uma modificação conformacional pela ação de uma furina, que cliva 

a proteína L2, facilitando a internalização do DNA viral e o transporte ao núcleo (VILLA, 
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2006). Em seguida, a ativação do promotor P1 na fase G1 do ciclo da célula em proliferação 

inicia a replicação do genoma viral. A sinalização depende de fatores exógenos, tais como 

hormônios e citocinas. Nas infecções produtivas, o ciclo de vida do HPV se acopla com o 

programa de diferenciação da célula hospedeira. (ALDANA; ARÍAS; LÓPEZ, 2012). O gene 

viral expresso inicialmente é para a proteína E6, que ativa a telomerase e inativa a proteína 

celular p53. A proteína p53 quando está ativada atua no ciclo celular nos pontos de controle 

G1/S e G2/M, levando a uma parada nesses pontos e permitindo o reparo de possíveis danos 

no DNA celular. Dessa forma, é evitada a replicação de DNA contendo alterações genéticas. 

A parada no ciclo celular em G1, após a ativação da p53, envolve a transcrição do gene 

codificante da proteína p21/ WAF inibidora de quinases dependentes de ciclinas (Cyclin-

dependent Kinases – CDKs) (ROSA et al., 2009). 

 Por conseguinte, há expressão da proteína viral E7, que se une às proteínas celulares 

supressoras de tumor da família do retinoblastoma (pRB). A pRb que normalmente previne a 

célula da entrada no ciclo celular e regula a transição G1/S, quando ligada à E7, deixa a 

proteína E2F livre para comandar a divisão celular. Esta proteína pertence a uma importante 

família de fatores de transcrição, permitindo a ativação de complexos ciclina-CDK que levam 

à progressão irrestrita da fase G1 para S do ciclo celular, resultando em proliferação celular 

anormal (DOORBAR, 2005; ROSA et al., 2009). O promotor P3 reside na proteína E7 e é 

responsável por aumentar a expressão das proteínas de replicação E1, E2, E4 e E5. A 

amplificação dos epissomas começa num subconjunto de células da camada proliferativa e 

requer a expressão de todos os produtos de genes precoces virais. A proteína E1 age como 

DNA helicase e é recrutada para a região Ori pela proteína E2, que regula a transcrição viral 

após ligação a URR do HPV. O complexo E1/E2 é semelhante às proteínas que sintetizam o 

genoma celular, portanto podem amplificar o DNA viral independentemente do ciclo celular, 

incluindo aumentar a expressão de E4 e E5, cujos papéis na replicação ainda não estão 

totalmente compreendidos. Entretanto, sabe-se que as células que expressam a proteína viral 

E4 estão tipicamente nas fases S e G2 do ciclo celular e sugere-se que E5 possa estar 

envolvida na formação do coilócito (DOORBAR et al., 2012). 

Finalizado o ciclo replicativo, as células migram da camada proliferativa para as 

camadas epiteliais superiores, onde se tornam mitoticamente ativas. No subconjunto de 

células E4-positivas são expressas duas proteínas estruturais, L1 e L2, que formam o capsídeo 

viral de novas partículas infectantes. Inicialmente, as proteínas menores L2 são expressas e 

acumulam-se no núcleo celular e a proteína maior L1 é recrutada para o local. A expressão 
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dos genes tardios e a ativação da replicação produtiva são dependentes da maturação epitelial. 

Então, os queratinócitos maduros que perderam a capacidade de realizar fosforilação 

oxidativa mitocondrial convertem o ambiente redutor para um ambiente oxidante antes da 

liberação dos virions. Isto permite a acumulação progressiva de ligações dissulfeto entre as 

proteínas L1, levando à produção de partículas infecciosas extremamente estáveis 

(DOORBAR et al., 2012). As novas partículas montadas contêm 360 moléculas de L1 

dispostas em 72 capsômeros pentaméricos, com um número muito menor e variável de 

moléculas L2, que podem ocupar capsômeros nos cinco eixos de simetria (BUCK, 2008). A 

descoberta de que a proteína L1 é capaz de organizar-se em partículas de estrutura icosaédrica 

sem o DNA do vírus, denominadas VLPs (virus-like particles), possibilitou o avanço do 

conhecimento sobre a imunogênese do HPV e o desenvolvimento das vacinas profiláticas 

(ROSA et al., 2009). A Tabela 2 mostra as principais funções das proteínas virais do ciclo 

biológico do HPV. 

 

Tabela 2: Funções das proteínas virais do HPV – Adaptado de Villa (2006). 

Proteínas Principais Funções 

E1 Replicação do DNA e controle da transcrição viral 

E2 Replicação do DNA e controle da transcrição viral 

E4 Complexa-se à citoqueratina, levando ao seu colapso 

E5 Aumenta a transdução de sinal para receptores de fatores de crescimento 

E6 Transformação e Imortalização celular 

E7 Transformação e Imortalização celular 

L1 Componente estrutural do capsídeo viral 

L2 Componente estrutural do capsídeo viral 

 

Por outro lado, algumas mulheres exibem integração do DNA do vírus ao material 

genético de suas células hospedeiras, o que pode ser necessário para a persistência e a 

transformação neoplásica (ROSA et al., 2009). Esse processo é, provavelmente, um 

acontecimento aleatório e interrompe a capacidade do vírus para produzir epissomas, 

essenciais para a propagação das espécies. A integração ocorre nas células proliferativas, o 

que permite uma expressão inapropriada dos genes virais E6 e E7, mas essas células retêm a 

capacidade de se replicar. A consequência é uma proliferação contínua ou a imortalização 
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celular e geralmente, acompanha aneuploidia do DNA celular e não apresenta manifestação 

morfológica do efeito citopático viral (CONESA-ZAMORA, 2013; TRIGLIA et al., 2009).  

Vários estudos têm demonstrado que a integração genômica ocorre principalmente em 

mulheres com idade avançada e, majoritariamente, em NIC 2 ou mais graves (EVANS; 

COOPER, 2004; OMORI et al., 2007; SCHILLER; CASTELLSAGUÉ; GARLAND, 2012; 

SOUSA et al., 2011). A expressão genética desregulada persistente, como ocorre na NIC 3, 

seguido pelo processo de integração, podem conduzir à acumulação de alterações genéticas 

secundárias na célula hospedeira infectada e desenvolvimento de câncer. Isto é facilitado pela 

alta expressão das proteínas E6 e E7 pelo HR-HPV (DOORBAR et al., 2012; 

KLINGELHUTZ; ROMAN, 2012). Além disso, o sistema imune do hospedeiro tem 

demonstrado um papel importante para essa integração, cuja presença de defeitos imunes em 

determinados grupos de pacientes é capaz de favorecer a manifestação clínica precoce, o 

crescimento de proliferação infiltrativa e potencializar a transformação maligna das lesões 

(TCHERNEV, 2009). Contudo, na maioria dos indivíduos imunocompetentes, o material 

genético viral encontra-se na forma epissomal, resultando em infecções transitórias ou 

subclínicas (ORIGONI et al., 2013). 

 

1.2.3 Resposta imunológica do hospedeiro 

O processo de cura da infecção pelo HPV faz parte da história natural do vírus (ROSA 

et al., 2009). A eliminação dessas partículas pelo hospedeiro é muitas vezes realizada através 

da ativação do sistema imunológico contra o antígeno viral, e a supressão imunológica 

crônica pode representar um fator de risco para a persistência do vírus e a progressão da lesão 

neoplásica (MIURA et al., 2010). Os mecanismos imunológicos que atuam contra o HPV são 

mediados por respostas imunes: natural (também chamada de imunidade inata ou nativa) e 

adaptativa ou adquirida. 

A imunidade natural é a linha de defesa inicial contra o vírus, consistindo em 

mecanismos de defesa celulares e bioquímicos que estão programados para responder 

rapidamente, antes mesmo do estabelecimento de uma infecção. Seus principais constituintes 

são: barreiras físicas e químicas, tais como o epitélio e as substâncias antimicrobianas 

presentes na superfície epitelial (p.ex. agentes surfactantes); células fagocitárias (neutrófilos e 

macrófagos) e células natural killer; proteínas do sangue, incluindo frações do sistema 

complemento e outros mediadores de inflamação. Em contraste, a imunidade adaptativa é 

estimulada pela exposição a agentes infecciosos cuja magnitude e a capacidade defensiva 

aumentam com exposições posteriores a um microrganismo em particular. Os sistemas que o 
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compõe é capaz de reconhecer, reagir e armazenar como memória imunológica um grande 

número de substâncias, microbianas ou não. Existem dois tipos de respostas imunológicas 

adquiridas: a imunidade celular, mediada por linfócitos; e a imunidade humoral, mediada por 

anticorpos (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). 

As fases efetoras desses mecanismos imunológicos são frequentemente reguladas por 

moléculas peptídicas conhecidas como citocinas, que na imunidade inata são produzidas por 

fagócitos mononucleares e células epiteliais, enquanto na imunidade adaptativa são 

produzidos por linfócitos T ativados capazes de induzir reações inflamatórias (CAMPOS, A. 

C. et al., 2012). A interleucina-12 (IL-12) e o interferon-gama (IFN-) são duas citocinas 

envolvidas na resposta adaptativa mediada por células e quando liberadas no microambiente 

acentuam as funções citotóxicas das células NK e de linfócitos T citolíticos (CARVALHO et 

al., 2012). O HPV-16, através da proteína expressa E7, é capaz de bloquear a resposta 

induzida pelo IFN-, pois inibe moléculas sinalizadoras de transcrição da citocina (Janus 

Kinase / Signal Transducers and Activators of Transcription - JAK/STAT) e as vias efetoras 

que induzem um estado antiviral na célula hospedeira que limita a replicação viral (ALCAMI; 

KOSZINOWSKI, 2000). Contudo, é possível que células epiteliais infectadas pelo HPV 

secretem citocinas e quimiocinas (substâncias que atraem células imunitárias) em alta 

quantidade para tentar manter a resposta imunológica local (HWANG et al., 2012). 

Há evidências de que a resposta imune mediada por células da imunidade adaptativa 

seja a forma principal de controle da infecção por HPV (CARVALHO et al., 2012; 

STANLEY; PINTO; TRIMBLE, 2012). Entretanto, as vacinas desenvolvidas recentemente 

para impedir a infecção por alguns tipos virais podem induzir resposta imune humoral, que 

são suficientes para fornecer proteção por um longo período (FRAZER, 2009). A resposta 

humoral contra a infecção natural é lenta e fraca e os anticorpos que neutralizam proteínas dos 

capsídeos virais podem ser detectados em 30% a 50% dos pacientes com infecções 

persistentes sem haver soroconversão (STANLEY; PINTO; TRIMBLE, 2012). Os isótipos 

IgG e IgA são os mais abundantes na infecção natural pelo HPV, sendo a reposta pela 

imunoglobulina G mais persistente após a cura (SCHERPENISSE et al., 2012). O estado 

soropositivo para o genótipo infectante permanece em cerca de 50% dos casos, mesmo 

quando a lesão inicial progrediu para câncer do colo uterino. Quando não existe detecção do 

DNA viral, os anticorpos podem ainda ser detectados em metade de todos os casos, depois de 

cinco anos (BHAT et al., 2011). Apesar disso, o papel dessa resposta na prevenção da 
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infecção pelo HPV é ainda incerto, pois além de não se correlacionar a detecção do DNA 

viral, os anticorpos podem não proporcionar proteção contra a reinfecção (FRAZER, 2009). 

Por outro lado, a presença de Células Apresentadoras de Antígenos (Antigen 

Presenting Cells - APCs) e a atividade de expressão da molécula  de membrana chamada de 

Complexo Maior de Histocompatibilidade (Major Histocompatibility Complex - MHC) de 

classe II ou MHC-II, nas fases iniciais da infecção, são fatores importantes para a resolução 

da infecção por HPV pelo sistema imunológico do hospedeiro (CASSANDRI et al., 2012). As 

APCs reconhecem, endocitam e processam o antígeno estranho na forma de peptídeo para ser 

apresentado juntamente com o MHC para os linfócitos mediadores da resposta imune 

(ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). As Células de Langerhans são as APCs mais 

eficientes para iniciar resposta primária contra o HPV pela ativação de linfócitos T naive, ou 

seja, que nunca foram ativados e os macrófagos são as APCs que promovem a diferenciação 

dos linfócitos T auxiliares na fase efetora da imunidade celular e humoral na resposta imune 

adaptativa. Entretanto, como caráter de evasão do sistema imunológico, a proteína viral 

expressa E5 inibe o transporte de MHC-II para a superfície da APC (CASSANDRI et al., 

2012). 

 

1.2.4 Vacinas 

 Atualmente, a vacinação contra o HPV também tem sido uma estratégia de prevenção 

eficaz contra a infecção pelos dois subtipos oncogênicos mais prevalentes no Brasil e no 

Mundo, o HPV-16 e o HPV-18 (BOSCH; de SANJOSE; CASTELLSAGUÉ, 2011). Existem 

duas vacinas registradas no país: uma tetravalente, publicada em 2006, que previne contra os 

tipos 6, 11, 16 e 18 e está indicada para mulheres de 9 a 26 anos; e a bivalente, publicada em 

2008, que previne contra os tipos 16 e 18 e está indicada para mulheres de 10 a 25 anos 

(CHIRILA; BOLBOACA, 2014). Essas vacinas foram aprovadas para prevenção de lesões 

intraepiteliais cervical, vulvar e vaginal e verrugas genitais. Contudo, a imunização não 

substitui a realização do exame preventivo, pois as vacinas disponíveis se limitam a esses 

genótipos e apresentam segurança e eficácia reduzidas quando a mulher já teve contato prévio 

com o vírus (LIM et al., 2014). 

 Ambas as vacinas são preparadas a partir da tecnologia recombinante com VLP’s, 

originais da proteína viral L1, que é purificada do capsídeo dos subtipos específicos e geram 

resposta imunológica no hospedeiro (CASTELLSAGUÉ et al., 2011). O esquema básico 

consiste em três doses de 0,5 mililitros (mL) por via intramuscular, com intervalos de 1-2 
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meses da primeira e segunda doses e 6 meses da primeira e terceira doses (CHIRILA; 

BOLBOACA, 2014). Ensaios clínicos de fase II e fase III para experimentação de ambas as 

vacinas revelaram a incidência de eventos adversos: dor no local da aplicação, cefaleia e 

fadiga. A significância estatística dessa análise foi maior na vacina bivalente, porém não 

houve diferenças estatisticamente significantes em relação à gravidade desses eventos nas 

duas vacinas (LU et al., 2011; LIM et al., 2014).  

 Quanto à sensibilidade, ainda há incertezas a cerca de 5 dos 42 parâmetros já testados: 

custo, eficácia, duração da imunidade, necessidade de reforço e a cobertura do programa de 

imunização. Essas limitações são devido à necessidade de estudos com longo período de 

seguimento; a dificuldade de preservação dos efeitos da randomização sobre a amostra e o 

comprometimento da validade externa. Entretanto, estudos têm demonstrado que as vacinas 

são altamente eficazes nas mulheres que receberam as três doses (LU et al., 2011; CHIRILA; 

BOLBOACA, 2014). 

 

1.2.5 Testes de detecção 

A cultura virológica convencional e outras técnicas clássicas de diagnóstico direto, tais 

como microscopia eletrônica e imuno-histoquímica, não são utilizadas para a detecção de 

infecção pelo HPV, devido sensibilidade e especificidade limitadas (ZHAO; YANG, 2012). 

Entretanto, os métodos sorológicos podem ser importantes para informar sobre exposição 

passada pelo HPV, porém apenas metade das mulheres infectadas pelo vírus apresenta 

resposta mensurável de anticorpos. Além disso, as pacientes em que o material genético viral 

é detectado podem apresentar soropositividade para o HPV (PAASO et al., 2011). Apesar 

disto, as principais metodologias utilizadas para o diagnóstico do HPV incluem 

principalmente técnicas qualitativas e quantitativas de biologia molecular, para detecção do 

RNA mensageiro (RNAm) ou DNA viral. Contudo, apesar dos métodos moleculares 

apresentarem alta sensibilidade analítica, o teste com resultado positivo não distingue o tipo 

de infecção gerada (ZHAO; YANG, 2012). 

Os testes de detecção documentados para o RNA são insuficientes e exigem maiores 

estudos, pois identificam um conjunto limitado de tipos oncogênicos de HPV e não são 

eficazes nas fases iniciais da infecção (ARBYN et al., 2006). Em geral, na detecção de RNAm 

exclusivamente, é possível monitorizar a atividade biológica do vírus com base na expressão 

do gene em estudo (MOLDEN et al., 2007). Esses métodos baseiam-se na reação de 

Amplificação Baseada na Sequência de Ácido Nucleico (Nucleic Acid Sequence Based 
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Amplification – NASBA), que, em teoria, só amplifica os ácidos nucleicos de cadeia simples. 

Entretanto o DNA fita dupla presente na amostra pode ser amplificado erroneamente, sendo 

exigido um controle de qualidade eficaz durante o procedimento (BOULET et al., 2010). O 

NASBA apresenta variações como o RT-NASBA (Real Time-NASBA) e o Multiplex-

NASBA. O RNA pode ser amplificado por TR-PCR (Transcriptase-Reversa-Polymerase-

Chain-Reaction), porém a vantagem do NASBA é que se trata de uma reação isotérmica (– 

40°C), ou seja, dispensa a termociclagem exigida pelo PCR (BARRA, 2011). Os testes 

comerciais para amplificação e detecção do RNAm do HPV aprovados pelo FDA (US Food 

and Drug Administration) são: o HPV-Aptima
®

 (Gen-Probe), Pretect HPV-Proofer
®
 (Proofer; 

NorChip) e o NucliSENS Easy Q HPV
®
 (bioMérieux) (Tabela 3) (ZHAO; YANG, 2012). 

 

Tabela 3: Sensibilidade, Especificidade e Características gerais dos Testes de detecção do 

RNAm-HPV 

Testes de 

Detecção 
Fabricante Sensibilidade–Especificidade Características Gerais 

HPV-

Aptima
®

 
Gen-Probe 92%¹ – 98%¹ 

- Teste semiautomatizado; 

- Detecta 14 tipos de HR-HPV 

(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58, 59, 66, 68); 

- Reação em único tubo. 

Pretect 

HPV-

Proofer
®

 

Norchip 68%² – 72%² 

- Teste real-time multiplex 

automatizado; 

- Detecta e discrimina 5 tipos de 

HR-HPV (16,18, 31, 33 e 45); 

- Reação em único tubo. 

NucliSENS 

Easy Q 

HPV
®

 

bioMérieux 90%³ – 85%³ 

- Teste real-time automatizado; 

- Detecta e discrimina 5 tipos de 

HR-HPV (16,18, 31, 33 e 45); 

- Reação em único tubo. 
¹Dockter et al. 2009a, b   ²Sorbye et al. 2010    ³Jeantet et al. 2009 

 

O ensaio de HPV-Aptima
®
 (Gen-Probe) é um teste qualitativo recentemente 

desenvolvido para amplificação de ácidos nucleicos que detecta em bloco o RNAm de E6/E7, 

a partir de 14 tipos oncogênicos de alto risco. A técnica envolve três etapas principais, que 

ocorrem em um único tubo: captura do RNAm alvo, utilizando oligômeros e micropartículas 

magnéticas de captura específicos para o HPV; amplificação do RNAm alvo, usando a 

amplificação mediada por transcrição; e a detecção dos produtos de amplificação (amplicons). 

A detecção do HR-HPV pelo HPV-Aptima
®
 tem mostrado sensibilidade e especificidade em 

torno de 92% e 98%, respectivamente (DOCKTER et al., 2009a, b). 
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O teste Pretect HPV-Proofer
®
 (Proofer; NorChip) e o NucliSENS Easy Q HPV

®
 

(bioMérieux) são ensaios baseados na mesma tecnologia: a detecção de RNAm de E6/E7 

individualmente (SORBYE et al., 2010). No entanto, esses testes são comercializados com 

diferentes marcas em diferentes países. Apesar de poucos estudos que comparam seus 

desempenhos, ambos possuem parâmetros de qualidade variados, mas em geral indicam uma 

alta especificidade clínica. Além disso, possuem alta reprodutibilidade e podem servir como 

ferramentas valiosas no controle das infecções transformantes pelo HPV (BURGER et al., 

2011). 

Os testes moleculares baseados na detecção do DNA abriu uma nova era de prevenção 

secundária do câncer do colo uterino. Ao longo dos últimos anos, uma riqueza de evidências 

apontou para estes testes, maior sensibilidade e média especificidade em relação ao 

rastreamento de anormalidades citológicas pelo exame de Papanicolaou, o que permitiria 

segurança adequada em longos intervalos de triagem (FRANCO et al., 2012). O desempenho 

clínico dos testes de detecção de DNA do HPV tem demonstrado maior especificidade quando 

comparados aos métodos de identificação do RNAm. Resultados positivos de desempenho 

desses testes têm sido mostrados no seguimento pós-tratamento, podendo exceder em alguns 

dos parâmetros observados quando associado ao diagnóstico citopalógico (FONSECA et al., 

2012). Por outro lado, ainda falta sensibilidade para a detecção do DNA viral nos diagnósticos 

de NIC 2 ou superior (RATNAM et al., 2011).  

As principais técnicas utilizadas para a detecção do DNA do HPV são baseadas em 

quatro princípios: amplificação do alvo genômico, que replica uma sequência específica de 

um gene alvo (p.ex., PCR); amplificação de sinal, cujo sinal aumenta proporcionalmente aos 

níveis detectáveis de DNA (p.ex., branched DNA); amplificação da sonda (p.ex., Reação em 

Cadeia da Ligase – Ligase Chain Reaction – LCR²); e hibridização (p.ex., Captura Híbrida). 

Técnicas moleculares tradicionais, que são pouco utilizados hoje em dia, incluem: Southern 

blot, Hibridização in situ (In Situ Hybridization – ISH) e Dot blot (HAMMOUDAH et al., 

2013). Atualmente, se utilizam principalmente quatro testes comerciais de detecção do DNA 

do HPV, aprovados pelo FDA: HPV Cobas
® 

(Cobas; Roche Molecular Systems); a Captura 

Híbrida-II
®

 (Hybrid Capture 2 – HC2 – Digene, QIAGEN), o HR-HPV Cervista
® 

(Cervista; 

Hologic, Inc) e o HPV 16/18 Cervista
® 

(Cervista; Hologic, Inc) (Tabela 4) (ZHAO; YANG, 

2012). O HC2 tem sido extensivamente validado e é recomendado como um ensaio de 

referência para avaliar quaisquer testes moleculares de HPV recém-desenvolvidos (RATNAM 

et al., 2011). 
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A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é também a técnica de amplificação mais 

utilizada na detecção de DNA, pois possui altas sensibilidade e especificidade clínicas, 

mesmo quando o material genético do vírus está escasso na amostra. Além disso, o PCR pode 

ser importante para o controle da progressão viral e da formação de lesões precursoras, pois é 

capaz de detectar o genoma viral em 5% a 40% das mulheres sem evidências clínicas ou 

histológicas de infecção (CAMARA et al., 2003). As limitações associadas ao método estão 

relacionadas principalmente com a seleção do primer ou iniciador (MUNOZ et al., 2012). Os 

primers mais usados no PCR amplificam a região conservada L1 do genoma viral (Figura 6), 

sendo comuns os conjuntos MY09/11 (450pb) e GP5+/6+ (150pb) (HAWS et al., 2004). Cada 

um dos iniciadores do conjunto MY09/11 é sintetizado com vários nucleotídeos degenerados 

e é uma mistura de 25 iniciadores, capaz de amplificar um amplo espectro de tipos de HPV. O 

conjunto de iniciadores GP5+/6+ é constituído por uma sequência de nucleotídeos fixos para 

cada iniciador e detectam uma vasta gama de tipos de HPV, usando uma reduzida temperatura 

de anelamento durante a PCR (QU et al., 1997). Novos métodos utilizam primers não 

degenerados, como o PGMY09/11, que se ligam na mesma região dos MY09/11 e fornecem 

uma boa medida de garantia de qualidade no experimento e parece ser apenas um pouco mais 

sensível que o MY-PCR. O PGMY-PCR é notavelmente mais eficiente e também mostra uma 

ampla faixa de detecção para o HPV (GIOVANELLI et al., 2004). 

 

Tabela 4: Sensibilidade, Especificidade e Características gerais dos Testes de detecção do 

DNA-HPV 

Testes de 

Detecção 
Fabricante Sensibilidade–Especificidade Características Gerais 

HPV-

Cobas
®

 

Roche 

Molecular 

Systems 

97%¹ – 98%¹ 

- Teste automatizado; 

- Detecta 13 tipos de HR-HPV 

(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58, 59 e 68); 

- Discrimina isoladamente os 

tipos HPV-16 e HPV-18 

Captura 

Híbrida-II
®

 
Qiagen 99%² – 52%² 

- Teste automatizado; 

- Detecta 13 tipos de HR-HPV 

(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58, 59 e 68) e 5 tipos de 

LR-HPV (6, 11, 42, 43 e 44); 

- Risco de reação cruzada e 

resultados falso-negativos. 

HPV 

Cervista
®

 
Hologic 92%³ – 44%³ 

- Teste automatizado; 

- Detecta 14 tipos de HR-HPV 

(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58, 59, 66 e 68); 
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- Utiliza pequena quantidade de 

amostra de DNA. 
¹Heideman et al. 2011    ²Raposo et al. 2011    ³Zhao; Yang, 2012 

 

 

Figura 6: Regiões alvo dos primers utilizados para detecção do HPV – Adaptado de Geraets 

et al. (2009). 

 

O teste HPV Cobas
®
 (Cobas; Roche Molecular Systems) foi recentemente aprovado 

pelo FDA e identifica o HPV-16 e o HPV-18 separadamente, bem como a detecção de um 

pool de 11 genótipos de HR-HPV e HPV66. O teste foi validado em alguns estudos iniciais e 

procurou-se aumentar ainda mais a literatura (GAGE et al., 2012). O método se baseia na 

leitura de sistemas acoplados a formatos de RT-PCR (Real Time-PCR) usando misturas de 

sondas específicas do tipo marcadas com corantes fluorescentes, ou CYBR verdes são cada 

vez mais utilizados (SNIJDERS; HEIDEMAN; MEIJER, 2010). Estudos de validação de 

desempenho demonstram que o teste HPV Cobas
®
 é um ensaio robusto totalmente 

automatizado e clinicamente validado (BARRA, 2011; RAO et al., 2013; WHITE et al., 

2013). 

A Captura Híbrida-II
® 

(Digene, QIAGEN) é uma técnica molecular de hibridização 

para detecção do DNA. O princípio do método é ilustrado na Figura 7. Nesse teste são 

identificados cerca de treze tipos de HR-HPV e cinco de LR-HPV (MUNOZ et al., 2012). A 

sensibilidade analítica deste método é de 1 pg/mL de DNA clonado, o que corresponde a 

cerca de 10
5
 cópias (SNIJDERS; HEIDEMAN; MEIJER, 2010). Embora a sua utilização 

tenha sido generalizada, existem várias limitações, incluindo a incapacidade de identificar 

outros tipos específicos e a possibilidade de reação cruzada entre o material genético de LR-

HPV e HR-HPV que invalida o experimento ou revela resultados falso-negativos (MUNOZ et 

al., 2012).  
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Figura 7: Teste de Captura Híbrida-II – Adaptado de Digene
® 

QIAGEN 

Legenda: 1- Desnaturação; 2- Hibridização com sonda de RNA marcada (vermelho); 3- 

Captura dos híbridos com anticorpo monoclonal (verde); Adição de um segundo anticorpo 

monoclonal, mas conjugado com enzima (p.ex., Fosfatase Alcalina ou Peroxidase); 5- 

Produção de sinal luminoso a partir da adição de um substrato quimioluminescente específico 

da enzima ligada ao anticorpo monoclonal secundário. 

 

O teste HR-HPV Cervista
®
 (Cervista; Hologic, Inc) detecta com precisão a presença de 

DNA clinicamente relevante em mulheres com anormalidades citológicas, a partir de 14 tipos 

de HR-HPV. A metodologia se baseia na amplificação de sinal (tecnologia chamada Invader
®
) 

que usa duas reações isotérmicas simultâneas. Após a desnaturação do DNA alvo, e uma 

sonda contendo a sequência específica se liga à molécula do DNA viral. Em seguida, uma 

sonda teste específica também se associa à sequência alvo, resultando em uma sobreposição. 

Enzimas são adicionadas e produzem vários oligômeros a partir dessa região. Esses 

fragmentos se associam com outra sonda marcada chamada FRET (Fluorescence Resonance 

Energy Transfer – Transferência de Energia de Ressonância de Fluorescência), responsável 

pela amplificação do sinal produzido por fluorescência (HAMMOUDAH et al., 2013). A 
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sensibilidade clínica para a detecção do material genético viral em diagnósticos ≥ NIC 2 e ≥ 

NIC 3 gira em torno de 93% e 100%, respectivamente. O valor preditivo negativo (VPN) para 

diagnósticos ≥ NIC 2 e ≥ NIC 3 é de 99,1% e 100%, respectivamente (EINSTEIN et al., 

2010). Trata-se de um teste qualitativo que possui a grande vantagem de utilizar uma pequena 

quantidade de amostra, que em uma única extração de DNA fornece material suficiente para o 

teste de HR-HPV com DNA residual, suficiente para outros tipos de testes em uma única 

amostra, se necessário (DAY et al., 2009). Outras vantagens do ensaio incluem baixa ou 

nenhuma reatividade cruzada com os genótipos de LR-HPV, a adição de um controle interno 

para avaliar o conteúdo e a integridade de DNA (ARNEY; BENNETT, 2009). O HPV 16/18 

Cervista
®
 (Cervista; Hologic, Inc) têm o mesmo fundamento, porém é específico para os 

genótipos descritos. 

A inclusão do teste do HPV-DNA no rastreamento do câncer do colo uterino é 

considerado potencialmente útil em três aplicações clínicas: (1) como teste de triagem para 

selecionar as mulheres com anormalidade citológica, que necessitam de encaminhamento para 

diagnóstico e tratamento, (2) como seguimento de mulheres tratadas por diagnóstico de NIC, 

com a terapia ablativa ou excisional local para prever a cura ou o fracasso do tratamento, e (3) 

como teste de triagem primária, isoladamente ou em combinação com a citologia cervical 

para detectar cervical pré-câncer e descartá-la na população predominantemente saudável 

(ARBYN et al., 2012). No diagnóstico citopatológico a observação de sinais clássicos de 

infecção por HPV nas células epiteliais de um esfregaço cervical, como coilocitose e 

citomegalia, pode indicar maior probabilidade de detecção de NIC 1 no diagnóstico 

histológico (SOUSA et al., 2011). Portanto, estudos indicam que o uso de testes de detecção 

de DNA como triagem primária, seguidos por rastreamento citológico e repetição do teste 

molecular em mulheres HPV positivas com citologia normal são estratégias viáveis para a 

incorporação do teste de HPV no rastreamento cervical primário, pois apresentam alta 

sensibilidade e alto valor preditivo positivo (NAUCLER et al., 2009; ZHAO; YANG, 2012). 

  

1.3 Vaginose Bacteriana (VB) 

1.3.1 Conceito, epidemiologia e fatores de risco 

Há indicações de que o HPV e as anormalidades citológicas cervicais ocorram mais 

frequentemente em mulheres com desequilíbrio da microbiota vaginal, principalmente com 

VB (DERCHAIN et al., 2005; KLOMP et al. 2008; PEDROSA; MATTOS; KOIFMAN, 

2008). Essa condição é comum em mulheres com idade reprodutiva e resulta da diminuição 
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de Lactobacillus sp. protetores, que são produtores de ácido lático, bacteriocinas e peróxido 

de hidrogênio (H2O2). A partir dessa depleção, há um aumento significativo de bactérias 

anaeróbias estritas e facultativas, principalmente, Gardnerella vaginalis, Prevotella spp., 

Porphyromonas spp., Bacteroides spp., Peptostreptococcus spp., Mobiluncus spp. e 

Mycoplasma hominis (FIGUEIREDO et al., 2008; GONDO et al., 2010; SHIPITSYNA et al., 

2013). Análises moleculares demonstram considerável diversidade das filogenias bacterianas 

em VB: G. vaginalis, Atopobium vaginae, Sneathia sp., Fusobacterium nucleatum sp., 

Eggerthella sp., Megasphaera sp., Clostridium acetobutylicum e Clostridium thermocellum 

são os agentes etiológicos mais prevalentes (FREDRICKS; FIEDLER; MARRAZZO, 2005; 

KENYON; COLEBUNDERS; CRUCITTI, 2013; LING et al., 2010). 

Essa ampla taxa de agentes etiológicos é refletida na variação de sintomas associados 

à VB: pH vaginal aumentado, corrimento vaginal homogêneo e acinzentado, odor fétido de 

“peixe podre”, sem sinais inflamatórios, dor abdominal, sangramentos intermenstruais, 

menorragia e menstruação prolongada. Entretanto, cerca de 50% é assintomática 

(WOODROW; LAMONT, 1998). Muitas complicações ginecológicas e obstétricas podem ser 

consequências da VB, como: doença inflamatória pélvica, infecções pós-operatória, 

endometrite pós-aborto, celulite pélvica seguida de histerectomia, cervicite, susceptibilidade a 

infecções por patógenos (p.ex., HSV-2, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis), 

parto prematuro, corioamnionite e endometrite pós-parto (SWEET, 2000). Do ponto de vista 

patológico, não há inflamação, pois não ocorre recrutamento de leucócitos 

polimorfonucleares, porém essas alterações da microbiota vaginal são de particular interesse 

clínico, pois VB frequentemente coexiste com cervicites, e juntas constituem possíveis fatores 

de risco que facilitam a aquisição da infecção pelo HPV (CASTLE et al., 2001; RIBEIRO et 

al., 2007; NIELSON et al., 2004). 

Em geral, G. vaginalis e Mobiluncus sp. estão presentes em 95% dos casos com VB e 

são mais comuns na faixa etária entre 25 e 30 anos de idade (BRENNA et al., 2001; 

SRINIVASAN et al., 2010). Em Goiás, um estudo utilizando o diagnóstico de VB pelo exame 

do Papanicolaou encontrou maior frequência sugestiva de G. vaginalis nas mulheres com 

idade inferior a 20 anos (RIBEIRO et al., 2007). Estudos têm demonstrado que mudanças 

hormonais podem estar relacionadas à etiopatogênese de VB. Um novo episódio ocorre 

frequentemente quando os níveis de estrógeno aumentam significativamente após a 

menstruação, tanto em modelos murinos quanto em humanos (KEANE; ISON; TAYLOR-

ROBINSON, 1997; SONNEX, 1998). Por outro lado, a progesterona pode aumentar a 



35 

 

 

 

disponibilidade de glicogênio nos queratinócitos, favorecendo a microbiota protetora 

(VODSTRCIL et al., 2013). 

G. vaginalis é uma bactéria Gram-negativa à Gram-variável, pequena, pleomórfica, 

sem mobilidade e não possui flagelos, endósporos e cápsula (CATLIN, 1992). Pertence à 

família Bifidobacteriales, segundo análises filogenéticas baseadas em fragmentos da 

subunidade 16S do rRNA e é a única bactéria do gênero (AROUTCHEVA et al., 2001). Sua 

presença na mucosa pode ocasionar baixa produção de IL-8 e IL-1, devido à produção de 

sialidases e prolidases que degradam IgA (GELBER et al., 2008). Essas citocinas estão 

envolvidas na resposta inflamatória, através do recrutamento de neutrófilos e na ativação de 

linfócitos, respectivamente (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012).   

Os fatores de riscos para VB incluem o uso de dispositivo intrauterino (DIU), ducha 

higiênica, etnia negra, tabagismo, menstruação, relação com parceiro não circuncisado, classe 

econômica baixa, níveis diminuídos de vitamina D, estresse crônico e variantes genéticas de 

hereditariedade (GILLET et al., 2012).  

  

1.3.2 Testes de detecção 

Os critérios clínicos e laboratoriais são os principais métodos utilizados no diagnóstico 

de VB. Os critérios de Amsel et al. (1983) são os mais utilizados no diagnóstico clínico de 

VB e incluem o aspecto do corrimento vaginal (A), aferição do pH vaginal maior que 4,5 (B), 

a microscopia com células indicadoras a fresco (C) e o teste de aminas voláteis com solução 

de hidróxido de potássio 10% (KOH), chamado Teste de Whiff, que evidencia odor 

característico de “peixe podre” (D) (Figura 8). A observação de três dos quatro critérios 

clínicos permite o diagnóstico de VB em 90% das mulheres acometidas (JOSÉ-ELEUTÉRIO, 

2005). Contudo, muitos dos casos não apresentam sinais e sintomas, sendo normalmente 

ocultadas por hábitos da paciente antes do exame, tal como a utilização inadequada de cremes 

vaginais e duchas higiênicas, coito recente e diferentes doenças associadas. (GIRALDO et al., 

2008). Além disso, a automedicação, a higiene inadequada e o uso de substâncias irritantes 

locais fazem do corrimento vaginal de difícil manuseio nos dias atuais (GONDO et al., 2010). 

O método laboratorial é o mais preciso e baseia-se nos critérios de Nugent e cols 

(NUGENT; KROHN; HILLIER, 1991), através da bacterioscopia que avalia esfregaços 

vaginais corados pelo Gram. Estima-se que a frequência das pacientes diagnosticadas no 

Brasil, utilizando bacterioscopia, varia entre 15,3% a 21,6% entre os estados do Espírito 

Santo, Alagoas, Pará, Ceará e São Paulo (KENYON; COLEBUNDERS; CRUCITTI, 2013). 

Nessa técnica, primeiramente identifica-se o morfotipo bacteriano presente (A: Lactobacillus 
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acidophillus - bacilos Gram-positivos, B: Gardnerella vaginalis e Bacteroides spp. - bacilos 

curtos Gram variável ou C: Mobiluncus sp. - bacilos curvos Gram-negativos ou variável) 

através das características morfológicas e de coloração e, em seguida, realiza a contagem 

média dessas bactérias em campos de imersão (1000X) na microscopia óptica de luz. A 

interpretação clínica desse teste é feita através do somatório dos valores definidos na escala de 

contagem para cada morfotipo identificado (A+B+C), sendo o resultado relacionado a um 

diagnóstico correspondente (Tabela 2).  

 

Figura 8: Critérios de Amsel et al. (1983) para o diagnóstico de VB – Nam et al. (2009). 

Legenda: (A) Aspecto visual do colo: fina parede de coloração acinzentada, recoberta de 

secreção; (B) pH: aferição do pH vaginal inferior; (C) Microscopia: presença de células 

indicadoras no esfregaço a fresco; e (D) Teste de Whiff: odor fétido característico de “peixe 

podre” na adição de KOH 10%. 

As limitações nos diagnósticos de Amsel e Nugent são dependentes dos resultados do 

primeiro, os quais podem sofrer variações subjetivas e da perspicácia do examinador. Em 

relação ao segundo teste, ainda que seja favorecido por sua reprodutibilidade e maior 

sensibilidade, também apresenta subjetividade na avaliação do esfregaço e requer um leitor de 

lâminas experiente (CAMPOS, A. A. et al., 2012). Colônias de microrganismos podem 
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formar biofilmes, dificultando a caracterização da microbiota vaginal em ambos os testes. 

(VERSTRAELEN; SWIDSINSKIB, 2013). 

 

Tabela 5: Escala numérica baseada nos critérios de Nugent (1991) para o diagnóstico de VB –

José-Eleutério (2005). 

MORFOTIPOS 

A – Lactobacillus acidophillus (bacilos Gram-positivos) 

B – Gardnerella vaginalis e Bacteroides spp. (bacilos curtos Gram variável) 

C – Mobiluncus sp. (bacilos curvos Gram-negativos ou variável) 

ESCALA POR MORFOTIPO 

Zero = sem morfotipos no campo de imersão (1000X) 

1+ = menos que um morfotipo por campo de imersão (1000X) 

2+ = um a quatro morfotipos por campo de imersão (1000X) 

3+ = cinco a trinta morfotipos por campo de imersão (1000X) 

4+ = mais que trinta morfotipos por campo de imersão (1000X) 

INTERPRETAÇÃO 

A + B + C =    0 a 3                   4 a 6     >7 

 Normal Intermediária     VB 

 

As novas técnicas moleculares têm sido capaz de identificar os microrganismos e 

caracterizar com eficácia os morfotipos bacterianos sugestivos de VB, mesmo quando 

formam biofilmes. Os métodos mais utilizados atuam na subunidade menor de genes 

ribossomais do RNA microbiano (RNAr 16S) (LING et al., 2010). No entanto, essas técnicas 

não estão isentas de problemas, são dispendiosas, suas sensibilidade e especificidade não 

oferecem grandes vantagens sobre os métodos clássicos, além de necessitarem de mão de obra 

altamente qualificada. Embora, as técnicas de cultivo tenham sido intensamente utilizadas na 

investigação de VB, as abordagens moleculares têm função de medir flutuações de curto 

prazo na microbiota vaginal, sendo importante na caracterização de VB persistente ou 

reincidente (SRINIVASAN et al., 2010). Outros métodos com menor frequência como 

Spiegel, Ison/Hay, Swab VS-SENSE e esfregaços colpocitológicos são utilizados para o 

diagnóstico da VB (CAMPOS, A. A. et al., 2012).  

Um estudo demonstrou que o teste de Papanicolaou para detecção de VB possui 

sensibilidade de 88,2%, especificidade de 98,6% e valor preditivo positivo (VPP) de 96,8% 

(BAROUTI et al., 2013). Além disso, a presença de 20% ou mais células indicadoras no 
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esfregaço citológico é um critério preciso com excelente reprodutibilidade para o diagnóstico 

presuntivo de VB (DISCACCIATI et al., 2006a). 

 

1.4 Inflamação Cervical (IC) 

1.4.1 Conceitos gerais  

A inflamação é um processo imunológico local em resposta à lesão, irritação ou 

infecção (AKIRAV; LIAO; RUDDLE, 2008). O principal efeito dessa resposta inclui a 

migração de células NK e fagócitos (p.ex., neutrófilos e macrófagos) com produção de 

substâncias químicas efetoras, chamadas de mediadores inflamatórios (CAUCI, 2004). A ação 

combinada de hormônios, citocinas e moléculas de baixo peso molecular são essenciais para 

ativar as células da imunidade inata e responder contra infecções microbianas e virais da 

mucosa vaginal (FIGUEIREDO et al., 2008). As substâncias geradas por essas células podem 

levar à alteração funcional dos componentes da membrana celular e danos aos ácidos 

nucleicos de células epiteliais (MARCO, 2013). Assim, a inflamação tem sido apontada como 

um fator de risco para muitos tipos de câncer, incluindo carcinomas do colo uterino que são 

induzidos pelo HPV (CASTLE et al., 2001). 

A presença de patógenos oncogênicos pode causar perturbação no microambiente da 

imunidade do hospedeiro e ao estabelecerem infecções persistentes, podem gerar inflamação 

leve ou moderada (GRIVENNIKOV; GRETEN; KARIN, 2010). A IC é definida pela 

inflamação grave, denominada cervicite, que afeta principalmente as células do epitélio 

colunar simples e escamoso, causando alterações visíveis na endocérvice e na ectocérvice 

(GJONIA; MUNEYYIRCI-DELALE, 2013). A cervicite específica, quando apresenta algum 

microrganismo, pode estar associada a infecções sexualmente transmissíveis (IST), tais como 

Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoea (WOODS et al., 2011). 

É provável que a infecção persistente pelo HPV conduza vias inflamatórias, tais como 

a via da cicloxigenase-prostaglandina (COX-PG) nas células epiteliais neoplásicas, para 

promover inflamação e progressão do tumor (SALES; KATZ, 2012). A COX é uma enzima 

chave na produção de prostaglandinas (PG) a partir do ácido araquidônico, e tem várias 

isoformas. A COX-1, por exemplo, é expressa constitutivamente em células normais e está 

envolvida em mecanismos fisiológicos. A isoforma COX-2 está normalmente envolvida nas 

vias de dor e inflamação, mas esta enzima também tem sido sugerida para induzir a 

proliferação do tumor e propagação aumentando a mitogênese, reduzindo a adesão celular e a 

vigilância imunitária (FIGUEIREDO et al., 2008).  
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Além disso, a resposta inflamatória provocada por infecção por qualquer 

microrganismo pode preceder o desenvolvimento do câncer. Um estudo realizado com 

mulheres jovens encontrou níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias IL-6 e IL-8 em 

lavagens cérvico-vaginais associados ao câncer do colo uterino, e altos níveis de IL-6 

associados ao diagnóstico de NIC (HWANG et al., 2011). Indivíduos com VB possuem altos 

níveis de citocinas IL-2, IL-12 e IL-6, principalmente quando associados ao HPV (CAMPOS, 

A. C. et al., 2012). As bactérias frequentes na VB e aos seus metabolitos podem destruir as 

defesas inatas do ambiente vaginal, aumentando progressivamente a severidade da inflamação 

(GUO et al., 2012). Estudos têm demonstrado que o grau de inflamação está 

significativamente aumentado na VB, sugerindo que há um maior risco de progressão de 

anormalidades citológicas quando as duas condições são detectadas em um mesmo esfregaço 

cervical ou quando estão associadas ao DNA do HPV (BAROUTI et al., 2013; CASTLE et 

al., 2001; CASTRO-SOBRINHO et al., 2012). 

 

1.4.2 Métodos de avaliação 

O diagnóstico de cervicite em pacientes adolescentes do sexo feminino ainda é pouco 

estudado. Uma abordagem clínica relaciona os sinais e sintomas típicos como corrimento 

vaginal ou hemorragia intermenstrual, embora na maioria das vezes a paciente possa ser 

assintomática (POLLETT et al., 2013).  

A inflamação possui duas fases de origem sindrômica: aguda e crônica. A inflamação 

aguda se inicia rapidamente (em alguns segundos ou minutos) e tem uma duração 

relativamente curta, de alguns minutos a várias horas ou dias; suas principais características 

são a exsudação de fluido e proteínas plasmáticas (edema) e a migração de leucócitos, 

principalmente neutrófilos. A inflamação crônica tem uma duração maior e está 

histologicamente associada à presença de linfócitos e macrófagos, à proliferação de vasos 

sanguíneos, fibrose e necrose tissular (ROBBINS; COTRAM, 2010).  

No rastreamento citológico, a inflamação é uma alteração reativa benigna, avaliada a 

partir de critérios morfológicos observados nas células epiteliais. O Sistema de Bethesda 2001 

relata os seguintes critérios: aumento nuclear; bi ou multinucleação; núcleos vesiculares ou 

hipocromáticos; nucléolos únicos ou múltiplos; cromatina regular com granulações finas; 

contornos nucleares lisos, redondos e uniformes; citoplasma com policromasia, vacuolização 

e halos perinucleares (SOLOMON; NAYAR, 2005). Castle et al. (2001), estabeleceram uma 

escala para avaliar o grau de inflamação em leve, moderada ou cervicite com base no número 
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de leucócitos identificados por campo microscópico em esfregaços cervicais corados pelo 

método de Papanicolaou. A inflamação também pode ser avaliada em tecidos humanos 

através da determinação da expressão de enzimas relacionadas com o metabolismo das PG, 

principalmente relacionadas às COX (FIGUEIREDO et al., 2008).  
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2 JUSTIFICATIVA 

Adolescentes e mulheres jovens possuem uma alta vulnerabilidade para infecções 

sexualmente transmissíveis (IST), principalmente devido hábitos sexuais de risco e 

particularidades anatômicas e hormonais do trato genital feminino inferior. Os resultados de 

exames citológicos do colo do útero, com base em critérios morfológicos, relatam 

frequentemente a presença de anormalidades e microrganismos colonizadores. O HPV é o 

agente viral de transmissão sexual mais comum nas mulheres e ocasiona as principais 

alterações celulares diagnosticadas. 

Sabe-se que o HPV é fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do 

câncer do colo uterino. Condições fisiológicas, como a inversão do ecossistema vaginal 

característica da VB é a principal condição detectada em mulheres sexualmente ativas e pode 

estar associada à persistência do HPV no epitélio da cérvice uterina (GILLET et al., 2012). A 

persistência do HPV possibilita o aparecimento e a manutenção de lesões precursoras desse 

câncer. O risco de essas lesões desaparecerem ou de evoluírem para um carcinoma aumenta 

de acordo com a gravidade da lesão diagnosticada e muitas dessas mulheres não são 

orientadas e nem encaminhadas adequadamente para condutas clínicas preconizadas. 

Cervicites não específicas ou reações inflamatórias benignas também são comuns no 

diagnóstico citológico. Um estudo mostrou que altos níveis de citocinas pró-inflamatórias 

estão associados a um epitélio colunar imaturo ou metaplásico, comum em adolescentes e 

mulheres jovens, quando comparados ao epitélio escamoso maduro de pacientes com idade 

avançada, aumentando a vulnerabilidade da infecção pelo HPV (HWANG et al., 2012).  

Embora, VB e IC sejam comuns em diagnósticos citológicos de adolescentes e 

mulheres jovens, ainda há lacunas no conhecimento sobre a associação dessas condições na 

detecção de lesões precursoras do câncer do colo uterino. O entendimento da história natural 

da neoplasia cervical pode também estar relacionado ao reconhecimento dos cofatores 

relacionados ao HPV. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral: 

 Estimar a prevalência de HPV, VB e IC em adolescentes e mulheres jovens e verificar 

se estas condições estão associadas à detecção de anormalidades citológicas em 

esfregaços cervicais.  

3.2 Objetivos específicos: 

 Determinar a prevalência geral de HPV, VB e IC, em adolescentes e mulheres jovens 

na presença ou ausência de anormalidades citológicas; 

 Verificar a associação entre a positividade para HPV e a detecção de anormalidades 

citológicas em adolescentes e mulheres jovens 

 Verificar a associação entre a positividade para HPV e VB e a detecção de 

anormalidades citológicas em adolescentes e mulheres jovens 

 Verificar a associação entre a positividade para HPV e IC e a detecção de 

anormalidades citológicas em adolescentes e mulheres jovens 

 Verificar a associação entre as positividades para HPV, VB e IC e a detecção de 

anormalidades citológicas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Caracterização do estudo 

 Trata-se de um estudo de corte transversal retrospectivo de esfregaços citológicos 

satisfatórios da ectocérvice e endocérvice, colhidos no município de Inhumas-GO entre 

Janeiro/2008 a Fevereiro/2009. Foi considerada amostra insatisfatória quando a leitura foi 

prejudicada por acelularidade (<10% do esfregaço); e presença (>75% do esfregaço) ou 

obscurescimento por sangue, piócitos, artefatos de dessecamento, contaminantes externos e 

intensa superposição celular. 

 

4.2 Caracterização da população 

A população desse estudo constitui-se de 251 adolescentes e mulheres jovens com 

idades entre 15 e 25 anos, sexualmente ativas, não grávidas e usuárias do Sistema Único de 

Saúde (SUS). As amostras foram selecionadas de um projeto intitulado 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 e faz parte da 

linha de pesquisa “Rede Goiana de Pesquisa em Saúde Reprodutiva”. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da 

UFG (protocolo nº 086/06) (Anexo A).  

As adolescentes e mulheres jovens foram convocadas em seu domicílio por um agente 

comunitário de saúde do município e foram encaminhadas para uma unidade do Programa de 

Saúde da Família (PSF), onde um membro da equipe de pesquisa as recebia e explanava sobre 

os objetivos do projeto. Aquelas que concordavam, voluntariamente, assinaram o termo de 

consentimento informado nº 1 (Anexo B). Adolescentes menores que 18 anos só assinaram 

mediante uma autorização do Ministério Público e Juizado de Infância e Juventude do Estado 

de Goiás solicitada para pesquisa.  

Em seguida, foram direcionadas para entrevista com profissional enfermeira, em 

recinto confidencial, a fim de responderem à primeira parte do questionário parte 1 (Anexo 

C). Destas, foram selecionadas apenas as que relatavam ter atividade sexual ativa para 

participar da pesquisa sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), onde após a leitura 

do consentimento informado nº 2 (Anexo D) e de sua assinatura, respondiam a segunda parte 

do questionário 1. Em seguida, foram encaminhadas para coleta das amostras biológicas. As 

adolescentes que não tinham vida sexual ativa respondiam apenas a primeira parte do 
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questionário nº1 e recebiam informações sobre DST. Todas as adolescentes responderam a 

um questionário contendo questões sobre DST/AIDS e educação sexual para teste de 

conhecimentos acerca dos assuntos (questionário parte 2) (Anexo E). 

Adolescentes ou mulheres jovens que não iniciaram atividade sexual, que estavam 

menstruadas ou que usaram antimicrobianos orais ou tópicos nos últimos 15 dias não foram 

selecionadas para a colheita do material. 

 

4.3 Coleta das amostras 

 A coleta de espécimes para a confecção do esfregaço citológico foi realizada pelo 

profissional na unidade de saúde através do método convencional com espátula de Ayre e 

escovas de cerdas plásticas, sendo o material imediatamente fixado com solução de álcool a 

90% e enviado ao referido laboratório clínico. Para o estudo da presença do HPV-DNA 

colheram-se as amostras com auxílio de escova apropriada tipo cytobrush e conservou-se em 

solução tampão (QIAGEN
®
 Sample & Assay Technologies). Em seguida, as amostras foram 

encaminhadas ao Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular aplicada às Doenças 

Infecciosas do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP/UFG), onde foram 

congeladas a -80°C até a realização das análises.  

Após a coleta na unidade de saúde, os espécimes cervicais para o exame 

citopatológico foram encaminhados ao Centro de Análises Clínicas Rômulo Rocha, da 

Faculdade de Farmácia na Universidade Federal de Goiás (UFG), e as amostras para o exame 

molecular foram encaminhadas ao Laboratório de Biodiversidade Genética do departamento 

de Ciências Biológicas e Biomédicas da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

(CBB/PUC-GO). 

 

4.4 Exame citopatológico 

 As amostras coletadas chegaram à seção com formulário de requisição, logo, foram 

identificadas com numeração padrão e iniciais do nome da paciente nas bordas lapidadas da 

lâmina com o esfregaço cervical. Após a identificação, as amostras foram imersas em álcool 

96% por 24h e coradas pela equipe técnica da seção em bancada com exaustor no dia 

seguinte. O processo de coloração iniciou-se com filtração individual dos corantes: 

hematoxilina de Harris, Orange (OG-6
®
) e EA-36

®
; todos da fabricante Merck

®
. Então, 

transferiu o filtrado para cubas individuais, respectivamente. Entre cada corante, colocaram-se 

três cubas com álcool 96% com quantidade suficiente para cobrir completamente as lâminas. 
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Após acomodar as amostras em um suporte para lâminas, mergulhou-se por um minuto e 

trinta segundos em hematoxilina de Harris, removendo após o tempo de imersão os excessos 

em água corrente dentro de um recipiente à parte. Depois, procedeu-se com lavagem na 

bateria intermediária de cubas de álcool com 10 ciclos de imersão e emersão em cada cuba, 

antes de mergulhar o suporte no próximo corante, o Orange, por durante um minuto com 

intervalos de vinte segundos de emersão. Assim, mergulharam-se as amostras na próxima 

bateria de cubas de álcool (10 ciclos por cuba), sem lavagem em água corrente. As amostras 

foram imersas no corante EA-36, último corante do processo, por dois minutos e trinta 

segundos e mergulhados nas cubas com álcool como feito para cada corante anterior. Logo, o 

suporte foi colocado em estufa à 60 °C por dez minutos. Para montagem das lâminas, 

manualmente utilizou-se lamínulas 24 x 60 mm (CoverGlass
®
) e Verniz Acrílico Brilhante 

(Acrilex
®
) para adesão lâmina-lamínula. 

A análise e o controle de qualidade foram realizados por profissionais citologistas do 

Centro de Análises Clínicas Rômulo Rocha/FF-UFG, usando os critérios do Sistema de 

Bethesda para Citopatologia Cervicovaginal de 2001 (SOLOMON; NAYAR, 2005). A leitura 

da lâmina pode ser realizada em microscopia óptica de luz em aumento de 100X ou 400X, 

segundo habilidade do avaliador.  

Os resultados possíveis dos laudos cervicais foram: negativos para lesão intraepitelial 

ou neoplasia maligna (Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy – NILM); células 

escamosas atípicas de significado indeterminado (Atypical Squamous Cells of Undetermined 

Significance – ASC-US) ou não pode excluir lesão de alto grau (Atypical Squamous Cells 

cannot exclude High grade Squamous Intraepithelial Lesion – ASC-H); células glandulares 

atípicas (Atypical Glandular Cells – AGC); LSIL ou HSIL. Foram descritas também as 

alterações reativas benignas e a microbiologia observada, porém não foram utilizados esses 

dados nesse estudo. Os resultados positivos foram agrupados em anormalidades citológicas de 

baixo grau: ASC-US e LSIL; e anormalidades citológicas de alto grau: ASC-H, AGC e HSIL. 

  

4.5 Detecção molecular do HPV 

 Todo o procedimento foi realizado no Laboratório de Biodiversidade Genética do 

departamento de Ciências Biológicas e Biomédicas/PUC-GO, sendo realizado pela equipe 

técnica e acompanhado pelo mestrando. 

 

4.5.1 Extração do HPV-DNA 
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 Após o descongelamento das amostras (banho maria 55 °C) em temperatura ambiente, 

o DNA viral foi extraído através da metodologia descrita em um kit comercial (PureLink
TM

, 

Invitrogen), caracterizado pela ligação seletiva do material genético a uma membrana de sílica 

na presença de sais caotrópicos. 

O meio universal de coleta (Universal Collecting Medium – UCM – QIAGEN
®

 

Sample & Assay Technologies) presente no kit foi ressuspendido em vórtex por vinte 

segundos e 200L da solução foram transferidos para um tubo tipo Eppendorf, limpo, 

autoclavado e marcado. Logo, adicionaram-se 20 L de Proteinase K, fornecida pelo kit e 

homogeneizou em pipeta. Adicionaram-se o mesmo volume (220 L) de tampão de lise (Pure 

Link Genomic Lysis/Binding Buffer
®
) e homogeneizou por meio de pipetagens sucessivas. 

Então, essa mistura foi incubada por trinta minutos na temperatura de 55 °C. Após esse 

tempo, centrifugou-se rapidamente e foram adicionados 200L de etanol a 100%, 

homogenizando em vórtex por cinco segundos. 

Após o preparo da coluna em seu respectivo tubo coletor, transferiram-se 500 L do 

primeiro tampão de lavagem (Genomic Wash Buffer 1
®
), previamente preparado com etanol 

100%. Centrifugou-se a coluna (10.000 xg/min), à temperatura ambiente, e descartou-se o 

tubo coletor. Transferiu-se a coluna para um novo tubo coletor limpo e adicionaram-se 500 

L do segundo tampão de lavagem (Genomic Wash Buffer 2
®
), também preparado 

previamente com etanol 100%. Então, centrifugou-se a coluna (10.000 xg/min) por três 

minutos à temperatura ambiente.  

Para a eluição, descartou-se o tubo coletor e transferiu a coluna para um novo tubo 

Eppendorf limpo, autoclavado e marcado com os dados da amostra. Logo, adicionaram-se 25 

L de tampão de eluição (Elution Buffer
®
) e incubou a mistura por um minuto em 

temperatura ambiente. Depois, centrifugou-se a coluna (12.000 xg/min) à temperatura 

ambiente por um minuto, repetindo o processo para recuperar maior quantidade de DNA.  A 

coluna foi descartada e o DNA eluído foi armazenado a -20 °C. 

 

4.5.2 Amplificação do HPV-DNA 

 Para amplificar o DNA extraído, utilizou-se o kit LINEAR ARRAY HPV Genotyping 

Test
®
 (Roche Molecular Diagnostics, Branchburg Inc.) por PCR (Polymerase Chain Reaction 

– Reação em Cadeia da Polimerase), o qual usa um pool de primers biotinilados designados 

PGMY09, contendo 13 oligonucleotídeos; e PGMY11, contendo 5 oligonucleotídeos (Tabela 
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3). O sistema PGMY09/11 define uma sequencia consensual de nucleotídeos da região L1 

(450 pb), como o sistema MY09/11 (GRAVITT et al., 2000).  

 

Tabela 6: Sequências de oligonucleotídeos do pool de primers PGMY09/11 e HMB – 

Adaptado de Gravitt et al. (2000) 

Designação do primer Sequência (5’– 3’) 

PGMY09-F CGT CCC AAA GGA AAC TGA TC 

PGMY09-G CGA CCT AAA GGA AAC TGA TC 

PGMY09-H CGT CCA AAA GGA AAC TGA TC 

PGMY09-I      G CCA AGG GGA AAC TGA TC 

PGMY09-J CGT CCC AAA GGA TAC TGA TC 

PGMY09-K CGT CCA AGG GGA TAC TGA TC 

PGMY09-L CGA CCT AAA GGG AAT TGA TC 

PGMY09-M CGA CCT AGT GGA AAT TGA TC 

PGMY09-N CGA CCA AGG GGA TAT TGA TC 

PGMY09-P      G CCC AAC GGA AAC TGA TC 

PGMY09-Q CGA CCC AAG GGA AAC TGG TC 

PGMY09-R CGT CCT AAA GGA AAC TGG TC 

  

PGMY11-A GCA CAG GGA CAT AAC AAT GG 

PGMY11-B GCG CAG GGC CAC AAT AAT GG 

PGMY11-C GCA CAG GGA CAT AAT AAT GG 

PGMY11-D GCC CAG GGC CAC AAC AAT GG 

PGMY11-E GCT CAG GGT TTA AAC AAT GG 

  

HMB GCG ACC CAA TGC AAA TTG GT 

 

 O DNA eluído foi descongelado em temperatura ambiente. Em seguida, diluíram-se 3 

L de DNA em 14,5 L de água milliQ autoclavada e 17,5 L de Máster Mix, preparado 

utilizando 125 L de Cloreto de Magnésio e 580 L do Mix de reação. Particularmente, o mix 

contem o pool de primers para amplificação e fragmentos (268 pb) do gene da ß-globina 

humana (HMB) marcados com biotina, utilizados para o controle da reação. Os tubos foram 

colocados no termociclador com ciclagem programada para o primeiro ciclo de 95°C por 13 
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minutos, seguida por 40 ciclos de desnaturação a 95°C por um minuto, anelamento a uma 

temperatura de 55°C por um minuto e extensão a 72°C por um minuto; ao final, foi realizada 

uma extensão terminal de cinco minutos a uma temperatura de 72°C.  

Após a ciclagem, colocaram-se 5 L do produto de PCR no gel de eletroforese, cujos 

casos positivos estiveram corados com uma solução contendo 5 L de GelRed (Biotinum Inc. 

GelRed
®
) por 60 mL de água. 

 

4.6 Avaliação da microbiota bacteriana vaginal 

 A microbiota bacteriana foi avaliada a partir dos esfregaços citológicos corados pela 

metodologia do Papanicolaou, sendo classificadas em microbiota negativa ou positiva para 

VB conforme os padrões definidos por DISCACIATTI et al. (2006b). O critério assumido 

para positividade de VB, relatado por esses autores, era a identificação de pelo menos 20 

células indicadoras (“clue cells”) em microscopia óptica de luz, ou seja, a presença de pelo 

menos duas células escamosas superficiais ou intermediárias, cobertas com morfotipos 

bacterianos supracitoplasmáticos, por campo microscópico no aumento de 400X (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Esquema representativo de células indicadoras no esfregaço cervical corados pelo 

Papanicolaou – Disponível em http://www.youngwomenshealth.org/images2/cluecells.gif:  

Acesso em 10/02/2014 

 

4.7 Avaliação da inflamação cervical 

 A inflamação cervical foi avaliada no Centro de Análises Clínicas Rômulo Rocha, 

através da contagem do número de leucócitos em esfregaços cervicais corados pelo método de 

Papanicolaou. Inicialmente foi utilizado um aumento de 400X para identificar muco e campos 

microscópicos sem associação com células epiteliais. Em seguida, o aumento de 1000X foi 
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utilizado para contar o número de leucócitos por campo. Cinco campos não adjacentes foram 

avaliados e a seguinte escala de CASTLE et al. (2001) preconizado para avaliação da resposta 

inflamatória: ausência de inflamação (0-5 leucócitos por campo), inflamação moderada (6-30 

leucócitos por campo) e inflamação acentuada ou cervicite (> 30 leucócitos por campo). 

 

4.8 Análises estatísticas 

 Utilizou-se o software SPSS versão 18.0 para análises de média, desvio padrão e 

regressão logística entre as variáveis. Estimou-se a magnitude de associação através do 

cálculo de odds ratio (OR). Para as análises bi- e multi- variadas adotaram-se intervalos de 

confiança (IC) de 95% e nível de significância estatística de 5% (p<0,05). As variáveis que 

apresentaram significância estatística com p<0,20 na análise bivariada foram previamente 

selecionadas para análise multivariada. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para verificar a 

associação entre as faixas etárias da população e a frequência dos diagnósticos citológicos 

normais e anormais. 
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5 RESULTADOS 

 Foram incluídas 251 amostras de adolescentes e mulheres jovens com idade média de 

19,4 ± 2.5 anos (M = 20 anos), sendo 54.9% (138/251) com faixa etária entre 15 e 19 anos e 

45,1% (113/251) entre 20 e 25 anos (Tabela 7). Resultados positivos para anormalidades 

citológicas representaram 9.5% (24/251) do total de esfregaços cervicais. Anormalidades 

menos graves (79.2% 19/24), como ASC-US e LSIl, representaram respectivamente, 50.0% 

(12/24) e 29.1% (7/24) dos casos. Anormalidades mais graves, ASC-H (4.2% 1/24), AGC 

(4.2% 1/24) e HSIL (12.5% 3/24), corresponderam a 20.8% (5/24) dos diagnósticos 

citológicos (Gráfico 1 e Tabela 8). 

 

Tabela 7: Frequências de adolescentes e mulheres jovens por faixa etária 

Faixa Etária N % 

15 – 19 anos 138 54,9 

20 – 25 anos 113 45,1 

TOTAL 251 100 

 

Gráfico 1: Frequências dos diagnósticos de anormalidades citológicas. 

 
¹ Anormalidades Citológicas de Alto Grau: Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau (HSIL); Células 

Glandulares Atípicas (AGC); Células Escamosas Atípicas não se pode afastar lesão de alto grau (ASC-H). 

² Anormalidades Citológicas de Baixo Grau: Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau (LSIL); Células 

Escamosas Atípicas de significado indeterminado (ASC-US). 

 

 As pacientes com faixa etária entre 15 e 19 anos mostraram prevalência de 13,7% 

(19/138) de esfregaços cervicais anormais. Os casos de ASC-US e LSIL foram detectados em 

75,0% (9/12) e 85,7% (6/7) nessa população, respectivamente. Nas adolescentes as 
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anormalidades citológicas mais graves representaram diagnósticos de ASC-H (100% 1/1) e 

HSIL (100% 3/3). Pacientes com idade entre 20 e 25 anos apresentaram diagnósticos de 

anormalidades citológicas em 4,4% (5/113) dos casos, entre os quais 3,5% (4/113) foram 

diagnosticados como ASC-US (25,0% 3/12) ou LSIL (14,3% 1/7) e um caso com 

anormalidade mais grave (AGC 100% 1/1). Entretanto, não houve diferença significativa 

entre a média de idade das pacientes com os diagnósticos de anormalidades citológicas (p* = 

0,3513) (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Frequências das anormalidades citológicas por faixa etária 

Faixa Etária* 
NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL AGC 

TOTAL 
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

15 – 19 anos 144 (63,4) 9 (75,0) 6 (85,7) 1 (100) 3 (100) 0 (0) 138 

20 – 25 anos   83 (36,6) 3 (25,0) 1 (14,3) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 113 

TOTAL 227 (100) 12 (100) 7 (100) 1 (100) 3 (100) 1 (100) 251 
Kruskal-Wallis H (X²) = 0,7971; p* = 0,3513 

  

As prevalências totais de HPV, VB e IC foram 44,2% (111/251), 41,0% (103/251) e 

83,2% (209/251), respectivamente. Pacientes que apresentaram positividade para as três 

condições representaram 6,3% (16/251) das amostras (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Distribuição das frequências totais, em porcentagem, de HPV, VB e IC. 

 
 

Em relação à positividade para o HPV, 89,2% (99/111) pertencia ao grupo dos HR-

HPV e 10,8% (12/111) ao grupo dos LR-HPV (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Distribuição das frequências dos LR-HPV e HR-HPV. 

 
¹ LR-HPV: “Low-risk Human Papillomavirus”– Papilomavírus Humano de Baixo Risco 

² HR-HPV: “High-risk Human Papillomavirus”– Papilomavírus Humano de Alto Risco 

 

A tabela 9 mostra a distribuição das condições por faixa etária. As positividades para 

HPV (58,5% 65/111), VB (58,3% 60/103) e IC (54,5% 114/209), isoladamente ou associadas 

(81,2% 13/16) foram mais frequentes nas pacientes com faixa etária entre 15 e 19 anos. 

Contudo, as diferenças entre as positividades não foram estatisticamente significantes. 

 

Tabela 9: Distribuição das frequências de positividades para HPV, VB e IC por faixa etária. 

Faixa Etária 

Condição 
15-19 anos (%) 20-25 anos (%) Total (%) 

HPV   65 (58,5)   46 (41,5) 111 (100) 

VB   60 (58,3)   43 (41,7) 103 (100) 

IC 114 (54,5)   95 (45,5) 209 (100) 

HPV/VB/IC  13 (81,2)   03 (18,8) 16   (100) 

 

A tabela 10 mostra as frequências das condições em relação ao diagnóstico citológico. 

Em relação à positividade para HPV, estas prevalências variaram de 42,3% nas pacientes com 

esfregaços considerados como NILM a 100% nas ASC-H e HSIL. Pacientes com diagnósticos 

citológicos de ASC-US e LSIL mostraram prevalências, respectivamente, de 58,3% (7/12) e 

85,7% (6/7). O único caso de anormalidade em células glandulares encontrado neste estudo 

foi negativo para HPV. A positividade para VB foi observada em 25,0% (3/12) e 71,4% (5/7) 

dos diagnósticos de ASC-US e LSIL, respectivamente.  Todos os casos diagnosticados de 

ASC-H (100% 1/1) e HSIL (100% 3/3) foram positivos para VB. A maioria dos diagnósticos 

de NILM (60% 136/227) e o único caso de AGC foram negativos para VB. Esfregaços 

10,8%  

(12/111) 

89,2%   

(99/111) 

LR-HPV

HR-HPV
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negativos para IC representaram 82,8% (188/227) dos diagnósticos de NILM. IC foi 

observada em 75% (9/12) dos casos de ASC-US e em 100% dos casos de LSIL, ASC-H, 

HSIL e AGC. Em relação aos casos simultâneos para HPV, VB e IC, nenhum diagnóstico de 

células escamosas ou glandulares atípicas foi encontrado, 28,5% (2/7) das adolescentes e 

mulheres jovens apresentaram diagnóstico citológico de LSIL e 66,7% (2/3) apresentaram 

diagnóstico citológico de HSIL. 

 

Tabela 10: Frequências das anormalidades citológicas pelas positividades para HPV, VB e IC. 

Condição              HPV VB IC HPV/VB/IC 
Total 

Citologia N (%) N (%) N (%) N (%) 

NILM 96 (42,3) 91 (40,1) 188 (82,8) 12 (5,3) 227 

ASC-US 06 (50,0) 03 (25,0)   09 (75,0) 0 (0) 12 

LSIL 05 (71,4) 05 (71,4)   07 (100) 2 (28,5) 7 

ASCH 01 (100) 01 (100)   01 (100) 0 (0) 1 

HSIL 03 (100) 03 (100)   03 (100) 2 (66,7) 3 

AGC 0 (0) 0 (0)   01 (100) 0 (0) 1 

Total 111 103 209 16 251 

 

VB foi observada em 57,3% (59/103) dos esfregaços cervicais de adolescentes e 

mulheres jovens positivas para HPV e em 42,7 (44/103) dos casos negativos. IC foi observada 

em 44,0% (92/209) dos esfregaços de adolescentes e mulheres jovens com resultados de 

positivos para HPV. Foram observados 24 casos de esfregaços positivos para VB e IC, 

simultaneamente. Destes, 66,7% (16/24) corresponderam aos resultados positivos para HPV e 

33,3% (8/140) dos resultados negativos (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Frequências entre as condições e a positividade para HPV 

 VB IC VB/IC 

Positivo 

N (%) 

Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

Negativo 

N (%) 

HPV (+) 59 (57,3) 52 (35,1)   92 (44,0) 19 (45,2) 16 (66,7)   95 (41,8) 

HPV (−) 44 (42,7) 96 (64,9) 117 (56,0) 23 (54,8) 08 (33,3) 132 (58,2) 

Total 103 148 209 42 24 227 
 

A tabela 12 mostra a associação entre a VB, IC e anormalidades citológicas em 

detecção de DNA do HPV nos dois grupos etários. Das variáveis investigadas, VB (OR = 

2,47 IC*: 1,4-4,14; p: 0,001) e a detecção de diagnóstico citológico anormal (OR = 3,43 IC*: 

1,3-8,6; p: 0,003) foram estatisticamente associadas coma positividade para HPV entre os 

adolescentes e em mulheres jovens. Estas variáveis foram incluídas em um modelo de 

regressão logística hierárquica, após o controle de variáveis de confusão permaneceram 



54 

 

 

 

independentemente associadas com a infecção pelo HPV: VB (OR = 2,44 IC*: 1,44-4,11, p: 

0,006) e anormalidades citológicas (OR = 1,36 IC*: 1,07-1,74, p: 0,013). IC não mostrou 

associação com a infecção por HPV em adolescentes e mulheres jovens. 

 

Tabela 12: Análises bivariada e multivariada da associação entre VB, IC e a detecção de 

anormalidade citológica em pacientes HPV-positivas. 

Variáveis Análise Bivariada 

OR (IC*) 
p-valor 

Análise Multivariada 

OR (IC*) 
p-valor 

VB 2,47 (1,47 – 4,14) 0,001 2,44 (1,44 – 4,11) 0,001 

IC 0,95 (0,48 – 1,85) 0,441 - - 

Anormalidades Citológicas 3,43 (1,37 – 8,61) 0,003 1,36 (1,07 – 1,74) 0,013 

 

A tabela 13 mostra as análises bivariada e multivariada da associação entre o HPV, 

VB e IC em adolescentes e mulheres jovens com anormalidades citológicas. Na análise 

bivariada, HPV e VB, ambas detectadas na mesma paciente, foram significativamente 

associadas com diagnóstico positivo para anormalidades citológicas (OR = 2,59 IC*: 1,09-

6,20; p: 0,032) em adolescentes e mulheres jovens. As positividades para HPV, VB e IC (OR 

= 3,58 IC*: 1,06-12,15; p: 0,040) mostram-se associadas com a detecção de anormalidades 

citológicas em adolescentes e mulheres jovens. As variáveis HPV positivas foram incluídas 

em um modelo de regressão logística hierarquizada e, após controle de variáveis de confusão, 

não apresentaram estatisticamente associadas com a detecção de anormalidades citológicas: 

HPV e VB (OR = 1,03 IC*: 0,32-3,32; p: 0,956), HPV e IC (OR = 0,69 IC*: 0,14-3,44; p: 

0,657) e HPV, VB e IC (OR = 1,93 IC*: 0,46-8,20; p: 0,370). 

 

Tabela 13: Análises bivariada e multivariada da associação entre HPV, VB e IC e em 

pacientes com anormalidades citológicas. 

Variáveis Análise Bivariada 

OR (IC*) 
p-valor 

Análise Multivariada 

OR (IC*) 
p-valor 

VB e IC 1,48 (0,40 – 5,40) 0,554 - - 

HPV e VB 2,59 (1,09 – 6,20) 0,032 1,03 (0,32 – 3,32) 0,956 

HPV e IC 0,30 (0,13 – 0,74) 0,008 0,69 (0,14 – 3,44) 0,657 

HPV, VB e IC 3,58 (1,06 – 12,15) 0,040 1,93 (0,46 – 8,20) 0,370 
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6 DISCUSSÃO 

O principal resultado deste estudo foi que a positividade para VB e a detecção de 

anormalidades citológicas foram independentemente associados à infecção pelo HPV em 

adolescentes e mulheres jovens. Além disso, este estudo mostrou que adolescentes e mulheres 

jovens positivas para HPV, VB e IC são mais propensas a apresentar anormalidades 

citológicas, quando analisadas individualmente. Embora essas condições juntas não tenham 

representado associação com a detecção de anormalidades citológicas (p: 0,370) na análise 

multivariada, foram estatisticamente significativas na análise bivariada. Provavelmente, as 

limitações deste tipo de análise, associada ao número relativamente baixo de pacientes com 

diagnóstico citológico anormal (<30) pode ter contribuído para a obtenção destes resultados 

na análise multivariada no presente estudo.  

Em relação à VB, há uma variação quanto à população estudada e o tipo de método 

diagnóstico utilizado. Uma revisão sistemática e meta-análise, que abordou várias 

metodologias de avaliação da microbiota vaginal, mostrou que a prevalência de SIL ou NIC 

foi significativamente maior nas mulheres com positividade para VB (GILLET et al., 2012). 

A prevalência total de VB foi alta (41,0%) no presente estudo e frequente em pacientes com 

diagnósticos de anormalidades escamosas (ASC e SIL), porém não houve associação 

estatisticamente significante entre essas duas condições, o que pode ser atribuído ao pequeno 

número de casos analisados. Contudo, pacientes portadoras de microbiota sugestiva de VB 

apresentaram duas e meia (OR = 2,47) vezes mais chance de serem HPV positivas.  

Um estudo brasileiro de corte transversal demonstrou que as mulheres com presença 

de 20% ou mais células indicadoras no esfregaço cervical apresentavam 2.2 vezes (OR = 2,21 

IC*: 0,74–6,49) mais chance de se detectar o diagnóstico citológico de HSIL em amostras 

com positividade para o HPV (DISCACCIATI et al., 2006b). Um estudo na Costa Rica, 

utilizando regressão logística e com pacientes diagnostica dos com HSIL, indicou que a 

detecção de VB e cervicite estiveram fortemente associadas ao diagnóstico citológico no 

grupo de pacientes HPV positivo (CASTLE et al., 2001). Por outro lado, um estudo sul-

coreano com um número menor de mulheres demonstrou que os dados de prevalência de 

anormalidades citológicas e o diagnóstico de VB, segundo os critérios de Amsel et al. (1983), 

foram positivamente correlacionados na análise bivariada, porém não demonstraram 

associação na regressão logística multivariada (NAM et al., 2009). 



56 

 

 

 

VB é uma condição frequente em pacientes jovens e pode facilitar a persistência de 

HPV de alto risco oncogênico e consequentemente o desenvolvimento de anormalidades 

citológicas (CASTLE et al., 2001; FIGUEIREDO et al., 2008; GUO et al, 2012). As bactérias 

anaeróbicas patogênicas da VB podem potencialmente alterar os sinais imunológicos e 

promover a degradação de fatores protetores do hospedeiro tornando a mucosa mais 

susceptível a infecção pelo HPV (LIVENGOOD, 2009). Um estudo com profissionais do 

sexo na Espanha, onde G. vaginalis foi o agente bacteriano mais frequente em pacientes 

jovens de 18 a 25 anos infectadas por HR-HPV, diferente do presente estudo, onde o 

diagnóstico de VB foi maior em adolescentes com faixa etária entre 15 e 19 anos 

(RODRIGUEZ-CERDEIRA; SANCHEZ-BLANCO; ALBA, 2012). No Brasil, a análise 

citológica de 17.391 esfregaços demonstrou que VB foi mais frequente em mulheres com 

infecção por HR-HPV quando comparado com o grupo controle. Koshiol et al. (2008) 

sugeriram  que a citologia pode ser um método eficaz de profilaxia para a infecção por HPV, 

pois quando VB é tratada pode haver menor possibilidade de o vírus persistir e causar lesões 

cervicais mais graves. Entretanto, ainda não se sabe a relevância de associação entre VB e 

HPV, pois existe uma forte relação simbiótica entre elas, sendo que ambas ocorrem muito 

frequentemente em mulheres sexualmente ativas (KOSHIOL et al., 2008). 

No mundo, estima-se que 32,1% das mulheres estão infectadas pelo HPV, sendo o 

continente norte-americano com maior índice de prevalência (41,1%). Considerando os 

resultados de prevalência de HPV por faixa etária, essa infecção viral acomete cerca de 20% 

da população feminina sexualmente ativa no mundo, principalmente em idades mais jovens, 

inferiores a 25 anos (BRUNI et al, 2010). A prevalência total do HPV no presente estudo foi 

alta (44,2%) quando comparada a relatada em uma meta-análise que incluiu estudos de 

capitais brasileiras, cujas taxas variaram de 16,8% a 28,6% nas diversas faixas etárias 

(AYRES; SILVA, 2010). Na Coréia, um estudo encontrou uma elevada prevalência da 

infecção pelo HPV (38,8%) em 217 estudantes universitárias sexualmente ativas (SHIN et al., 

2004). Segundo Arbyn et al. (2006), a idade desempenha um papel importante na determinação 

da prevalência, pois a aquisição do HPV aumenta rapidamente após o início da atividade 

sexual, com pico de prevalência ocorrendo próximo do final da adolescência ou no início da 

idade adulta. Papachristou et al. (2009) mostraram uma prevalência de 49,1% do HPV em 

mulheres norte-americanas com idade inferior a 25 anos. 

Estudos recentes de base populacional, conduzidos em adolescentes e mulheres jovens 

relataram prevalências entre 15,2% e 49,1%, que se aproximam da taxa de detecção 
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encontrada no presente estudo (DUNNE et al., 2007; PAPACHRISTOU et al., 2009; SHIN et 

al., 2004). Os dados de um estudo realizado no Brasil mostraram uma positividade de 27,9% 

para infecção pelo HPV em mulheres jovens com idade inferior a 25 anos 

(NONNENMACHER et al., 2002). Recentemente, outro estudo brasileiro mostrou que 28,0% 

das adolescentes eram positivas para HPV (ALVES et al., 2013). No presente estudo não 

houve diferença estatisticamente significante entre as faixas etárias e a positividade para HPV 

(OR = 0,70 CI: 0,42–1,19), apesar de maiores frequências do DNA viral terem sido detectadas 

em adolescentes (58,5% 65/111). Um estudo que analisou pacientes no banco de triagem 

multinacional PATRICIA (Papiloma Trial against Cancer in young adults) também detectou 

uma alta prevalência do HPV entre as adolescentes (BAHMANYAR et al., 2012). No Brasil, 

um estudo mostrou que mulheres com idade inferior a 20 anos apresentavam quase três vezes 

(OR: 2,94 CI: 1,46–5,93) mais chance de serem portadoras da infecção por HPV (OLIVEIRA 

et al., 2011). Dunne et al. (2007) relataram positividade para o HPV em 26,8% das 1921 

mulheres entre 14 e 59 anos, sendo esta prevalência significativamente maior em adultas 

jovens com faixa etária entre 20 e 24 anos (44,8%, CI: 36,3%–55,3%).  

A alta prevalência de HPV em adolescentes e mulheres jovens tem sido 

frequentemente atribuída ao início da atividade sexual (IAS) e multiplicidade de parceiros 

sexuais durante a vida. A idade de IAS aumenta o risco para aquisição da infecção viral pelo 

HPV em 3 a 4 vezes, se as mulheres iniciarem a vida sexual com 18 anos de idade. Em 

relação à quantidade de parceiros sexuais durante a vida, há maior possibilidade de mulheres 

com idade avançada terem múltiplos parceiros dentro de um tempo mais curto do que 

adolescentes, no período de 6 a 12 meses, aumentando o risco de aquisição do HPV nessas 

mulheres (MOSCICKI, 2008). 

Sabe-se que a infecção por HPV é fator de risco para o desenvolvimento de 

anormalidades citológicas. Adamopoulou et al. (2013) mostraram que mulheres sexualmente 

ativas positivas para o HPV foram significativamente associadas com a detecção de um 

diagnóstico citológico alterado (OR 13,33 IC*: 2,67–63,77). Estes dados estão em 

concordância aos do presente estudo, contudo, a faixa etária das mulheres incluídas no estudo 

de Adamopoulou et al. (2013) foi de 20 a 57 anos, enquanto que o presente estudo foi 

realizado em adolescentes e mulheres jovens.  

Estudos recentes têm mostrado prevalências de anormalidades citológicas de alto grau 

em adolescentes e mulheres jovens que variam de 4,6% a 8,7% (CASTRO-SOBRINHO, 

2012; ALVES et al., 2013). No presente estudo, os diagnósticos de ASC-H, HSIL e AGC 
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representaram aproximadamente 2% (5/251) em adolescentes e mulheres jovens. Esses 

resultados podem estar relacionados ao início cada vez mais precoce da atividade sexual, pela 

própria fisiopatogênese da lesão ou pela presença de genótipos virais pertencentes ao grupo 

dos HR-HPV (ALVES et al., 2013). 

Em relação à IC, houve alta prevalência dos resultados positivos em todas as 

condições analisadas (HPV, VB e anormalidades citológicas), porém não houve associação 

estatística entre as mesmas. A resposta fisiológica relativamente inespecífica, chamada 

inflamação, é capaz de lesionar tecidos a partir de fatores exógenos, como as infecções 

microbianas. Na maioria das vezes, o HPV não está associado com a inflamação 

(CARVALHO et al., 2012). Contudo, há indicações de que bactérias prevalentes na VB 

podem induzir resposta inflamatória, pois produzem enzimas capazes de degradar 

imunoglobulina A e exacerbar a resposta imune local (MARCONI et al., 2013).  

Alterações inflamatórias não específicas também têm sido relacionadas a aumentos de 

risco de lesões cervicais pré-neoplásicas entre as mulheres HPV positivas (DELVES; ROITT, 

2000; MURTA et al., 2000). Por outro lado, Figueiredo et al. (2008) encontraram uma 

correlação negativa entre a expressão do mediador inflamatório cicloxigenase tipo 2 (COX-2) 

nas mulheres diagnosticadas com SIL e pelo menos 20% de células indicadoras, sugestivas de 

VB. Esses autores sugeriram que os morfotipos bacterianos anaeróbios presentes na VB têm 

efeito quimiotático negativo para efetivação dos processos inflamatórios. Barouti et al. 

(2013), utilizando a mesma metodologia de avaliação da inflamação cervical, encontraram 

maior prevalência de cervicite em mulheres com idade reprodutiva superior a 20 anos. 

Contudo, estes autores correlacionaram a inflamação à presença de infecção por Candida sp.  

A literatura sugere que a carcinogênese cervical também está associada com a 

inflamação. Há indicações de que o microambiente gerado pela inflamação é um componente 

essencial para todos os tumores mesmo para aqueles em que a relação causal direta com a 

inflamação não tenha sido comprovada (MANTOVANI et al., 2008).  Está muito bem 

estabelecido que a inflamação crônica e a inflamação subclínica geralmente não detectada 

aumentem o risco de desenvolvimento e progressão do câncer. A inflamação crônica é capaz 

de aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio e diminuir a imunidade mediada por 

células: dois fatores que parecem influenciar a progressão das infecções virais, principalmente 

de nicho oncogênico (FENG et al., 2012; GRIVENNIKOV; GRETEN; KARIN, 2010; 

SAMOFF et al, 2005).  
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Além disso, vários estudos sugerem que há influência da inflamação crônica nas várias 

etapas de evolução da carcinogênese incluindo a transformação celular, promoção tumoral, 

sobrevida, proliferação, invasão, potencial angiogênico e metástase (AGGARWAL et al., 

2006; DE SANJOSÉ et al., 1994; SCHMAUZ et al., 1989). Estudos tem demonstrado que a 

integração do DNA do HPV está relacionada com o aumento na produção de fragmentos de 

DNA dupla-fita, ou seja, as espécies oxidativas produzidas pelas células inflamatórias podem 

potencializar a combinação do DNA viral e da célula hospedeira. Entretanto, o mecanismo de 

integração ainda não está bem definido (HOPMAN et al., 2006; WINDER et al., 2007; 

WILLIAMS et al., 2011). 

Em resumo, os resultados do presente estudo são de grande importância para o 

entendimento do padrão de associação da infecção pelo HPV com a detecção de 

anormalidades citológicas em adolescentes e mulheres jovens. A infecção por HPV, VB e IC 

são eventos frequentes em adolescentes e mulheres jovens. São vários os cofatores envolvidos 

no processo multicausal e multifatorial da carcinogênese relacionada ao HPV; apesar ainda 

não existirem dados completamente consensuais a respeito da importância e verdadeira 

interação entre estes, é importante minimizar seus efeitos sinérgicos principalmente em 

relação à inflamação e a microbiota vaginal. 
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7 CONCLUSÕES 

As prevalências de HPV, VB e IC em adolescentes e mulheres jovens com 

anormalidades citológicas foram respectivamente de 5.9%, 4.7% e 8.3%. 

A positividade para HPV esteve associada à detecção de anormalidades citológicas em 

adolescentes e mulheres jovens, também havendo associação significativa quando 

considerada em conjunto às demais variáveis. 

A positividade para HPV foi correlacionada à VB nos esfregaços diagnosticados com 

anormalidades citológicas, porém não demonstrou significância estatística na análise 

multivariada. 

Não houve associação entre a positividade para HPV e IC e a detecção de 

anormalidades citológicas em adolescentes e mulheres jovens. 

As positividades para HPV, VB e IC estiveram associadas à detecção de 

anormalidades citológicas, apenas na análise bivariada. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA MÉDICA HUMANA E ANIMAL 

 

PROTOCOLO CEPMHA/HC/UFG N° 086/05   Goiânia, 24/11/2005 

INVESTIGADOR (A) RESPONSÁVEL (IES): Profª Maria de Fátima Costa Alves 

 

 

TÍTULO: “Estudo da prevalência de doenças sexualmente transmissíveis (DST) em 

adolescentes e jovens do sexo feminino do Estado de Goiás” 

 

Área Temática: Grupo III  
Local de Realização: IPTSP/UFG 

 

Senhor(a) Pesquisador (a), 

 

Informamos que o Comitê de Ética e Pesquisa Médica Humana e Animal, após análise das 

respostas adequada às solicitações, este CEPBHA/HC/UFG, aprova sem restrições o projeto 

de Pesquisa acima referido, e o mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos 

regentes. 

 Não há necessidade de aguardar o parecer da CONEP – Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa para iniciar a pesquisa. 

 O pesquisador responsável deverá encaminhar ao CEPMHA/HC/UFG, relatórios 

trimestrais do andamento da pesquisa, encerramento, conclusão(ões) e publicação(ões). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Joffre Rezende Filho 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Informado nº1 

Coordenador do CEPMHA/HC/UFG 
 

 
PROJETO ADOLESCER COM SAÚDE 

 
CONSENTIMENTO INFORMADO Nº 1 

 
A Universidade Federal de Goiás, através do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

está realizando uma pesquisa, apoiada pelo Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de 

Saúde, com o objetivo de estudar alguns problemas de saúde das adolescentes. Se você 

concordar em participar dessa pesquisa, deverá responder a um questionário que é 

confidencial, não havendo nenhuma identificação pessoal que estará ligada às suas respostas. 

E você poderá recusar-se a responder qualquer uma das perguntas feitas. Não haverá nenhum 

risco para você, uma vez que apenas responderá um questionário. E como benefício terá as 

orientações sobre possíveis problemas de saúde que possa relatar. Se não desejar participar da 

pesquisa, será atendida normalmente, de acordo com a rotina do serviço. 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Aceito participar da pesquisa acima referida, após ter lido este consentimento e tido 

oportunidade de fazer perguntas e de refletir sobre as informações que me foram dadas. 

Minha participação é inteiramente voluntária. 

 

Assinatura da participante: _______________________________________________ 

 

Responsáveis pela pesquisa: 

 

_________________________________ 

Maria de Fátima Costa Alves 

Professora Associada IPTSP-UFG 

Laboratório de Biologia Molecular e 

Imunologia 

aplicadas às Doenças Infecciosas 

Fone: (62)3209-6119 

_________________________________ 

Eleuse Machado de Britto Guimarães 

Professora Titular-UFG/ Médica de 

adolescentes 

Fone: (62) 3209-6119 

 

 

 

___________________________________ 

Coordenadora local 

Fone _____________ 

Local: __________________, _______ de _____________________ de 200______ 

 

 

COLAR ETIQUETA AQUI 

ENDEREÇO: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

TELEFONE: 

________________________________________________________________ 



77 

 

 

 

ANEXO C – Questionário Parte 1 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Informado nº 2 

 

PROJETO ADOLESCER COM SAÚDE 

CONSENTIMENTO INFORMADO Nº 2 

 

Prezada jovem, 

Existem alguns micróbios que podem dar infecção na vagina e útero e, muitas 

vezes, não dão sintomas. Mas apesar disso, se não forem tratados poderão dar 

complicações como, por exemplo, infecção das trompas, levando à incapacidade de 

engravidar. Daí a importância do seu diagnóstico. Por esta razão, a Universidade Federal 

de Goiás através do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública está realizando esta 

pesquisa (apoiada pelo Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde), para poder 

diagnosticar estas infecções e tratar as pacientes que estiverem infectadas e assim, evitar 

que elas apresentem as possíveis complicações. 

Como se trata de uma pesquisa, necessitamos que você dê seu consentimento para 

responder a um questionário confidencial e também para a coleta do material para os 

exames laboratoriais. 

Queremos lhe esclarecer que você realizará exames simples: 1) primeiro, fará um 

exame de urina que será colhida por você mesma, depois de orientada como fazer. 2) 

também fará coleta de secreção vaginal e sangue. Durante o procedimento pode ocorrer 

um pequeno sangramento no seu braço, que aparecerá sob a forma de uma mancha roxa. 

Quanto aos benefícios, você terá um diagnóstico de certeza, quanto às possíveis 

infecções, o que provavelmente não aconteceria se você não realizasse esses exames e 

será tratada quando necessário. 

Esclarecemos ainda que você terá o direito de saber os resultados dos exames 

realizados e de obter resposta a qualquer dúvida sobre esse estudo. Informamos que seu 

nome será mantido em segredo e que somente participará da pesquisa se você quiser. Se 

não desejar participar da pesquisa, será atendida normalmente de acordo com a rotina do 

serviço. E se quiser interromper sua participação no estudo poderá faze-lo no momento 

que desejar. 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Aceito participar da pesquisa acima referida, após ter lido este consentimento e tido 

oportunidade de fazer perguntas e de refletir sobre as informações que me foram dadas. 

 

Assinatura da participante: _______________________________________________ 

 

Responsáveis pela pesquisa: 

 

Maria de Fátima Costa Alves 

Professora Associada IPTSP-UFG 

Laboratório de Biologia Molecular e 

Imunologia aplicadas às Doenças 

Infecciosas Fone: (62)3209-6119 

 

Eleuse Machado de Britto Guimarães 

Professora Titular-UFG/ Médica de 

adolescentes Fone: (62) 3209-6119 

 

COLAR ETIQUETA AQUI 

 

ENDEREÇO: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

TELEFONE:______________________________________________________ 
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ANEXO E – Questionário Parte 2 
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