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INTRODUÇÃO 
 

O carcinoma do colo do útero é a segunda neoplasia maligna mais frequente do 

sexo feminino a nível mundial, com preponderância nos países sub-desenvolvidos.
1
 

Reveste-se de especial importância nas mulheres infectadas por VIH (Vírus da 

Imunodeficiência Humana) visto tratar-se de uma doença definidora de SIDA 

(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida).
1
 A sua causa está associada à infecção por 

HPV (Vírus do Papiloma Humano do inglês Human Papillomavirus). 
1
 As mulheres 

infectadas por VIH são, reconhecidamente, mais susceptíveis à persistência da infecção 

por HPV, à infecção por múltiplos HPV, à ocorrência de lesões intraepiteliais do colo 

do útero e subsequente, eventual, neoplasia maligna.
1
 Pouco se sabe sobre uma possível 

interacção entre o HPV e o VIH, quer directamente, quer pela imunodepressão, que 

possa explicar estas observações.
1
 

Foram identificados mais de 100 tipos de HPV. Cerca de um terço infectam o 

aparelho genital,
1
 não sendo todos responsáveis pelos carcinomas do colo do útero. A 

prevalência dos diferentes tipos de HPV tem sido mundialmente estudada. É mais 

elevada para os HPV 16 e 18, reconhecidamente vírus oncogénicos. Em Portugal, a 

prevalência dos diferentes tipos foi recentemente avaliada pelo estudo CLEOPATRE. 

Contudo, a prevalência em mulheres infectadas por VIH é ainda desconhecida.  

Com o advento da HAART (terapêutica antiretroviral de alta actividade do 

Inglês Highly Active Anti-retroviral Therapy) e a maior sobrevida das mulheres 

infectadas por VIH, a patologia do colo do útero, pela sua ligação à persistência da 

infecção por HPV, poderá tornar-se mais frequente. O conhecimento dos tipos de HPV 

em circulação na nossa população, em especial nas mulheres infectadas por VIH, 

ajudar-nos-á a delinear estratégias de rastreio e tratamento, bem como avaliar o possível 

interessa das vacinas para o HPV neste grupo de mulheres.  

 

Com este estudo propusemo-nos avaliar a proporção dos diferentes tipos de HPV 

que infectam o colo do útero de mulheres infectadas pelo VIH. Secundariamente, 

propusemo-nos saber se há associação entre o tipo de HPV encontrado e a raça das 

doentes; se há associação entre os tipos de VIH e os tipos de HPV encontrados; se há 

associação entre os tipos de HPV e os valores de CD4; se há associação entre os tipos 

de HPV e a carga viral do VIH; se há associação entre o resultado colpocitológico e o 

tipo ou quantidade de HPV encontrado; se há associação entre a HAART e o tipo ou 
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quantidade de HPV detectado; saber se alguns tipos de HPV aparecem mais 

frequentemente associados. 

 

 Em Portugal a Constituição da República deixou de permitir a utilização 

da variável raça. Contudo, em Medicina a sua importância não deixou de existir em 

diagnóstico, terapêutica e prognóstico. Dado a sua importância e em consciência 

utilizou-se a variável raça neste estudo.
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HPV 

 

RESUMO 

 

O HPV é um vírus de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) altamente específico da 

espécie que infecta, estável e que infecta epitélios cutâneos e mucosas. Dos mais de 

100 conhecidos, cerca de um terço infecta o tracto genital. Apenas uma pequena 

fracção das infecções progride para lesões detectáveis. São subdivididos consoante 

o risco de estarem associados a lesões de alto grau ou carcinomas do colo do útero. 

Infectam a camada basal do epitélio genital podendo manter-se latentes, 

replicarem-se ou integrarem o seu genoma no do hospedeiro e iniciar a 

transformação oncogénica. Os genes E6 e E7 estão associados à transformação 

oncogénica. A infecção por HPV induz uma resposta imunitária local e sistémica 

que ainda não é bem conhecida. 

 

 O HPV pertence à família Papillomaviridae.
3
 É um vírus altamente específico 

da espécie e do local do organismo que infecta, o que, por sua vez, condiciona o seu 

comportamento biológico.
2
 Apresenta grande estabilidade, com uma baixa taxa de 

mutação.
 
Infecta quer os epitélios cutâneos quer as mucosas.

4 

 Cerca de um terço dos mais de 100 HPV conhecidos infecta o epitélio genital.
1
 

Podem ser divididos em grupos consoante o risco de estarem associados a uma lesão 

intraepitelial de alto grau ou neoplasia maligna: de baixo a alto risco.
2
 

 Os HPV que infectam o aparelho genital introduzem-se nas células epiteliais da 

camada basal do epitélio estratificado pavimentoso da vagina, vulva ou colo uterino 

através de microtraumatismos e multiplicam-se no núcleo da célula infectada. Alguns 

tipos de HPV de alto risco, como o HPV 16, poderão infectar o epitélio cilíndrico do 

endocolo que é constituído apenas por uma camada celular, ao contrário do epitélio 

estratificado pavimentoso do exocolo. Se este epitélio sofrer metaplasia, o que é muito 

frequente ao longo das variações no ambiente estrogénico na vida de uma mulher, 

tornar-se-ão nas células da camada basal da zona de transformação. É na zona de 

transformação do colo do útero que surgem a maioria das lesões. De este modo, a 

infecção e posterior lesão estarão facilitadas.
5
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   O mecanismo de entrada do HPV na célula não é bem conhecido. Pensa-se que 

poderá ser mediado por endocitose do virião, processo esse com uma semivida de 

horas.
5
 Uma vez atingido o núcleo da célula infectada, o ADN (Ácido 

Desoxirribonucleico) do HPV não é habitualmente integrado no genoma do hospedeiro. 

Pode entrar em latência e nunca se manifestar, pode replicar-se, ou pode ser integrado 

no genoma do hospedeiro, o que, por sua vez, poderá levar à transformação neoplásica 

da célula.
2
 A replicação do HPV, quando existe, está dependente do grau de 

diferenciação celular.
6
 O ADN viral replica-se em episomas,

4 
de modo independente, 

dentro do núcleo da célula infectada. Seguidamente, são sintetizados os polipéptidos 

estruturais virais com formação da capside nos queratinocitos terminalmente 

diferenciados e na superfície da lesão. Este processo leva a uma transformação celular 

que se manifesta por alterações citoplasmáticas das células epiteliais (vacoulização) e 

do seu núcleo (picnose, binucleação, formas atípicas). No seu conjunto estas alterações 

denominam-se atipia coilocítica reconhecida nos exames citológicos e histológicos. Este 

ciclo de vida do HPV leva em média 6 a 9 meses.
2 

O genoma do HPV é constituído por ADN de dupla cadeia, com forma circular, 

associado a histonas. Este nucleosoma está rodeado duma capside proteica icosaédrica
4
 

sem envelope.
3,6

 O ADN é constituído por uma zona não codificante, 6 genes de 

transcrição precoce (early genes) E1 a 6, e dois genes de transcrição tardia (late genes) 

L1 e L2. O E2 e E1 são necessários para a replicação viral.
4
 O E1 regula a transcrição 

do ADN não integrado no genoma do hospedeiro (epissomal) e o E2 regula a 

transcrição viral.
2
 Por conseguinte, são necessários para manter o ADN viral em forma 

epissomal, não integrado no genoma do hospedeiro.
5
 O gene E4 é responsável pela 

síntese de proteínas que vão interagir com o esqueleto da célula do hospedeiro, podendo 

ter funções na maturação e saída do vírus da célula. O gene L1 codifica a proteína major 

e o L2 a proteína minor da capside. A proteína codificada por E6 vai formar um 

complexo com a proteína p53 (proteína supressora tumoral) do hospedeiro. A proteína 

p53 é responsável pela paragem do ciclo celular, para que seja possível a reparação do 

ADN quando este sofre lesões. Quando há formação do complexo entre a p53 e E6 não 

há paragem do ciclo celular para reparação do ADN e, por conseguinte, existe maior 

risco de transformação neoplásica. O gene E7 codifica uma proteína que inactiva a via 

do pRb (proteína supressora tumoral do retinoblastoma do Inglês retinoblastoma 
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protein).
4,7

 Estas interacções entre as proteínas virais e as proteínas do hospedeiro não 

parecem ser iguais para todos os tipos de HPV. Nos vírus de baixo risco oncogénico não 

parece existir uma interacção específica das proteínas virais com a p53. A eficiência da 

transformação maligna parece estar dependente da região terminal da proteína 

codificada pelo gene E7 no local de ligação à pRb. Sabe-se que existem diferenças nas 

sequências de amino ácidos nesta região das proteínas sintetizadas por vírus de alto e 

baixo risco.
6 

A maioria das infecções por HPV é transitória. O maior risco de progressão para 

lesão intraepitelial de alto grau ou progressão oncogénica ocorre nas mulheres com 

infecção persistente.
8
 Nas situações com evolução oncológica existe integração do 

genoma viral na célula do hospedeiro. A subsequente linearização do ADN epissomal 

leva à disrupção do open reading frame do gene E2. A proteína codificada pelo gene E2 

liga-se a locais no Long Control Region do HPV responsáveis pela repressão da 

expressão dos genes E6 e E7. Com a disrupção, as proteínas resultantes levam a maior 

instabilidade cromossómica.
9,10,11

 O produto da transcrição dos genes integrados no 

ADN da célula hospedeiro é mais estável que o resultante da transcrição do ADN 

epissomal pelo que as células com o ADN viral integrado poderão ter alguma vantagem 

de crescimento em relação às outras.
12

 Nos carcinomas do colo do útero parecem existir 

desequilíbrios entre cópias de ADN celular, com aumento da expressão de oncogenes 

ou perda de genes supressores tumorais.
9,10,11

 Contudo, para que ocorra transformação 

maligna terão que estar presentes um HPV oncogénico e outro co-carcinogénio.
2 

  Apenas uma pequena fracção das infecções por HPV progride para lesão 

detectável. Os diferentes tipos de HPV apresentam riscos diferentes de evolução para 

lesão intraepitelial ou neoplasia maligna.
2
 Estudos demonstram que mesmo variantes 

dos HPV 16 e 18 têm riscos diferentes para lesão intraepitelial
13

 (variantes são os vírus 

que diferem em menos de 2% na sequência do ADN do gene L1).
3,13

 Outros estudos 

parecem demonstrar diferenças no potencial oncogénico intratipos que parece ser mais 

elevado nas variantes não Europeias.
14

 Alguns estudos têm posto em causa a 

necessidade da integração do ADN viral no genoma do hospedeiro para que haja 

transformação neoplásica. Eventualmente, o ADN epissomal também seria passível de 

levar a uma transformação neoplásica especialmente no caso do HPV 16.
12 
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A infecção por HPV induz dois tipos de resposta imunitária, uma resposta local 

importante e uma resposta sistémica com concentrações de anticorpos baixa. A 

seroconversão ocorre nos meses seguintes após a infecção por HPV. Os principais 

anticorpos elaborados contra a capside viral são IgG1 e IgA. Outras classes de IgG 

também são detectadas mas com menor frequência. Os níveis de resposta sérica da IgG 

parecem estáveis ao longo do tempo. Os níveis séricos da IgA não têm a mesma 

estabilidade biológica. Localmente, no colo uterino, também se encontram IgG e IgA 

secretora. A existência de IgM tem sido muito difícil de demonstrar em estudos 

epidemiológicos. Em laboratório, após inoculação experimental, verifica-se uma 

elevação rápida da IgM e IgA seguida do desaparecimento rápido da IgM, manutenção 

dos níveis ou declínio lento da IgA, e aparecimento da IgG que fica em valores estáveis. 

Não se sabe se este padrão de resposta serológica ocorre na infecção natural.
15
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VIH 

  

RESUMO 

  

O VIH é um retrovírus de que existe o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é mais frequente, 

virulento, e facilmente transmissível. O VIH apresenta tropismo para células que 

expressam a molécula CD4. O seu genoma é constituído por duas cadeias de ARN 

(Ácido Ribonucleico) com LTR (Long Terminal Repeat) nas extremidades e genes 

que codificam as proteínas estruturais Gag (group antigen), Pol (polymerase), e Env 

(envelope), as proteínas auxiliares Tat (trans-activator of transcription) e Rev 

(regulator of virion), e as proteínas acessórias Nef (negative factor), Vif (viral 

infectivity factor), Vpr (viral protein R), Vpu (viral protein U), ou Vpx (viral protein 

X). A infecção leva a múltiplas alterações do sistema imunitário quer directamente 

pela infecção e destruição celular quer indirectamente por alteração das funções 

celulares.  

 

 

 O VIH pertence ao género Lentivirus, da família Retroviridae.
16

  Existem dois 

tipos de VIH, o VIH 1 e o 2. O VIH 1 é mais frequente, virulento e facilmente 

transmissível.
2
 O VIH 1 divide-se em grupos, o maior dos quais, o M, subdivide-se em 

9 subtipos: A, B, C, D, F, G, H, J, e K. O VIH 2 está também dividido em 5 subtipos. 

Os diferentes subtipos têm diferentes prevalências consoante a região geográfica.
16 

 O VIH é um vírus de ARN (Ácido Ribonucleico) com envelope que é obtido da 

membrana celular da célula hospedeiro. As duas cadeias de ARN estão rodeadas por um 

core proteico que por sua vez está rodeado por uma capside de proteínas e uma 

bicamada lipídica. Uma das proteínas da capside, a gp (glicoproteina) 120, é 

responsável pelo tropismo do vírus e é reconhecida pelos anticorpos neutralizantes. 

Uma proteína mais pequena, a gp 41, promove a fusão célula a célula.
16 

 O ARN do genoma do VIH é constituído por duas cadeias cujas extremidades 

são constituídas por LTR (Long Terminal Repeats) e no meio os genes que codificam as 

3 proteínas estruturais Gag (group antigen), Pol (polymerase) e Env (envelope); as 
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proteínas auxiliares Tat (trans-activator of transcription) e Rev (regulator of virion); e 

as proteínas acessórias Nef (negative factor), Vif (viral infectivity factor), Vpr (viral 

protein R), Vpu (viral protein U), (Vpx [viral protein X] no caso do VIH 2).
2
 

 A LTR codifica a informação necessária para o início e fim da transcrição do 

ARN, a transcrição reversa em ADN, e para a integração do ADN no genoma da célula 

infectada, uma vez que é reconhecido pelo sistema de transcrição desta.
2
 

 Tanto a proteína Tat como a proteína Rev têm funções reguladoras. A proteína 

Tat é necessária para evitar que a transcrição do ARN viral termine precocemente, e, 

por conseguinte, permite que a transcrição do ARN ocorra na totalidade. A Tat liga-se a 

uma sequência de amino ácidos no LTR chamada TAR (tran-sactivating response 

region).
2
  

 A Rev é uma proteína que se vai ligar ao RRE (Rev responsive element) no ARN 

do gene env. A Rev vai facilitar a saída do núcleo de ARN que contenha RRE e, por 

conseguinte, a síntese de proteínas estruturais virais codificadas pelo gene env. As 

proteínas Vif, Vpr, Vpu e Vpx estão também dependentes da Rev para serem exportadas 

para o citoplasma.
2
 

 A proteína Nef leva à diminuição da expressão do MHC (Major 

Histocompatibility Complex) classe I das células infectadas. Deste modo, dificulta o 

reconhecimento destas células pelos linfócitos T citotóxicos e sua destruição. Também 

parece facilitar a fusão do envelope viral com a membrana da célula infectada.
2
 

 A Vif é uma proteína que se vai ligar ao ARN viral e é necessária para a 

transcrição reversa.
2 

 A Vpr leva à paragem do ciclo celular em G2 promovendo a entrada do ARN 

viral no núcleo da célula infectada. Deste modo, afecta a rapidez com que a replicação 

viral ocorre. No caso do VIH 2, esta função é efectuada também pela Vpx. Pensa-se que 

a Vpx possa ter surgido como uma duplicação da Vpr.
2
 

 A Vpu encontra-se apenas no VIH 1. É necessária para a maturação e libertação 

do vírus. Quando não existe, os viriões apresentam múltiplos cores e dirigem-se para 

estruturas celulares vacuoladas e não para a membrana celular. Também mantém a 

molécula CD4 no interior da célula e desencadeia a sua destruição.
2 

 O VIH apresenta um tropismo para as células que expressam CD4. Infecta a 

célula através da ligação da gp 120 à molécula CD4 existente em diversas células como 
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os linfócitos T CD4 ou os macrófagos. O envelope viral funde-se com a membrana 

celular e há passagem da nucleocapside para o interior da célula.
17

 Para a ligação do 

VIH à célula é também importante um dos múltiplos co-receptores existentes, não 

apenas a molécula CD4. Este co-receptor é importante para o tropismo celular das 

diferentes estirpes de VIH. Por exemplo, a ligação ao co-receptor CXCR4 é 

característico das estirpes que infectam linfócitos T levando à formação de sincícios 

entre eles. A ligação ao co-receptor CCR5 é característica das estirpes não formadoras 

de sincícios. Existem outros co-receptores identificados que talvez sejam responsáveis 

pela entrada do VIH noutras células como as do timo ou as do cérebro. O VIH pode 

também infectar células através de contacto directo entre uma célula infectada e a a 

infectar ou ainda através de receptores Fc (endocitose de complexos anticorpo-vírus).
16 

 Após a entrada do VIH na célula hospedeiro, a transcriptase reversa de origem 

viral leva à transcrição de ARN em ADN de dupla cadeia. O ADN é subsequentemente 

integrado no genoma da célula hospedeiro pela integrase viral.
2,17 

É também produzido 

ADN que não chega a ser integrado no genoma da célula infectada. Pensa-se que este 

ADN talvez contribua para a citopatogénese do vírus.
17

 O VIH pode permanecer latente 

na célula infectada permitindo a viabilidade dessa célula ou pode tornar-se activo, 

replicando-se, e levando à lise celular.
2
 A replicação do VIH é mais eficiente nos 

linfócitos T activados
16

 seja por antigénios ou mitogénios.
17

 Sabe-se que a quantidade 

de vírus aumenta quando o sistema imunitário é activado por outras infecções.
16 

 A infecção por VIH leva a múltiplas alterações do sistema imunitário. Estas 

alterações podem ser directas, pela infecção e destruição de células, ou indirectas. Os 

linfócitos T CD4 apresentam alterações desde o inicio da infecção, mesmo antes da sua 

grande depleção com a progressão da infecção. Observa-se diminuição da sua 

capacidade de formar colónias, diminuição da expressão da IL-2 (Interleucina 2), e 

diminuição da sua capacidade de proliferação em resposta a estímulos antigénicos. Os 

linfócitos T CD8 aumentam na fase aguda da infecção. Depois vão perdendo actividade 

citotóxica para o VIH, e diminuem de número no final da infecção. O grupo de células 

monócitos, macrófagos, e células dendríticas apresenta alterações da quimiotaxia, da 

capacidade de induzir a proliferação de linfócitos T, diminuição da actividade 

apresentadora de antigénios, diminuição da função receptor Fc, e uma diminuição em 

número. Os linfócitos B apresentam uma proliferação anómala, produção de 
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autoanticorpos, hipergamaglobulinémia, e activação policlonal por viriões não 

infecciosos. As células Natural Killer apresentam diminuição da actividade citotóxica.
16 

 A infecção por VIH está também associada a um aumento de determinadas 

neoplasias muitas vezes associadas a vírus oncogénicos. Essas neoplasias cursam 

habitualmente de modo mais agressivo. Não se sabe porque ocorre esta situação.  

Talvez se deva a uma alteração da vigilância imunitária pelos deficites acima referidos. 

Por outro lado, as citoquinas que se apresentam elevadas na infecção por VIH poderão 

levar a uma proliferação excessiva de células, à activação da replicação de vírus 

oncogénicos, ou à promoção da neovascularização, tudo alterações que surgem 

associadas a neoplasias malignas.
16 
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PATOGÉNESE DO HPV NA MULHER VIH POSITIVA 

 

RESUMO 

 

As mulheres infectadas por VIH apresentam maior número de infecções do colo do 

útero por múltiplos HPV, maior número de lesões intraepiteliais, e maior taxa de 

recorrência das lesões após o tratamento. A associação com uma maior frequência 

de carcinomas cervicais não é tão acentuada. O motivo desta associação entre os 

dois vírus não é conhecida mas propõem-se mecanismos resultantes da interacção 

directa entre os dois vírus, da imunodepressão e da instabilidade cromossómica. 

 

 

 As mulheres infectadas por VIH apresentam uma maior prevalência de lesões 

intraepiteliais do colo do útero.
 18,19

 A associação com o carcinoma do colo do útero 

também parece estar aumentada. Segundo alguns estudos poderá ser 4 a 6 vezes 

superior embora este grau de relação varie com a população estudada. Por exemplo, na 

Europa esta taxa é maior no Sul onde, por sua vez, é mais elevada nas mulheres 

utilizadoras de drogas endovenosas.
20

 Em África, o aumento do risco de carcinoma do 

colo uterino parece ser menor que nas restantes partes do mundo.
20

 Esta diferença 

poderá ser explicada porque o rastreio das lesões do colo não existe, a informação a que 

temos acesso é diminuta, ou a pouca acessibilidade a cuidados de saúde por parte das 

doentes poderá levar a outras causas de morte antes que o carcinoma do colo do útero 

possa ter algum impacto na sua sobrevida.
20

  

A epidemiologia das outras patologias do tracto genital, nomeadamente da 

vagina e vulva, associadas à infecção por HPV, não é bem conhecida a nível mundial.
20

  

 Da leitura de vários estudos alguns dados parecem sobressair sobre as lesões 

intraepiteliais e carcinomas do colo do útero nas mulheres infectadas por VIH. Estas 

mulheres vão apresentar mais alterações citológicas e histológicas no colo que variam 

entre 13 e 60% nas várias séries estudadas em comparativamente os valores de 2 a 17% 

nas mulheres não infectadas por VIH. A prevalência de lesões intraepiteliais é 5 vezes 

superior nas mulheres infectadas por VIH.
21 

As lesões de baixo grau mantém a 

possibilidade de regressão como acontece nas mulheres não infectadas por VIH.
22

 Num 
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estudo, a taxa de regressão foi de 62% e a de progressão foi de 13% nas mulheres 

infectadas por VIH.
21

 A taxa de recorrência de uma lesão após uma conização com 

margens livres varia entre 20 a 75% enquanto que nas mulheres não infectadas por VIH 

a taxa de recorrência é menor que 8,5 a 16%, consoante a série estudada.
19,21

A 

probabilidade de uma conização não ter margens livres é superior nas mulheres 

infectadas por VIH.
21,23

  

Nas mulheres infectadas por VIH mesmo as lesões consideradas benignas, como 

os condilomas vulvares, parecem ter um comportamento diferente. Podem ser 

resultantes de infecções por múltiplos HPV. Para além dos habituais HPV 6 e 11 que se 

encontram nos condilomas de pacientes imunocompetentes também se detectam HPV 

de alto risco.
12 

 Também o comportamento do carcinoma invasivo do colo do útero parece ser 

mais agressivo embora a maior parte da informação de que se disponha seja da era pré 

HAART.
21

 A idade de aparecimento do carcinoma in situ, de acordo com um estudo, 

parece ser inferior nas mulheres infectadas por VIH, aos 32,7 anos versus aos 47,5 anos 

nas mulheres não infectadas por VIH.
21

 O tempo de progressão para carcinoma invasivo 

também parece ser menor, 3,2 versus 15,7 anos.
21

 Os carcinomas, quando se 

apresentam, geralmente já estão numa fase mais avançada, apresentam um 

comportamento mais agressivo, têm uma maior taxa de recorrência e menor 

sobrevida.
12,21

 Não se sabe se tipos de HPV que raramente progridem para lesões nas 

mulheres imunocompetentes podem levar a lesões de alto grau ou mesmo carcinoma 

cervical nas mulheres infectadas por VIH.
24 

 Não se sabe se o tipo de VIH, 1 ou 2, também poderá ter relação com a 

ocorrência ou progressão da lesão cervical. Num estudo no Senegal com 627 mulheres, 

o VIH 2 surgiu com maior associação à lesão intraepitelial de alto grau.
25

 

Possivelmente, não será por o VIH 2 estar mais associado a lesões do colo uterino mas 

por a taxa de sobrevida das mulheres infectadas por VIH 2 ser maior e, por conseguinte, 

terem mais tempo para desenvolver um carcinoma. Nesse estudo, quando tido em conta 

o tempo de persistência da infecção por HPV, o tipo de VIH presente não alterou a 

probabilidade de ocorrência de lesão intraepitelial de alto grau.
25 

 O porquê da associação entre a infecção por VIH e as lesões do tracto genital por 

HPV não é clara. Não existem dados até ao momento que sejam concludentes sobre 
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uma interacção directa entre o VIH e o HPV.
9
 Alguns estudos encontram o VIH como 

factor de risco para a lesão cervical independentemente do grau de imunodepressão.
21 

Outros estudos são contraditórios sobre a existência duma associação entre o grau de 

imunodepressão, manifestada pela diminuição dos linfócitos T CD4 ou pela elevação da 

carga viral, e a lesão intraepitelial, a detecção de um maior número de tipos de HPV no 

colo, e o carcinoma do colo do útero.
9,19,20,21,24,26,27,28

 O grau da associação com a 

imunodepressão não é igual em todas as situações. É menor para o carcinoma e para as 

infecções por HPV 16.
9,24,26

 O motivo para esta diferença não é conhecido. 

Eventualmente, o sistema imunitário terá um papel mais importante para combater a 

persistência da infecção por HPV e levar à regressão das lesões intraepiteliais precoces 

que para eliminar células com acumulação de alterações genéticas que lhes possibilitam 

escapar à detecção do sistema imunitário e que podem levar a um carcinoma.
9,20

 O HPV 

16 também parece ter maior capacidade para não ser detectado pelo sistema imunitário e 

a sua identificação no colo do útero também parece não estar tão fortemente associada 

ao estado imunitário da doente. O mesmo acontece, embora em menor grau, com os 

vírus que filogeneticamente lhe estão associados: o HPV 31, 33, 52, e 58 do género 

alfapapilomavírus, espécie 9.
20

  

 A detecção de novos HPV no colo do útero com a diminuição da imunidade da 

doente poderá não implicar novas infecções. Possivelmente, a diminuição da imunidade 

poderá permitir uma maior replicação viral e possibilitar, assim, a detecção de “novos” 

HPV. Alguns autores chegam mesmo a falar nestes vírus como HPV comensais.
20,29 

 O papel da HAART na infecção por HPV também não é conclusivo. A sua 

influência na presença ou ausência do HPV no colo uterino parece não existir. A sua 

influência na progressão ou regressão das lesões não é conclusiva o que leva alguns 

autores a discutirem se o carcinoma do colo do útero deverá ser uma doença definidora 

de SIDA e a propor que a taxa de carcinoma cervical não irá diminuir nestas doentes a 

longo prazo.
9,18,20,21,25,30,

 Algumas explicações para a ausência de benefícios da HAART 

foram propostas. Eventualmente, a HAART não terá tanta influência porque a subida de 

linfócitos T CD4, que lhe está associada, poderá não representar uma imunidade 

específica para o HPV; ou porque a regressão da infecção e lesões por HPV estará mais 

estreitamente relacionada com a imunidade local do colo que com os valores circulantes 

das células imunitárias e produção de anticorpos sistémicos.
20 
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 Existem diversos mecanismos propostos para explicar a associação entre a 

infecção por VIH e o HPV:  

  -O resultante duma interacção directa entre os dois vírus. A proteína 

Tat do VIH 1 activa a Long Control Region do HPV in vitro que, por sua vez, levará ao 

aumento da expressão dos oncogenes E6 e E7 do HPV. Também se demonstrou, num 

estudo, que a Tat leva a uma redução da expressão de inibidores da transcrição do ciclo 

celular e aumento dos níveis dos marcadores de proliferação. Por conseguinte, o VIH 1 

poderia levar à oncogénese do colo do útero quer por aumento da expressão dos seus 

oncogenes E6 e E7 quer por promover a progressão no ciclo celular.
7,9

 Contudo, não 

parece existir evidência de co-infecção pelos dois vírus nos queratinocitos ou que o VIH 

infecte de modo permanente os epitélios onde o HPV reside.
9
 Detectou-se o ADN do 

HPV nas células pavimentosas e o ARN do VIH especialmente em células do estroma 

que expressam a molécula CD68.
15

 Também a proteína Tat nunca foi demonstrada no 

epitélio infectado por HPV in vivo. Por conseguinte, as interacções descritas poderão 

não ter possibilidade de ocorrer in vivo.
9 

  -O resultante de uma diminuição da actividade imunitária. Não são 

apenas as mulheres infectadas por VIH que apresentam mais lesões do tracto genital 

provocadas por HPV. Também outras doentes imunodeprimidas, como as 

transplantadas, têm mais cancro cervical e vulvar. As alterações imunitárias 

responsáveis por esta associação podem ser sistémicas ou locais. Possivelmente, uma 

diminuição das células CD4 que poderão não recuperar com a HAART.
9
 A imunidade 

celular parece ser crucial para evitar lesões do colo uterino por HPV uma vez que se 

verifica maior prevalência e persistência da infecção por HPV nas doentes 

imunodepremidas, especialmente nas infectadas pelo VIH.
14

 A infecção por VIH pode 

estar associada a elevações da IL-6, IL-1, e TNFα (Transforming Factor) em circulação 

que se sabe poder modular a transcrição do HPV.
9
 As mulheres com carga viral mais 

elevada têm menos células de Langerhans no colo uterino que são importantes para 

controlo da infecção por HPV.
9,31

 No colo do útero infectado por HPV mas em 

mulheres não infectadas por VIH observa-se uma elevação da IL-6, INFγ, TNFα, e mais 

macrófagos (CD68, RFD7) e linfócitos T (CD4 e CD8). No colo do útero com lesão 

intraepitelial das mulheres infectadas também por VIH existem menos linfócitos T 
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CD4, macrófagos, neutrófilos, Natural Killer Cells, menos INFγ, TNFα, IL-6 e aumento 

de linfócitos T CD8, IL-4, IL-10 e IL-8.
9,32,33

  

  -O resultante de instabilidade cromossómica. Os oncogenes do HPV 

E6 e E7 interferem com a reparação do ADN e com o controlo do ciclo celular. Desde 

que já tenham ocorrido alterações genéticas suficientes, qualquer intervenção que possa 

melhorar a resposta imunitária, como a HAART, já não possibilita a eliminação destas 

células transformadas. Alguns fármacos como o AZT (zidovudina) poderão ter 

eventuais efeitos lesivos sobre o ADN e contribuir para a acumulação das alterações 

genéticas nas células infectadas e contribuir para a oncogénese.
9 
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PREVALÊNCIA DO HPV 
 

RESUMO 

 

O HPV 16 e 18 são os vírus oncogénicos mais prevalentes a nível mundial seguidos 

por HPV 33, 45, 31, 58, 52, e 35. Esta frequência apresenta variações regionais. A 

distribuição e persistência das infecções numa determinada região podem estar 

relacionadas com a origem geográfica dos habitantes dessa região ou dos seus 

ascendentes. 

 

 

O HPV 16 é o genótipo mais prevalente mundialmente e responsável por mais 

de 50% dos carcinomas do colo do útero seguido por HPV 18.
14,26,34

 O HPV 16 é 

também o mais prevalente em lesões displásicas ou colos normais
35

. De acordo com os 

dados de uma meta-análise que incluiu 14.595 casos de carcinoma cervical invasivo e 

7094 casos de lesão intraepitelial de alto grau a nível mundial,  os vírus mais frequentes 

nos carcinomas do colo do útero a seguir ao HPV 16 são, por ordem decrescente, o 

HPV 33, 45, 31, 58, 52, e 35. Contudo, a ordem de frequência destes últimos vírus sofre 

algumas variações regionais.
34

  

 O HPV 18 é o vírus que é significativamente mais prevalente no 

adenocarcinoma do colo uterino que no carcinoma pavimentoso.
34 

 De acordo com a mesma meta-análise, quando se analisam os tipos de HPV 

presentes nas lesões de alto grau os HPV 16 e 18 continuam a ser os mais frequentes 

(52% dos casos) mas não com a mesma preponderância que no carcinoma. Em ordem 

decrescente encontram-se o HPV 16, 31, 33, 58, 18, 52, 35, e 51.
34 

 Na Europa, e de acordo com a mesma meta-análise, os tipos de HPV 

encontrados nos carcinomas cervicais foram por ordem decrescente o HPV 16, 18, 33, 

31, 45, 35, 58, e 56. Nas lesões de alto grau foram o HPV 16, 31, 33, 18, 58, 52, 51, e 

56.
34 

 Em Portugal, um estudo relata a frequência dos HPV 16 e 18 nos carcinomas 

cervicais e lesões de alto grau.
34

 Nos 60 casos estudados encontrou-se o HPV 16 

associado a 80% dos carcinomas e o HPV 18 a 15%; nas lesões de alto grau encontrou-
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se uma associação de 49% com o HPV 16 e 0,6% com o HPV 18.
34

 O estudo 

CLEOPATRE, mais recente, efectuado entre Fevereiro de 2008 e Março de 2009, nas 5 

regiões Administrativas de Saúde de Portugal com base na estimativa da população de 

Portugal continental de 2007 dá-nos mais informações.
36

 Verificou-se que 19,4% das 

mulheres estudadas apresentava infecção por HPV das quais 36,6% apresentava 

infecções múltiplas e 57% apresentava infecção por HPV de alto risco. Os HPV mais 

frequentemente detectados foram HPV 16 (19,7%), 31 (11,8%), 53 (11,8%), 51 (9,8%), 

66 (8,6%), 52 (8%), 58 (6,9%), 59 (6,7%), e 18 (4,4%). O HPV 16 foi o mais 

frequentemente detectado em todo o tipo de alterações colpocitológicas excepto as 

glandulares. Os HPV das vacinas HPV 6, 11, 16, e 18 foram encontrados, no seu todo, 

em 32,6% das mulheres infectadas.
36 

 A distribuição e persistência da infecção pelas diferentes variantes dos tipos de 

HPV num determinado local podem estar relacionadas com o número de pessoas ou 

seus ascendentes com origem geográfica distinta vivendo nesse local.
37,38

 As variantes 

Africana e Europeia do HPV 16 e 18 parecem persistir mais nas mulheres cuja origem 

ou ascendência corresponde à variante do vírus. As variantes Europeias tenderiam a ser 

mais prevalentes e persistentes nas mulheres Europeias ou de ascendência Europeia que 

nas Africanas. As mulheres Europeias teriam maior capacidade de eliminar as variantes 

Africanas do HPV e as mulheres Africanas maior facilidade em eliminar as variantes 

Europeias do HPV. O motivo destas observações não é conhecido. Talvez exista uma 

adaptação do vírus às características genéticas do seu hospedeiro após gerações de 

exposição,
37

 talvez existam factores imunogenéticos dos hospedeiros associados ao 

HLA (Human Leukocyte Antigen) que os tornem mais susceptíveis a essa variante, ou 

talvez exista preferência por parceiros sexuais da sua própria raça e, consequentemente, 

maior probabilidade de infecção por determinada variante.
38 

 

 

 

 

 

 

 



Margarida Bernardino                                       PROPORÇÃO DO HPV NAS MULHERES INFECTADAS POR VIH 

18 

 

PROPORÇÃO DO HPV NAS MULHERES INFECTADAS POR VIH 

 

RESUMO 

 
Muitas das mulheres infectadas por VIH tem infecção do colo do útero por HPV, 

mesmo quando apresentam colpocitologias negativas. A prevalência dos diferentes 

tipos de HPV é muito variada de acordo com os estudos. 

 

 

 A ausência de infecção do colo do útero por HPV é pouco frequente na mulher 

infectada por VIH.
28

 Mesmo mulheres com colpocitologias negativas podem ter 

infecção por HPV de alto risco.
39

 As infecções por HPV múltiplos nestas mulheres 

também são frequentes.
24

 Há dados que parecem apontar para que 50% dos vírus 

detectados no colo das mulheres infectadas por VIH sejam de aquisição sexual recente e 

50% por reactivação.
9
  

 A prevalência dos diferentes tipos de HPV é muito variada consoante os estudos 

e consoante a região geográfica estudada. Numa meta-análise que incluiu 5578 

mulheres infectadas por VIH maioritariamente da América do Norte mas também da 

África, Ásia, Europa, e América Central e do Sul os vírus detectados com maior 

frequência nas mulheres sem alterações colpocitológicas foram em ordem decrescente o 

HPV 16, 58, 18, 52, 31, e 33. Esta prevalência apresentava variações consoante a região 

do mundo estudada. Em mulheres com lesão de alto grau o HPV 16 e 18 foram os mais 

frequentes como acontece nas mulheres não infectadas por VIH, embora o HPV 16 

surja numa proporção inferior à proporção encontrada nas mulheres não infectadas por 

VIH. O HPV 16 foi também o mais frequentemente encontrado nas lesões de baixo 

grau. As mulheres com lesão de alto grau apresentaram maior probabilidade de terem 

infecções múltiplas e com os HPV 11, 18, 33, 51, 52, 53, 58, e 61. Os HPV 18 e 33 

apresentaram uma associação com lesões de alto grau 50% superior à população em 

geral. Este aumento da associação com lesões de alto grau também se verificou ser três 

vezes superior para o HPV 11, 53, e 61 e duas vezes superior para o HPV 51, 52, e 58.
24

 

 Estas proporções de HPV em colos uterinos normais ou com lesão em mulheres 

infectadas pelo VIH não foram as encontradas noutros estudos.
14,26,35,38,39,40,41,42,43,44
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METODOLOGIA 

 

População 

 

 Após autorização da Comissão de Ética do Centro Hospitalar Lisboa Norte, 

EPE-Hospital de Santa Maria (anexo 1 e 2), foram sequencialmente seleccionadas 87 

mulheres, infectadas por VIH, seguidas em consulta no Departamento de Obstetrícia, 

Ginecologia e Reprodução Humana do Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE-Hospital 

de Santa Maria de Julho de 2008, a Novembro de 2009. A estas mulheres foi-lhes 

explicado os objectivos do estudo e solicitado que autorizassem a utilização do material 

da sua colpocitologia de rotina para efectuar a tipificação do HPV. Foi-lhes pedido que 

assinassem o consentimento informado (anexo 3). A 13 mulheres foi efectuada mais que 

uma colheita. Os dados referentes às doentes, necessários para a investigação, foram 

obtidos por consulta dos processos de Ginecologia, Colposcopia, Obstetrícia, e 

Infecciologia e inseridos na folha de recolha de dados apropriada (anexo 4). Foram 

considerados os valores da carga viral e CD4 que tinham sido obtidos até 3 meses antes 

ou após a colheita da colpocitologia. A nenhuma das mulheres foi efectuado qualquer 

exame invasivo que não fosse justificado pela sua situação clínica. 

 

Colheita do material biológico 

   As colpocitologias foram colhidas no colo do útero ou cúpula vaginal, quando 

existia indicação ginecológica, com espátula de Ayer para o exocolo ou cúpula e 

Cervixbrush para o endocolo. Foram transferidas para o meio de transporte Preserv Cyt 

da ThinPrep® o que permite uma suspensão em meio líquido das células colhidas. 

 

Análise colpocitológica e histológica 

 A análise do produto colhido foi efectuada no laboratório de Citologia do 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE-Hospital de Santa Maria. Foram preparadas pelo 

processador ThinPrep 2000® que é uma unidade automatizada de preparação de 

lâminas. Através de um processo computadorizado é efectuada uma dispersão celular 

para separar as células epiteliais a analisar do sangue, muco, e outras impurezas. Células 

epiteliais consideradas representativas do material colhido na colpocitologia são 

posteriormente colectadas e transferidas em camada fina para lâminas. Depois da
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coloração, as lâminas são observadas por um citotécnico e por um citopatologista. Os 

dados da colpocitologia foram classificados segundo o sistema de Bethesda.  

 Quando existiu indicação clínica ou colpocitológica estas mulheres foram 

submetidas a exame colposcópico com ou sem biopsia na Consulta de Colposcopia 

pelas duas especialistas da consulta. Os resultados das biópsias foram analisados no 

laboratório de Histologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE-Hospital de Santa 

Maria.   

 

Tipificação do HPV 

O mesmo meio de colheita das colpocitologias foi posteriormente analisado no 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge para pesquisa do HPV utilizando o 

sistema comercial CLART 2 Papilomavírus Humano®. Este sistema permite a 

determinação do genótipo de 35 tipos de HPV nomeadamente: HPV 6, 11, 16, 18, 26, 

31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 66, 68, 70, 71, 72, 

73, 81, 82, 83, 84, 85, e 89. Através de sondas de captura específicas, amplifica por 

PCR (Polymerase Chain Reaction) um fragmento de cerca de 450 pb da região L1 dos 

vários HPV. O produto amplificado é marcado com biotina e conjugado de 

estreptavidina-peroxidase. Na presença do substrato TMB (3,3’,5,5’-

tetrametilbinzidina) forma-se um produto insolúvel no tubo o que permite a sua leitura. 

As indicações do fabricante foram escrupulosamente seguidas.  

 

Tratamento dos dados 

Os dados colhidos foram inseridos numa tabela de Excel do Windows 2003.  

A análise estatística foi efectuada utilizando o programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 13.0. 

Foram estudadas as seguintes variáveis: 

Número de HPV por paciente: variável quantitativa discreta. 

Existência de HPV de determinado tipo: analisada como variável 

dicotómica assumindo o valor de 1 na presença do vírus e 0 na sua ausência. 

Raça: variável categórica em que 1 é Caucasiana, 2 Negra, e 3 Indiana.  

Tipo de VIH: variável categorizada em 1 para o tipo 1 e 2 para o tipo 2.
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Valor de CD4 < 200: variável dicotómica assumindo o valor de 1 

quando CD4 < 200 e 0 se o contrário. 

Carga viral: variável quantitativa. 

HAART: variável categorizada, assumindo o valor de 1 se existisse 

HAART e 2 no caso contrário. 

 

Resultado da Colpocitologia: variável categorizada assumindo o valor 1 se ASCUS 

(células epiteliais atípicas de origem indeterminada do Inglês Atypical Squamous Cells 

of Undetermined Origin), 2 se ASC-H (células epiteliais atípicas não se pode excluir 

lesão de alto grau do Inglês Atypical Squamous Cells-cannot exclude HSIL ), 

3 LSIL (Lesão intraepitelial de baixo grau do Inglês Low grade Squamous  

Intraepithelial Lesion), 4 HSIL (lesão intraepitelial de alto grau do Inglês High grade 

Squamous Intraepithelial Lesion), 5 carcinoma pavimento celular invasivo, 6 AGUS 

(alterações glandulares de significado indeterminado do Inglês Atypical Glandular Cells 

of  Undetermined Origin), 7 adenocarcinoma in situ, 8 adenocarcinoma invasivo, 9 

negativa. 

 

 Foi estudada a média e mediana do número de vírus que infecta cada 

mulher. A mediana foi testada para um nível de confiança de 5%. A primeira amostra 

foi inicialmente testada e depois tido em conta as segundas e terceiras amostras bem 

como a existência de gravidez ou histerectomia. Os resultados não se alteraram. 

 

 Para analisar se alguns tipos de HPV aparecem mais frequentemente 

associados foi utilizado o Coeficiente de Correlação de Spearman. Foram consideradas 

as associações entre vírus cuja relação fosse superior a 50%, estatisticamente 

significativas para um nível de confiança de 5%. Foi tido em conta a existência de 

gravidez, histerectomia, segunda e terceira amostras que não alteraram os resultados. 

 

 Para analisar o número de HPV que infecta cada mulher de acordo com a 

raça, tipo de VIH, CD4 <200, resultado da colpocitologia, existência de HAART, e 

carga viral foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis. Adoptou-se um nível de 
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significância de 5% (p<0,05) Foram tidos em conta a existência de gravidez, 

histerectomia, segunda e terceira amostras que não alteraram os resultados. 

 

 Para analisar o tipo de HPV de acordo com o tipo de VIH, CD4 <200, 

resultado colpocitológico, HAART, ou carga viral foi utilizado o Coeficiente de 

Correlação de Spearman. Foram consideradas relevantes as associações que tinham um 

coeficiente superior a 50%, para um nível de significância superior a 5%. Foram tidos 

em conta a existência de gravidez, histerectomia, segunda e terceira amostras que não 

alteraram os resultados.
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RESULTADOS 

 
 Foram colhidas 103 colpocitologias a 87 mulheres as quais foram analisadas 

para alterações citológicas e para a tipificação do HPV. Em 10 dessas mulheres foram 

analisadas duas colpocitologias com intervalos de aproximadamente 6 meses (de 3 a 13 

meses) e em três mulheres analisadas três colpocitologias.  

 

População 

 A média da idade das doentes observadas foi de 40,1 anos, mediana 38 anos,  

variando entre um mínimo de 18 anos e um máximo de 70 anos (figura 1). 
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                      Figura 1. Idades das mulheres (N= 87) 

 

A distribuição por raça foi: caucasiana 48 casos (55,2%), negra 37 casos 

(42,5%), e Indiana 2 casos (2,3%) (tabela I).  

O local de nascimento foi: Portugal 43 (49,4%), África 42 (48,3%), Roménia 

uma (1,15%), Brasil uma (1,15%). 
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Cinquenta mulheres (57,5%) eram multíparas, 17 (19,5%) nulíparas e 20 (23%) 

tinham tido apenas um filho (tabela I). 

Quarenta e oito (55,2%) mulheres utilizam ou já tinha utilizado 

estroprogestativos orais (tabela I). 

Verificámos que 34 (39,1%) mulheres eram ou já tinham sido fumadoras (tabela 

I). 

Sete (8%) das mulheres apresentavam-se grávidas no segundo ou terceiro 

trimestre (tabela I). 

Em 42 mulheres (48,3%) a via de transmissão provável do VIH l foi a 

heterossexual (tabela I). 

Onze mulheres (12,6%) apresentavam hábitos de toxicodependência endovenosa 

no passado (tabela I). 

 Apenas 16 mulheres (18,4%) não se encontravam sob HAART (tabela I). 

 Sete mulheres (8%) encontravam-se infectadas pelo VIH 2. Não existiram casos 

de dupla infecção (tabela I). 

 Em média as doentes tinham conhecimento da infecção há 15,9 anos, mediana 8 

anos (mínimo de 1 mês, máximo de 20 anos) (figura 2). 
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Figura 2. Duração do conhecimento da infecção pelo VIH (N= 87)
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Tabela I. Caracteristicas sociodemográficas, comportamentais e clínicas da 

população (N= 87) 

Características  Nº %  

    
Raça 

 

        Caucasiana 

 

        Negra 

 

        Indiana 

 

Parceiros sexuais  N= 64       

      

       1 

 

       2 a  4 

 

        >4 

 

 

 

48 

37 

2 

 

7 

36 

21 

 

55,2 

42,5 

2,3 

 

10,9 

56,3 

32,8 

 

Paridade 

 

       Nulíparas 

 

       Multíparas 

             

                

          

 

17 

50 

 

19,5 

57,5 

 

Contracepção oral 48 55,2  

    
Hábitos tabágicos 34 39,1  

Gravidez em curso 7 8  

Transmissão heterosexual 

           (provável)  

42 48,3  

Toxicofilia endovenosa 11 12,6  

HAART 

 

VIH 2 

71 

7 

81,1 

8 

 

 

 Obtivemos dados do número de parceiros sexuais em 64 mulheres. Distribuímos 

o número de parceiros sexuais até à data da colheita da colpocitologia em três grupos: 

um parceiro, dois a quatro parceiros, e mais de quatro parceiros. Observou-se sete 

(10,9%) mulheres com um parceiro, 36 (56,3%) mulheres com dois a quatro parceiros, e 
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21 (32,8%) mulheres com mais de quatro parceiros. Optou-se por fazer esta divisão 

porque a estimativa dada pelas participantes do número de parceiros sexuais acima dos 

quatro era claramente arbitrária (tabela I). 

A idade média de inicio da vida sexual analisando 65 mulheres foi de 16,98 anos 

com mediana de 17 anos para um mínimo de 12 e um máximo de 24 anos (figura 3). 

 

Nove mulheres apresentavam infecção concomitante por HCV (vírus da hepatite C do 

Inglês Hepatitis C Virus), cinco por HBV (vírus da hepatite B do Inglês Hepatitis B 

Virus) e uma por estes dois vírus (tabela II). 

Algumas mulheres apresentavam ou tinham tido no passado outras infecções 

sexualmente transmissíveis: três casos de Trichomonas vaginalis, três casos de sífilis e 

três casos de herpes genital (tabela II). 

 21,8% das mulheres apresentavam patologia por HPV em outras zonas do tracto 

genital: 11 tinham apresentado condilomas vulvoperineais no passado, três 

apresentavam VIN 1 (neoplasia intraepitelial vulvar do inglês Vulvar Intraepithelial 

Neoplasia), uma apresentava VIN 2, duas apresentavam VIN 3, uma apresentava VAIN 
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Figura 3. Idade de início da vida sexual (N=65) 
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2 (neoplasia intraepitelial vaginal do inglês Vaginal Intraepithelial Neoplasia) e uma 

apresentava VAIN 1 (tabela II). 

 Das 87 mulheres, 24 (27,6%) já tinham sido submetidas a tratamentos do colo 

prévios. Dezanove (21,8%) mulheres tinham sido submetidas a conização por lesão de 

alto grau. Doze das conizações tiveram margens livres. Três (3,4%) mulheres tinham 

sido submetidas a histerectomia total, duas por carcinoma microinvasivo e uma por 

prolapso urogenital. Uma mulher tinha sido submetida a criocoagulação por patologia 

benigna não associada ao HPV e outra a laser do colo por lesão de baixo grau (tabela 

II). 

Tabela II. Patologia associada e tratamentos prévios ao colo do útero (N=87) 

 

Patologia ou tratamento Nº % 

 Patologia associada  
HCV 9 10,3 

HBV 5 5,7 

HCV e HBV  1 1,1 

Condilomas 11 12,6 

VIN 1 

 

VIN 2 

 

VIN 3 

3 

1 

2 

3,4 

1,1 

2,3 

VAIN 1 1 1,1 

VAIN 2 1 1,1 

Sífilis 3 3,4 

Herpes genital 3 3,4 

Trichomonas vaginalis 3 3,4 

   

 Tratamentos prévios  

Histerectomia 3 3,4 

Conização c/ margens 12 13,8 

Conização s/ margens  7 8 

Laser do colo 1 1,1 

Criocoagulação 1 1,1 
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Resultados da análise das colpocitologias e tipificação viral 

 Os resultados das 103 colpocitologias foram: negativas em 77 (74,8%) casos, 

LSIL em 21 (20,4%) casos, HSIL em três (2,9%) casos, e ASCUS em dois (1,9%) 

casos. Em 73 observações colposcópicas não se observaram alterações epiteliais que 

justificassem biopsia. Foram efectuadas biopsias nas restantes 30 observações. Os 

resultados foram negativos em 17 casos, infecção a HPV em quatro casos, CIN 1 

(neoplasia intraepitelial do colo do inglês Cervical Intraepithelial Neoplasia) em sete 

casos, e CIN 2 em três casos (tabela III). 

 

Tabela III. Resultados colpocitológicos e histológicos (N= 103) 

 

Colpocitologia No. % 

 Colpocitologia  

Negativa 77 74,8 

ASCUS 2 1,9 

LSIL  21 20,4 

HSIL 3 2,9 

 Histologia  

Negativo 17 16,6 

Infecção a HPV 4 3,9 

CIN 1  7 6,8 

CIN 2 3 2,9 

 

 Foram detectados 32 tipos de HPV diferentes. Os HPV detectados nas mulheres 

a quem a colpocitologia foi repetida foram apenas contabilizados uma vez. Os tipos de 

HPV detectados foram os seguintes:  

   Alto risco: HPV 16 (11 casos), 18 (4 casos), 31 (4 casos), 33 (2 casos), 

35 (5 casos), 39 (2 casos), 45 (2 casos), 51 (8 casos), 52 (5 casos), 56 (2 casos), 58 (9 

casos), 59 (3 casos), 66 (6 casos). No total foram detectados 63 HPV de alto risco 

  Provável alto risco: HPV 53 (5 casos), 68 (4 casos), 73 (2 casos), 82 (4 

casos). No total foram detectados 15 HPV de provável alto risco.
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  Risco intermédio: HPV 62 (9 casos), 71 (5 casos), 83 (4 casos), 84 (1 

caso), e 89 (5 casos). No total foram detectados 24 HPV de risco intermédio. 

  Baixo risco: HPV 6 (6 casos), 40 (1 caso), 42 (8 casos), 43 (1 caso), 44 

(1 caso), 54 (4 casos), 61 (7 casos), 70 (6 casos), 72 (1 caso), 81 (4 casos). No total 

foram detectados 39 vírus de baixo risco (tabela IV e figura 4).  

 O HPV mais frequentemente detectado foi o HPV 16 (11 casos, 12,6% das 

mulheres).  

Tabela IV. Frequência dos tipos de HPV (N= 87) 

HPV No. % 

 Alto risco  

16 11 12,6 

18 4 4,6 

31  4 4,6 

33 2 2,3 

35 5 5,7 

39 2 2,3 

45 2 2,3 

51 8 9,2 

52 5 5,7 

56 2 2,3 

58 9 10,3 

59 3 3,4 

66 6 6,9 

 Provável alto 

risco 

 

53 5 5,7 

68 4 4,6 

73  2 2,3 

82 4 4,6 
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Tabela IV. Frequência dos tipos de HPV (N= 87) (continuação) 

HPV No. % 

 

 Risco intermédio  

 

62 9 10,3 

71 5 5,7 

83 4 4,6 

84 1 1,1 

89 5 5,7 

 Baixo risco  

6 6 6,9 

40 1 1,1 

42  8 9,2 

43 1 1,1 

44 1 1,1 

54 4 4,6 

61 7 8 

70 6 6,9 

72 1 1,1 

81 4 4,6 
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Em 33 (32%) das 103 colheitas efectuadas não se detectou qualquer vírus; em 30 

(29%) detectou-se apenas um, em 16 (15,5%) detectaram-se dois vírus, em nove (8,7%) 

detectaram-se três vírus, em cinco (4,85%) detectaram-se quatro vírus, em cinco 

(4,85%) detectaram-se cinco vírus, em duas (1,9%) detectaram-se seis vírus, em uma 

(0,97%) detectaram-se sete vírus, em oito (7,77%) detectaram-se oito vírus, e em uma 

(0,97%) detectaram-se doze vírus. 

 Verificou-se que, das 87 mulheres investigadas, 29 (33,3%) não estavam 

infectadas por qualquer HPV, 27 (31%) estavam infectadas por apenas um vírus; as 

restantes 31 (35,7%) apresentavam infecções múltiplas. A média da amostra é 1,6 vírus 

por mulher e a mediana 1 (figura 5).

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   Figura 4. Tipos de HPV (N= 87) 
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Possíveis associações entre os diferentes tipos de HPV 

 

Verificou-se que determinados vírus surgem mais frequentemente associados. 

Utilizando a correlação de Spearman verificou-se um relação superior a 50% 

estatisticamente significativa para um nível de confiança de 5% para algumas 

associações (tabela V).  

 

 

 

Tabela V. Associação entre HPV (N=87) 

Tipo de 

HPV 

Tipo de 

HPV 

Significância 

39 66 e 84 p<0,05 

40 56 p<0,05 

44 56 e 59  p<0,05 

56 56 e 59 p<0,05 

66 39 p<0,05 

59 44 p<0,05 

84 39 p<0,05 

 

 

Figura 5. Número de HPV detectados por mulher  (N = 87)  

  °  e 
   

outliers 
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HPV detectados de acordo com tratamentos prévios ao útero 

 Nas mulheres já submetidas a tratamentos prévios do colo detectámos, nas 18 

submetidas a conização com margens livres, a presença dos seguintes vírus: HPV 16, 

31, 35, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 68, 70, 71, 81, 83, 89, e quatro casos em que não foi 

detectado algum HPV. Nos casos em que existiu conização sem margens livres 

detectaram-se o HPV 6, 16, 51, 54, 70, 82; em dois casos não se detectou algum HPV. 

No caso da mulher submetida a histerectomia prévia por prolapso urogenital não foi 

detectado nenhum HPV. No dois casos das doentes submetidas a histerectomia por 

carcinoma microinvasivo foram detectados o HPV 61 e 71 (dois vírus de baixo risco) 

num caso, e no outro caso detectaram-se o HPV 18, 42, 81 e 82 (um vírus de alto risco, 

dois de risco intermédio e outro de provável alto risco). 

 

HPV detectados de acordo com a raça 

 Ao analisarmos os tipos de HPV isolados por raça verificámos: 

  Caucasiana (48 mulheres): 25 (52,1%) casos em que não se detectou 

qualquer HPV. Nas restantes mulheres detectaram-se o HPV 6, 16, 31, 33, 35, 39, 42, 

43, 45, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 66, 68, 70, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 89. Três destas 

mulheres nasceram em Àfrica. Destas três duas tiveram colpocitologias normais e na 

restante detectou-se o HPV 43 e 68. Uma doente nasceu na Roménia e teve 

colpocitologia normal. A doente restante nasceu no Brasil e foram detectados o HPV 

16, 39, 51, 53, 66, e 84 na sua colpocitologia. Os vírus mais frequentemente detectados 

foram o HPV 16 sete (14,6%) vezes, o HPV 62 seis (12,5%) vezes, e o HPV 61 e 66 

ambos quatro (8,3%) vezes. Não foi isolado nenhum HPV 18 (figura 6). 

  Negra (37 mulheres): 6 (16,2%) casos em que não se detectou qualquer 

HPV. Nas restantes mulheres detectaram-se o HPV 6, 16, 18, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 

45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 81, 82, 83, 89. Os HPV 

mais frequentemente detectados foram 7 (18,9%) casos cada de HPV 35, 42, 58, e 70. O 

HPV 18 foi encontrado com maior frequência que o 16 (seis (16,2%) vs. duas (5,4%) 

vezes). Todas estas mulheres nasceram em África (figura 7).  

Indiana (duas mulheres): Num caso detectou-se o HPV 6 e no outro o 

HPV 42 e 61. Ambas as mulheres nasceram em África.
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Figura 6. HPV mais 

frequentes na raça 

caucasiana (N= 48) 
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Após análise com o teste de Kruskall-Wallis verificou-se que a raça condiciona 

o número médio de HPV detectado, sendo mais elevado na raça Negra. 

 

HPV detectados de acordo com o tipo de VIH 

Nas sete pacientes infectadas com o VIH 2 verificámos que em quatro (57,1%) 

casos não se detectaram HPV, num (14,3%) caso detectou-se o HPV 51, 52, 58, 83, 

noutro (14,3%) caso detectou-se o HPV 16, 31, 51, 73, e no outro (14,3%) caso o HPV 

18, 40, 56, 61, 71. Não se encontrou evidência estatística que o tipo de VIH condicione 

o número médio de HPV que infecta uma mulher. O único HPV para o qual se 

Figura 7. HPV mais 

frequentes na raça negra 

(N=37) 
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encontrou uma associação foi o HPV 40 com a infecção por VIH 2. Contudo, é possível 

que esta associação seja mais com a ausência de VIH 1.  

 

HPV detectados e antecedentes de toxicodependência 

Nos 11 casos em que existiam antecedentes de toxicodependência endovenosa 

verificou-se que em cinco (45,5%) casos não se detectou qualquer HPV e que, nos 

restantes, detectaram-se o HPV 16, 33, 35, 42, 58, 61, 70, e 83.  

 

HPV detectados em grávidas 

 Nas sete grávidas verificaram-se três (42,9%) casos em que não se detectaram 

HPV e nas restantes quatro detectaram-se o HPV 16, 18, 31, 42, 51, 62, 70, 73, e 81. 

 

HPV detectados de acordo com a utilização de HAART 

 Se analisarmos os dados de acordo com utilização ou não de HAART verificou-

se que nas 20 colheitas das 16 mulheres que não faziam HAART em 7 não se 

detectaram HPV, nas restantes detectaram-se o HPV 6, 16, 18, 31, 33, 35, 42, 51, 52, 

58, 61, 62, 66, 70, 71, 73, 81, 83, e 89. Nas 71 mulheres a efectuar HAART em 25 

colheitas não se detectaram HPV.  

 No único caso em que houve tipificação viral antes e após o inicio da HAART 

detectaram-se, inicialmente, os HPV 35, 53, 58, 70, 71, e 89 e, após iniciar a HAART, 

os HPV 35, 70 e 71. O intervalo entre as duas colheitas foi de 12 meses. Na altura da 

última colheita a doente estava a efectuar HAART há 6 meses. Existiu uma tipificação 

com um intervalo de seis meses entre as duas anteriores, em que a doente ainda não 

efectuava HAART, onde se detectaram o HPV 35, 53, 70, 71, 89. 

 Analisando a associação entre o facto de se estar a efectuar HAART e o tipo de 

HPV ou o número de HPV detectados não se encontrou qualquer associação com 

significado estatístico. 

 

HPV detectados de acordo com o resultado colpocitológico 

 Nos 77 casos em que as colpocitologias foram normais verificou-se: 

- 32 (41,6%) casos com ausência de displasia ou infecção na biópsia e nenhum 

HPV detectado; 
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-45 (58,4%) casos em que se detectaram: HPV 6, 16, 31, 33, 35, 42, 45, 51, 52, 

53, 54,58, 59, 61, 62, 66, 68, 70, 71, 72, 81, 83, e 89. Em dois casos a biópsia revelou 

coilocitose, ambas associadas ao HPV 70. A outra biópsia revelou displasia de baixo 

grau associada ao HPV 6 pelo que este caso foi contabilizado como LSIL. 

 Em ambas as situações em que o resultado da colpocitologia foi ASCUS não se 

efectuou biópsia e detectaram-se o HPV 6, 35, 52, 70 e 71. 

 Nos casos das 20 colpocitologias com LSIL detectaram-se o HPV 6, 16, 18, 31, 

33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 66, 68, 71, 73, 81, 82, 

83, 84, 89. Foi excluido o caso em que a biópsia revelou CIN 2. 

 Nos três casos de HSIL na colpocitologia confirmou-se o resultado por biópsia 

em dois casos nos quais se detectaram o HPV 16, 18, 35, 42, 70, 81, 82. O restante caso 

já tinha sido submetida a conização prévia sem margens cirúrgicas pelo que aguardava 

histerectomia tendo entretanto falecido com um carcinoma hepatocelular. Neste caso 

detectou-se o HPV 16 e o 54. No único caso em que a biópsia revelou CIN 2 quando a 

colpocitologia indicava apenas lesão de baixo grau detectou-se o HPV 18, 42, e 81 

(Tabela VI).
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Tabela VI. HPV detectados de acordo com resultado citológico/histológico (N=103) 

HPV  No.                % 

   

 Colpocitologia 

Negativa N=77 

 

Nenhum 32 41,6 

16 3 3,9 

33 1 1,3 

35 4 5,2 

42 4 5,2 

45 1 1,3 

51 4 5,2 

52 4 5,2 

53 3 3,9 

54 1 1,3 

58 8 10,4 

59 1 1,3 

61 5 6,5 

62 8 10,4 

66 3 3,9 

68 1 1,3 

70 4 5,2 

71 6 7,8 

72  1 1,3 

81 3 3,9 

83 3 3,9 

89 4 5,2 
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Tabela VI. HPV detectados de acordo com resultado citológico/histológico (N=103) 

(continuação) 

HPV  No.                % 

 

 

 

ASCUS N=2 

 

6 1 50 

35 1 50 

52 1 50 

70 1 50 

71 1 50 

 LSIL/CIN 1 N=20  

Nenhum 0 0 

6 3 15 

16 6 30 

18 4 20 

31 1 5 

33 1 5 

35 2 10 

39 2 10 

40 1 5 

43 1 5 

42 4 20 

43 1 5 

44 2 10 

45 1 5 

51 5 25 
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Tabela VI. HPV detectados de acordo com resultado citológico/histológico (N=103) 

(Continuação) 

HPV  No.                % 

 LSIL/CIN 1 N=20  

 

52 2 10 

53 4 20 

54 2 10 

56 3 15 

58 3 15 

59 3 15 

61 3 15 

62 6 30 

66 4 20 

68 3 15 

70 2 10 

71 1 5 

73 2 10 

81 2 10 

82 2 10 

83 1 5 

84 1 5 

89 3 15 

 HSIL/CIN 2 N=4  

16 2 50 

18 1 25 

35 1 25 
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Tabela VI. HPV detectados de acordo com resultado citológico/histológico (N=103) 

(Continuação) 

HPV  No.                % 

       HSIL/CIN 2 N=4 

 

42 2 50 

54 1 25 

70 1 25 

81 1 25 

82 1 25 

   

  

 Verificou-se existir uma associação entre o número médio de HPV detectados e 

o resultado da colpocitologia, confirmado pelo teste de Kruskall-Wallis. A relação que 

poderá existir será a de um resultado negativo na colpocitologia com menos HPV 

detectados, um número de intermédio de HPV nas situações de baixo grau e um maior 

número de HPV isolados na presença de uma colpocitologia com lesão de alto grau 

(figura 8).   

                                                                                                                                                        

 

 

 

Figura 8. Número de HPV detectados consoante o resultado 

colpocitológico (N=103) 

1-ASCUS 3-LSIL 4-HSIL 9-Negativa; ° e
   

outliers 
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Quando estudada a relação entre os tipos de HPV e o resultado colpocitológico 

verificou-se apenas uma associação fraca entre o HPV 18 e o 82 com o resultado 

colpocitológico. 

 

HPV detectados de acordo com a carga viral 

 A carga viral média da população estudada foi de 13.077,65 cópias/mL para um 

mínimo de não detectável e um máximo de 416.446 cópias/mL. A mediana foi de 0. Em 

uma doente o resultado foi inconclusivo, noutra a carga viral não foi efectuada e em 

cinco os dados não estavam disponíveis. Considerou-se 0 as cargas virais não 

detectáveis ou abaixo de 40 cópias/mL para o VIH 1 ou de 200/mL cópias no caso do 

VIH 2. 

 Quando efectuada a análise estatística não se verificou qualquer associação entre 

o valor da carga viral e o tipo ou quantidade de HPV detectados. 

 

 

HPV detectados de acordo com os valores de CD4 

 A média dos valores de CD4 foi 509,35 células/µL para um mínimo de 21 

células/µL e um máximo de 1628,8 células/µL. Não se verificou que valores de CD4 

abaixo de 200 células/µL condicionasse o número de HPV detectados. Verificou-se que 

alguns vírus têm uma associação com o valor de CD4 inferior a 200 células/µL que, 

embora não seja forte, (coeficiente de Spearman inferior a 50%) têm significado 

estatístico para um nível de confiança de 5%. Os HPV são o HPV 42, 43, 44, e 82.   

O mesmo tipo de análise foi efectuada para valores de CD4 inferiores a 350 

cópias/mL. Nenhuma relação significativa foi encontrada com o tipo de vírus ou o 

número de HPV detectados por mulher.  

Apenas para o HPV 52 se encontrou uma relação, embora fraca (coeficiente de 

Spearman 0,227), com valores de CD4 inferiores a 350 cópias/mL.

 

 

 

 



Margarida Bernardino                                                                                                               CONCLUSÕES GERAIS 

42 

 

CONCLUSÕES GERAIS 

 
 

 
Apenas recentemente se efectuou um estudo populacional sobre a proporção dos 

diferentes tipos de HPV que infectam as mulheres em Portugal, o estudo CLEOPATRE. 

Os vírus mais frequentemente encontrados neste estudo foram, por ordem decrescente, o 

HPV 16, 31, 53, 51, 66, 52, 58, 59, e 18.
36

 Nas mulheres infectadas por VIH esta 

proporção é ainda desconhecida em Portugal. No nosso estudo verificámos uma 

frequência maior do HPV 16, o que está de acordo com os resultados do estudo 

CLEOPATRE. Os restantes HPV detectados nas mulheres infectadas por VIH foram, 

por ordem decrescente, o HPV 58, 62, 42, 51, 61, 70, e 61. Verificou-se que, para além 

do HPV 16, também o HPV 51 e 58 se encontram com frequência mais elevada quer na 

população Portuguesa, de acordo com o estudo CLEOPATRE, quer na nossa população 

infectada por VIH. Numa meta-análise envolvendo 5578 mulheres infectadas por VIH 

da Europa, África, Ásia, América do Norte, Central e do Sul também o HPV 16 foi 

detectado com maior frequência seguido do HPV 58, 18, 52, 31, e 33.
24 

Esta proporção 

encontrada é diferente da da nossa população e diferente da encontrada em muitos 

outros estudos.
14, 26, 35, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44

 Em parte, estas diferenças poderão ser 

explicadas por o tamanho das populações nos vários estudos não ser igual e por os HPV 

pesquisados por estudo não serem sempre os mesmos. Contudo, diferenças regionais 

nas proporções de HPV que infectam o colo do útero de mulheres infectadas por VIH 

poderão ser possíveis.  

Verificou-se, na nossa população, que 33,3% das mulheres não apresentavam 

infecção por qualquer HPV, 31% apresentavam infecção por apenas um HPV e 35,7% 

apresentavam infecções múltiplas. Num caso detectaram-se 12 vírus. Na nossa 

população 66,7% das mulheres estavam infectadas enquanto no estudo CLEOPATRE 

apenas 19,4% da população estava infectada por HPV. Os nossos dados estão de acordo 

com a literatura. O número de mulheres infectadas por HPV é maior nas mulheres 

infectadas por VIH que na restante população não infectada por VIH .
24

  

A existência de infecções por múltiplos HPV nas mulheres infectadas por VIH 

também está de acordo com o encontrado na literatura embora as proporções relatadas 

sejam variáveis, 26, 3% num estudo, 31,2% noutro, ou 52% noutro estudo.
39,40,42

 Na 
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população Portuguesa, de acordo com o estudo CLEOPATRE, 36,66% das mulheres 

apresentavam infecções múltiplas. Este valor é ligeiramente acima dos 35,7% 

encontrado na nossa população. Possivelmente, a percentagem de infecções múltiplas 

na nossa população reflectirá a população Portuguesa e não qualquer susceptibilidade 

associada à infecção por VIH.  

Por outro lado, a constituição da população estudada poderá ser importante para 

as diferenças na proporção de infecções múltiplas relatadas nos vários estudos. 

Encontrámos mais infecções múltiplas nas mulheres de raça negra que representam 

42,5% da nossa população. Possivelmente, a percentagem de infecções múltiplas 

encontrada no nosso estudo reflectirá esta percentagem de mulheres de raça negra e não 

a população Portuguesa em geral como foi proposto acima.  

O motivo para esta diferença entre as raças no nosso estudo não é conhecido. 

Todas as mulheres de raça negra da nossa população nasceram em África. Não sabemos 

onde se infectaram com o HPV, se em África se em Portugal, se em ambos os lados. 

Desconhece-se a raça dos parceiros pelo que os motivos para esta diferença poderão ser 

múltiplos. Poderá ser por uma diferença comportamental, uma susceptibilidade genética 

que dificulte a clearance da infecção por HPV, ou por existirem vírus diferentes em 

circulação neste grupo de mulheres. Contudo, a nossa população é pequena. Ao estudar-

se uma população maior talvez se verifique que está diferença entre as raças não existe.  

Verificou-se, na população estudada, que alguns HPV aparecem associados. 

Contudo, nenhuma dos pares ou triplos que surgiram associados pertence à mesma 

espécie. O pertencerem à mesma espécie poderia explicar a ocorrência da associação 

por uma eventual susceptibilidade do indivíduo a uma determinada espécie. Os números 

deste estudo são baixos pelo que as associações encontradas poderão ser fortuitas. 

Outros estudos serão necessários para averiguar a existência de infecções por eventuais 

associações de HPV.  

Não encontrámos qualquer relação entre o tipo de VIH e o número médio de 

HPV detectado por mulher. A relação encontrada entre o VIH 2 e os HPV 40, 51, 56, e 

73 é fraca. Eventualmente a relação encontrada será mais com a ausência de VIH 1 de 

que uma relação verdadeira com o VIH 2. Contudo, temos apenas um pequeno número 

de mulheres infectadas com o VIH 2 para que estes dados sejam conclusivos. Na 

literatura, a relação entre o tipo de VIH e o HPV também não é clara.
25
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No nosso estudo, os valores da carga viral do VIH não se correlacionaram com 

os tipos ou número de HPV detectados. De acordo com a literatura, valores mais 

elevados da carga viral estão associados ao aumento da incidência de HPV detectados 

no colo do útero.
29

 Na nossa população, a mediana da carga viral é 0 (não detectável). Talvez 

fosse necessária uma população maior, com mais doentes com cargas virais elevadas para que 

os efeitos descritos na literatura também fossem observados.   

Na nossa população, não observámos qualquer relação entre a existência ou não 

de HAART e o tipo ou número de HPV detectados. Contudo, a nossa população é 

pequena, especialmente a das mulheres que não efectuavam HAART, 18,9%. Para além 

disso, os eventuais efeitos da HAART sobre a infecção por HPV provavelmente só se 

tornariam óbvios se tivéssemos doentes com avaliações antes e após iniciarem HAART.  

Existiu apenas um caso de uma mulher a quem se isolaram HPV duas vezes 

antes de iniciar HAART e novamente após ter iniciado a HAART. O intervalo entre 

cada colheita foi de seis meses. Entre as primeiras duas colheitas a diferença é de apenas 

menos um vírus (um vírus de alto risco). Na terceira colheita já se detectaram apenas 

três vírus, quando inicialmente se tinham detectado seis (dois de alto risco, dois de risco 

intermédio, um de provável alto risco, e um de baixo risco). Após o inicio da HAART, 

um vírus de alto risco manteve-se detectável bem como um de provável alto risco e um 

de baixo risco. Evidentemente que um caso não é significativo. Contudo, se de facto se 

verificar que a introdução da HAART diminui o número de HPV detectados mas não 

altera significativamente o risco de progressão para uma neoplasia maligna
20

 esta 

observação poderá implicar que os HPV provavelmente não foram eliminados e que 

embora tenham uma taxa de replicação tão baixa que não se consigam detectar possam 

estar a provocar lesões; ou como o vírus de alto risco se continuou a detectar, a HAART 

pode não afectar todos os vírus de igual modo; ou que o número de vírus detectados não 

tem qualquer significado prognóstico para uma evolução neoplásica.  

No nosso estudo, os valores de CD4 abaixo de 200 cópias/mL não surgiram 

associados a maior quantidade de HPV detectados contrariamente à literatura onde 

valores mais baixos de CD4 estão associados a maior número de HPV detectados no 

colo uterino
20

. Contudo, valores inferiores a 200 cópias/mL de CD4 surgiram, embora 
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fracamente, associados aos HPV 42, 43, 44, e 82. Estes vírus não pertencem à mesma 

espécie pelo que uma associação devido a susceptibilidade genética a vírus semelhantes 

não se põe. O motivo para esta aparente associação não é encontrado. Como o número 

de doentes neste estudo é pequeno esta relação poderá ser apenas fortuita.

No nosso estudo, o resultado colpocitológico surgiu relacionado com o número 

de HPV detectados, de modo negativo com as colpocitologias normais, e de modo 

positivo com as lesões de alto grau. Este resultado está de acordo com o encontrado na 

literatura em que quanto mais graves as lesões presentes maior a probabilidade de se 

encontrarem infecções múltiplas por HPV.
24

  

Não se encontrou relação entre o tipo de HPV e o resultado colpocitológico.  

Se compararmos os nossos resultados com os obtidos no estudo CLEOPATRE 

verificamos que 58,4% das colpocitologias normais da nossa população estavam 

associadas a infecção por HPV contra os 16,5% da população do estudo CLEOPATRE. 

Em todos os nossos casos de ASCUS foram detectados HPV contra 42,1% do estudo 

CLEOPATRE. Em todos os nossos casos de lesão de baixo grau foram detectados HPV 

contra 81,1% da população do estudo CLEOPATRE. Nas lesões de alto grau foram 

sempre detectados HPV quer na nossa população quer na do estudo CLEOPATRE.  

Estes dados parecem reforçar mais uma vez a ideia que as mulheres infectadas por VIH 

apresentam mais frequentemente infecções por HPV que a população em geral. 
24

 

Não existe consenso quanto ao melhor programa de rastreio das lesões do 

aparelho genital para as mulheres infectadas por VIH. Alguns programas baseiam-se 

apenas na colpocitologia, outros na colheita da colpocitologia e na observação 

colposcópica.
45

 Os nossos resultados podem alertar para potenciais problemas dos 

programas de rastreio do cancro do colo do útero de mulheres infectadas por VIH que se 

baseiam apenas em resultados colpocitológicos sem observação colposcópica. No nosso 

estudo uma elevada percentagem de mulheres, 58,4%, com colpocitologias normais 

apresentava infecção por HPV. Mesmo em mulheres com antecedentes de histerectomia 

continuaram a detectar-se HPV de alto risco. Uma observação menos detalhada poderá 

não identificar lesões graves do colo, vagina e vulva que apenas pela colpocitologia não 

se detectam. Contudo, o facto de se detectar um HPV de alto risco não significa 

necessariamente a presença de uma lesão. O estudo de custo benefício entre programas 
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de rastreio que impliquem apenas colpocitologia ou colpocitologia e colposcopia terá 

que ser efectuado bem como a avaliação do seu impacto na morbilidade e mortalidade 

pelas neoplasias do colo, vagina e vulva. 

O HPV 16 e 18 são os vírus oncogénicos para os quais as actuais vacinas para 

prevenir o cancro do colo do útero estão dirigidas. No nosso estudo, o HPV 16 e 18 

foram detectados em apenas 17,2% dos casos. No estudo CLEOPATRE, que traduz a 

população portuguesa, esta proporção é de 24,1%. A eficácia das actuais vacinas em 

mulheres infectadas pelo VIH é ainda desconhecida embora já esteja a ser estudada. 

Contudo, o impacto final na prevenção do cancro do colo do útero dependerá da 

prevalência da infecção por HPV 16 e 18 numa determinada população pelo que é 

importante que esses dados sejam conhecidos. Pensamos ter contribuído para esse 

conhecimento.
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Proporção dos diferentes tipos de Vírus do Papiloma Humano no colo 

uterino de mulheres infectadas por Vírus da Imunodeficiência 

Humana 
 

Informação 

A colpocitologia é um exame em que são recolhidas células da superfície do 

colo do útero para verificar se existe alguma alteração. Este exame já lhe é feito por 

rotina na consulta. No material recolhido neste exame também pode ser efectuada a 

pesquisa do tipo de vírus do papiloma humano, que é responsável pelos problemas do 

colo do útero. Identificar a presença de um vírus e o seu tipo é importante para saber 

que alterações poderemos esperar encontrar no seu colo do útero. Actualmente, essa 

pesquisa não é efectuada por rotina. 

O estudo em que lhe estamos a propor que participe destina-se, pois, a estudar a 

proporção dos diferentes tipos de Vírus do Papiloma Humano no colo uterino de 

mulheres infectadas por Vírus da Imunodeficiência Humana. Não será submetida a 

mais nenhum exame do que o habitual e será informada do tipo de vírus que esteja 

presente no seu colo do útero, se a análise for positiva. Essa informação poderá alterar o 

tipo de vigilância a que está sujeita. 

 

Consentimento Informado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro que compreendi a informação que me foi fornecida acerca da minha 

participação no presente estudo, tendo-me sido dada previamente a oportunidade de 

discutir e fazer as perguntas que julguei necessárias para total esclarecimento. 

Deste modo consinto em participar no estudo proposto, o qual inclui exames 

laboratoriais. 

Lisboa, ________________________________ 

 

(Assinatura) 

_____________________________________________________________________ 

 

(Assinatura do médico) 

____________________________________________________________
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Recolha de dados 
1) Nº do estudo: ______ 

 

2) Nº do processo: ________ 

 

3) Data da recolha do producto: _________ 

 

4) Data de nascimento: _________ 

 

5) Raça: 1 caucasiana      2 negra     3 outra 

 

6) País de origem: 1 Portugal    2 outro 

7) Se outro: 1 Europa    2 África    3 Ásia   4 América do Sul   5 América do 

Norte    6 Ásia     7 Oceania    97 não aplicável 

 

 Factores de risco:  

8) idade de incio da vida sexual: ______ 

9) número de parceiros: _______ 

10) Gesta          11) Para 

12) idade no 1º parto: ______ 

13) ACO: 1 sim   2 não 

14) Hábitos tabágicos: 1 sim       2 não 

15) Infecções sexualmente transmissíveis: 1 sim   2 não: 

 16) Se sim, quais: _______________________________data________ 

17) preservativo actualmente: 1 sim   2 não 

 

18) Ano de diagnóstico da infecçção VIH ___________ 

 

19) Tipo de VIH:  1    2 

 

20) CD4  _____________       19) CD8 ______________ 

21) Estadio da doença: ____________ 

 

22) Carga viral: _____________ 

 

23) HAART: 1 sim    2 não 

 

24) Diagnóstico citológico: 1 ASC-US    2 ASC-H    3 LSIL   4 HSIL   5 carcinoma   6 

AGUS   7 Adeno in situ  8 adenocarcinoma 9 negativo  

 

25) Diagnóstico histológico: 1 HPV     2 CIN     3 CIN2     4 CIN3       5 carcinoma 

microinvasivo   6 carcinoma invasivo 7 negativo 9 não aplicável 

 

26) Tratamentos prévios ao colo uterino:   1 sim   2 não 

    Se sim:  27) tipo: 1 criocoagulação     2 laser      3 conização   7 não aplicável

      28) Se conização: margens livres: 1 sim     2 não   7 não aplicável 

29) Tipo HPV: _____________     


