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Costa FAM. Estudo da prevalência de HPV em urina de homens infectados 
pelo HIV-1 na cidade de São Paulo, Brasil [dissertação]. São Paulo:  
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008. 
 
 
Introdução: O Papilomavirus Humano (HPV) é um vírus de DNA que inclui 118 
genótipos, sendo o tipo 16 responsável por 80% dos casos de câncer cervical 
nas mulheres. Os homens são um importante reservatório de HPV e os 
principais responsáveis pela transmissão às suas parceiras. Objetivo: Detectar 
HPV DNA e determinar a prevalência de HPV-16, 18, 6 e 11 em amostras de 
urina de homens infectados pelo HIV-1. Material e Métodos: Homens adultos 
infectados pelo HIV proveniente de clínica de Urologia/doenças sexualmente 
transmissíveis e clínica de HIV foram convidados a participar da pesquisa. O 
estudo foi conduzido entre março de 2006 e abril de 2008. Cerca de 20 ml de 
urine foi coletada em uma sala específica. As amostras foram submetidas a um 
PCR Real Time utilizando-se Sybr Green® com primers degenerados 
PGMY09/11 para detecção de HPV DNA. As amostras positivas, então, foram 
submetidas a uma PCR convencional utilizando-se primers específicos para 
cada tipo de HPV. Resultados: Um total de 223 homens infectados pelo HIV-1 
foi testado, sendo que 81% deles utilizavam HAART. Sessenta e nove (30.9%) 
homens apresentaram positividade para HPV DNA na urina pelo método de 
PCR Real Time. Vinte e dois (31.9%) deles foram positivos para o HPV-16, 
pelo método da PCR convencional. Dezoito (26.5%) homens apresentaram o 
DNA do HPV-11; quatro (5.8%) apresentaram o HPV-6 e cinco (7.2%) 
apresentaram o HPV-18. Vinte (29%) apresentaram DNA de algum tipo de HPV 
que não aqueles que foram propostos nos objetivos do trabalho. Os homens 
HIV/HPV mostraram atividade sexual precoce menor que os não infectados por 
HPV (33.4% vs 40.3%, p=0.22), porém alto número de parceiros sexuais no 
último ano (40.6% vs 36.4%, p=0.50) do que os homens HPV negativos. A 
média de carga viral de HIV foi de 10663 cópias/mL e 14104 cópias/mL 
(p=0.0002), para HPV positivo e HPV negativo, respectivamente. A contagem 
média de células TCD4+ foi de 441 cels/ml e 517 cels/ml (p=0.30), 
respectivamente. Conclusões: Foi detectada alta prevalência (30.9%) de HPV 
na urina de homens assintomáticos, infectados pelo HIV-1. Um terço deles foi 
infectado pelo HPV-16. O alto número de parceiros sexuais foi um fator 
importante para a aquisição de HPV nesta população. Nós descrevemos o 
primeiro estudo utilizando PCR Real Time para detectar HPV em amostras de 
urina no Brasil, sugerindo a urina como um espécime confiável para a triagem 
de HPV em larga escala na população.  
 

Descritore: 1. Infecções por Papilomavirus/urina 2. Prevalência 3. Homens 4. 
Reação em cadeia da Polimerase 5. HIV-1. 
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Costa FAM. Study of prevalence of human papillomavirus HPV in urine 
samples of male HIV-1 infected individuals in Sao Paulo, Brazil 
[dissertation].  
 
Background: Human Papillomaviruses (HPV) is a DNA virus that includes 118 
genotypes and the type 16 is the responsible for 80% of the cervical cancer in 
women. Men are an important reservoir of HPV and major responsible for the 
transmission for their partners. Aim: To detect HPV DNA and to determine the 
HPV-16, 18, 6 and 11 prevalence in the urine samples of HIV-1-infected men. 
Methods: Adult men HIV-infected subjects in the Urology/Sexually Transmitted 
Disease (STD) Clinic and HIV Out clinic were invited to participate. The collect 
was conducted between March 2006 and april 2008. About 20 ml of urine was 
collected in a specific room, previously cleaned within the last 3 hours. The 
samples were performed to a real time PCR, using Sybr Green® with 
PGMY09/11 degenerate primers to detect HPV DNA. The positive samples 
were also submitted to conventional PCR using type-specific primers for each 
HPV type. Results: A total of 223 HIV-infected men were tested, 81% of whom 
were on HAART. Sixty-nine (30.9%) men were positive for HPV DNA in their 
urine samples by Real Time PCR. Twenty-two (31.9%) of them were positive for 
HPV-16 by conventional PCR. Eighteen (26.1%) men showed the HPV-11 
DNA; four (5.8%) showed HPV-6 DNA and five (7.2%) showed HPV-18 DNA. 
Twenty (29%) presented DNA of some type of HPV than those which have 
been proposed in the goals of the work. The HIV/HPV co-infected men showed 
similar early sexual activity (33.4% vs 40.3%, p=0.22), but higher number of 
sexual partners in the last year (40.6% vs 36.4%, p=0.50) than HPV negative 
men. The mean HIV RNA plasma viral load was 10663 copies/mL and 14104 
copies/mL (p=0.0002), for HPV positive and HPV negative, respectively. The 
mean T CD4+ cells count was 441 cells/mL and 517 cells/mL (p=0.30), 
respectively. Conclusions: High (30.9%) prevalence of HPV in urine of 
asymptomatic HIV-1-infected men was detected. One third of them were 
infected by HPV-16 type. Higher numbers of sexual partners was an important 
factor for HPV acquisition in this population. We described the first study using 
real time PCR to detect HPV in urine samples in Brazil and suggest that urine 
as a reliable specimen for HPV screening in large sample size population. 
 

Descriptors: 1. Papillomavirus infections/urine 2. Prevalence 3. Men 4. 
Polymeras Chain Reaction 5. HIV-1 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 PAPILOMAVIRUS HUMANO E CÂNCER 

 
A infecção pelo Papilomavirus Humano (HPV) é uma infecção sexualmente 

transmissível, de natureza viral, altamente disseminada, com cerca de 50% dos 

adultos sexualmente ativos com experiência de uma infecção genital por HPV 

(Casariego et al., 2002; Baay et al., 2004).  

 

Há cerca de três décadas, um largo espectro de pesquisas biológicas, clínicas 

e epidemiológicas vem estabelecendo o papel etiológico do HPV no carcinoma de 

células escamosas da cérvice uterina, sendo esta associação, única na 

epidemiologia do câncer (Scheurer et al., 2005). O câncer cervical é o melhor 

exemplo de uma malignidade humana de etiologia infecciosa (Stoler, 2003; Cruz et 

al., 2004; Queiroz et al., 2004; Roden et al., 2004; Taira et al., 2004) e mais de 99% 

do câncer cervical e suas lesões precursoras contêm DNA do HPV (Roden et al., 

2004). 

 

O crescimento maligno de uma célula requer a inativação de genes 

supressores de tumor como pRb, p53; ativação de vias estimulatórias de 

crescimento, como a Ras; evasão do mecanismos de apoptose; mudanças na 

fosforilação de muitas proteínas celulares como aquelas obtidas pela inativação da 

fosfatase 2A (PP2A); imortalização celular; angiogênese; invasão e metástase, 

sendo que o HPV promove muitos desses eventos (Figura 1) (Carbone et al., 2004). 

O papilomavirus induz lesões epiteliais hiperplásicas, papilomatosas e verrugosas 
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na pele e em vários sítios mucosos, incluindo o trato anogenital, uretra, laringe, 

mucosa traqueobraquial, nasal e cavidade oral (Correnti et al., 2004).  

 

Fi
Figura 1: Pré-requisitos para caracterização de uma célula cancerosa. Retirado de Carbone et 
al., 2004. 

 

O câncer cervical é o segundo tipo de câncer mais comum em mulheres 

(Queiroz et al., 2004; Arora et al., 2005). Dados de 2002 mostraram que cerca de 

500.000 novos casos de câncer cervical surgiram e 275.000 mulheres morreram 

(Schiffman et al., 2007). O câncer cervical representa 15% de todos os processos 

malignos em mulheres, sendo o segundo maior em incidência, atrás apenas do 

câncer de mama (Sapy et al., 2007). Cerca de 80% dos casos são observados em 

países em desenvolvimento devido à falta de acesso tanto nos programas de 

triagem de câncer cervical quanto de tratamento (Cox, 2006).  
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Enquanto a maioria das infecções por HPV resolve espontaneamente, uma 

pequena fração persiste e induz câncer através de um estágio pré-invasivo chamado 

de Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) (Wood et al., 2007). O câncer cervical 

compreende quatro estágios: transmissão de HPV, persistência viral, progressão de 

um clone de uma célula infectada para o pré-câncer e a invasão (Figura 2). Alguns 

estágios são reversíveis, ocorrendo o clearence viral e com menos freqüência a 

regressão do estágio pré-câncer para a normalidade (Schiffman et al., 2007). 

 

 
Figura 2: Principais estágios no desenvolvimento do câncer cervical. Retirado de Schiffman et 
al., 2007. 
 
 

A indução e o desenvolvimento de NIC requerem um específico contexto 

biológico. Os Papilomavírus (PVs) se replicam dentro de queratinócitos e os HPVs 

de alto risco geralmente têm como alvo células epiteliais basais da junção escamo-

colunar cervical. Estas células não são facilmente reproduzidas em sistemas de 

cultura de tecidos. Além de que outros fatores também influenciam na persistência 
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viral e no potencial oncogênico, como o estado hormonal, o estado imunológico, co-

infecções e co-fatores ambientais. Logo, estes complexos fatores dificultam o estudo 

em modelos experimentais do processo de neoplasia cervical (Wood et al., 2007). 

 

Enquanto a infecção por HPV é largamente subclínica, a progressão do 

câncer está intimamente relacionada com a persistência do DNA viral. Ocorre a 

ruptura nas regiões E1 e E2 e a integração no DNA celular. A ruptura de E2 libera os 

promotores de E6 e E7 e aumenta a expressão de genes transformantes. As 

proteínas virais de E6 e E7 genes são capazes de degradar seletivamente os 

produtos de pRb e p53, respectivamente, inativando duas importantes proteínas de 

regulação negativa celular (Figura 3) (Bosch et al., 2002). 

 

Os genes E6 e E7 do HPV-16 são freqüentemente co-expressos em tumores 

e são os transcritos virais mais encontrados em biópsias de cânceres cervicais 

causados por HPV-16, sendo alvos para imunoterapia mediada por células T 

(Delgado et al., 2008). Estudos mostram que o aparecimento de lesões e a 

progressão para o câncer estão relacionados ao tipo de resposta imune apresentada 

pelo paciente (Clerici et al., 1997; Bais et al., 2005; Delgado et al., 2008). A análise 

do perfil de citocinas de T helper tipo 1 (Th1) e 2 (Th2) são utilizadas para 

caracterizar a resposta imune em muitas doenças humanas, incluindo doenças 

associadas ao HPV (Delgado et al., 2008). Alguns estudos mostraram que há uma 

troca de resposta Th1 para Th2 na carcinogênese de epitélio cervical (Clerici et al., 

1997; Bais et al., 2005). 
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Figura 3: Mecanismo de carcinogênese do Papilomavirus Humano (HPV). HSIL, lesão 
escamosa intraepitelial de alto grau; LSIL, lesão escamosa intraepitelial de baixo grau; RB, 
gene do Retinoblastoma. Retirado de Bosch et al., 2002. 

 
 
 
Entre os anos de 1994 e 2000, o câncer anal afetou 2.04 homens e 2.06 

mulheres por 100.000, sendo que o HPV-16 é encontrado em 73% dos casos. A 

prática do intercurso anal aumenta a probabilidade de câncer, tanto em homens 

quanto em mulheres. Não existe triagem para este tipo de câncer, porém alguns 

pesquisadores sugerem a triagem em grupos que praticam a relação anal: homens 

que fazem sexo com homens (HSH), mulheres com doenças vulvar e cervical de alto 

grau, indivíduos imunocomprometidos (incluindo HIV positivos e transplantados) e 

indivíduos com condiloma perianal (Cox, 2006). 
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1.2 BIOLOGIA DO PAPILOMAVIRUS HUMANO 

Os papilomavirus (PV), do Latin “papilla” (pústula) e do sufixo grego “–oma” 

(tumor) são altamente diversificados (Sanclemente e Gill, 2002; De Villiers et al., 

2004). Os Papilomavírus isolados são tradicionalmente descritos como “tipos” e são 

encontrados em mamíferos e pássaros. No único hospedeiro extensivamente 

estudado, os humanos, alguns dados sugerem a existência de 200 tipos de HPV, 

porém cerca de 120 papilomavirus humano foram descritos com base no isolamento 

e seqüênciamento completo do genoma viral (De Villiers et al., 2004; Bernard, 2005). 

 

Em meados dos anos 50, quando se tornou possível a observação dos 

papilomavirus e dos polyomavirus por microscopia eletrônica e análise dos ácidos 

nucléicos, foram encontrados elementos comuns aos dois vírus: DNA circular dupla-

fita e capsídeo icosaédrico. Conseqüentemente, foram considerados muito próximos 

e alocados na mesma família, Papovaviridae. A partir dos anos 80, estudos 

funcionais e de seqüências mostraram que essas similaridades eram muito 

superficiais para estabelecer uma relação (Danos et al., 1982; Bernard, 2005). 

 

Uma vez que as classificações taxonômicas devem refletir as relações 

naturais, concluiu-se que esses vírus formavam duas famílias separadas. Os 

papilomavirus são membros da família Papilomaviridae, reconhecida oficialmente 

pelo International Council on Taxonomy of Viruses (ICTV) (De Villiers et al., 2004; 

Bernard, 2005). Atualmente, a filogenia dos papilomavírus é predominantemente 

inferida com análise comparativa do fragmento de cerca de 290 pb da região L1. A 

identificação em série é bem estabelecida em entidades monofiléticas como α, β, γ, 
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δ papilomavirus (Figura 4) (Gottschling, Kohler et al., 2007). Um tipo de HPV é 

definido quando a seqüência do seu gene L1 é, ao menos, 10% dissimilar de 

qualquer outro tipo de HPV (Bernard, 2005). 

 
Figura 4: Árvore Filogenética com os grupos de HPV. Retirado de Gottshling et al., 2007. 

 

Todos os papilomavirus possuem um capsídeo icosaédrico não-envelopado 

(Figura 5), com cerca, de 55 nm, constituído por um DNA circular dupla-fita de 8000 

pares de base (Modis et al., 2002; Stoler, 2003; Bernard, 2005; Pyeon et al., 2005). 

Infectam células escamosas epiteliais e é o único grupo de vírus que liga o seu ciclo 
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de vida ao programa de diferenciação nas células infectadas do hospedeiro 

(Laimins, 1996). 

 

 

Figura 5: Modelo do capsídeo do Papilomavirus Humano. Retirado de Modis et al.; 2002. 

 
 
 
Apesar do tamanho de seu genoma, a biologia molecular destes vírus é muito 

complexa. Resumindo, três oncogenes, E5, E6 e E7, modulam o processo de 

transformação; duas proteínas regulatórias, E1 e E2 modulando a transcrição e 

replicação e duas proteínas estruturais, L1 e L2, compondo o capsídeo viral (Figura 

6) (De Villiers et al., 2004; Wilson et al., 2005). 
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Figura 6: Genoma do HPV DNA, apresentado de forma linear. Retirado de Wilson et al., 2005. 

 

1.3 ESTRUTURA GENÔMICA E PROPRIEDADES 
 

Três regiões do genoma têm sido funcionalmente classificadas. A primeira 

contém uma porção regulatória não-codificante com cerca de 500 a 1000 pb. A 

regulação da transcrição dos genes virais é complexa e controlada por fatores de 

transcrição virais e celulares. A maioria dessas regulações ocorre na região longa de 

controle (LCR), que varia um pouco em relação à composição de nucleotídeos entre 

os diferentes tipos de HPV. Esta região apresenta um alto grau de variação no 

genoma viral do HPV (Chan et al., 1989; Kammer et al., 2000). 

 

A região LCR encontra-se entre L1 e E6 onde não existe uma ORF de 

tamanho detectável (Chan et al., 1989; Kammer et al., 2000). Essa região contém a 

origem de replicação de DNA, vários promotores para a síntese de RNAm e 

seqüências reguladoras da transcrição do DNA (Broker, 1987; Brown e Fife, 1990). 

 

    A segunda região refere-se a uma região precoce e consiste nas chamadas 

ORFs (Open - Reading Frame) E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7, envolvidas na 

replicação viral e na oncogênese. A terceira região consiste na região tardia, que 

codifica as proteínas estruturais L1 e L2, do capsídeo viral (Figura 7) (Desaintes e 

Demeret, 1996; Jung et al., 2004). 
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Figura 7: Esquema do genoma do HPV, circular com 8000 pb. Retirado de Desaintes & 
Demeret, 1996. 
 

 

Os genes E1 e E2 têm papel importante na replicação do HPV. Juntos codificam 

proteínas que são vitais para a replicação do DNA extracromossomal e o completo 

ciclo de vida viral. O E2 também codifica duas proteínas: uma que inibe e outra que 

aumenta a transcrição da região precoce. Uma marca do carcinoma cervical 

associado ao HPV é a perda da expressão da proteína viral E2. O gene E3 não tem 

função conhecida (Sanclemente e Gill, 2002; Motoyama et al., 2004). 

 

O gene E4 é expresso primeiramente como um gene tardio na diferenciação do 

epitélio, quando virions completos são liberados, sendo que não se conhece se têm 

  

HPV 
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propriedades transformantes. O gene E4 também induz o colapso da rede de 

queratina citoplasmática nos queratinócitos humanos. O gene E5 encontra-se 

freqüentemente deletado nas células do carcinoma cervical, indicando não ser 

essencial na manutenção da transformação maligna da célula hospedeira. Quando 

presente, E5 interage com várias proteínas transmembrana como fatores de 

crescimento epidermal (Sanclemente e Gill, 2002; Motoyama et al., 2004). 

 

O gene E6 atua no processo de transformação junto com E7 promovendo um 

ambiente celular para a replicação viral (Sanclemente e Gill, 2002). Estas duas 

unidades codificam oncoproteínas que permitem a replicação viral, a imortalização e 

transformação das células hospedeiras infectadas por HPV (Sanclemente e Gill, 

2002; Motoyama et al., 2004). A proteína E7 forma complexos com as proteínas de 

controle do ciclo celular, como pRB, p107, p130 e ciclina A. Esta habilidade parece 

estar relacionada à sua capacidade de induzir proliferação e imortalização das 

células (Dyson et al., 1989; Dyson et al., 1992; Tommasino et al., 1993). 

 

Os genes L1 e L2, da região tardia codificam as proteínas principal e 

secundária do capsídeo, respectivamente; ambos são seqüências altamente 

conservadas entre todos os papilomavírus (Bernard et al., 1994). 

 

A proteína L1 é a mais abundante do capsídeo viral e constitui cerca de 80% 

do total das proteínas virais. Ela possui, ainda, epítopos tipo-específicos e é 

altamente imunogênica. A proteína L2, associada à L1, participa da incorporação do 

DNA viral dentro do vírion (Zhou, 1996). Em contraste aos genes precoces, os genes 
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tardios são expressos nas camadas superficiais do epitélio (Howley, 1996; Zur 

Hausen, 2002). 

 

1.4 TIPOS DE PAPILOMAVIRUS 

Os papilomavírus (PVs) constituem um grupo de vírus associado com lesões 

cutâneas e mucosas de caráter benigno e maligno (De Koning et al., 2006). São 

específicos ao seu hospedeiro, infectando humanos, macacos, bovinos e pássaros 

(Gottschling, Stamatakis et al., 2007). Os PVs são bem disseminados na natureza, e 

a maioria é isolado de humanos. Logo, as doenças relacionadas ao HPV em 

humanos aumentaram de importância nos anos posteriores, alcançando status de 

problema de saúde pública (Snoeck, 2006). 

 

Estão agrupados em gênero, espécies, tipos, subtipos e variantes. Diferentes 

gêneros possuem menos de 60% de similaridade nas seqüências nucleotídicas da 

proteína L1, enquanto espécie possui de 60 - 70 % de similaridade genética; os tipos 

têm similaridade entre 71 – 89%; subtipos e variantes, de 90 – 98% e 98 – 99%, 

respectivamente (Hazard et al., 2007). 

 

Os papilomavirus humanos são encontrados em uma variedade de lesões 

proliferativas de origem epitelial e podem ser classificados em HPV tipos mucosos e 

cutâneos, baseado no tropismo por esse tipo de tecido. Os HPV cutâneos são 

filogeneticamente distantes dos HPVs tipo mucoso (De Andrea et al., 2007). 
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De acordo com a classificação atualizada dos Papillomaviridae, o EV-HPV e 

os tipos filogeneticamente relacionados estão agrupados dentro do gênero 

Betapapillomavirus, enquanto os tipos mucosos estão entre os alphapapillomavirus 

(De Andrea et al., 2007). 

 

Foram encontradas evidências de HPV em pacientes com câncer de pele 

não-melanoma, em estudos de pessoas com uma rara doença hereditária, 

epidermodisplasia verruciforme (EV) [figura 8]. Foi demonstrado que os EV-HPV, 

antes restrito aos pacientes que sofriam desta doença, ocorrem em alta freqüência 

na população geral saudável, em pacientes com câncer de pele não-melanoma, em 

pacientes com psoríase e imunodeprimidos (De Villiers et al., 2004; De Andrea et al., 

2007). 

 

Figura 8: Morfologia típica de máculas benignas de EV. Retirado de Orth, 2006. 
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Os papilomavirus são classificados também como sendo de alto e baixo risco 

oncogênico, sendo que algumas formas estão associadas com câncer in vivo ou 

aumento da incidência de transformação celular in vitro, enquanto outros induzem 

lesões benignas (Correnti et al., 2004). 

 

 Os papilomavirus de maior importância clínica pertencem ao alpha-

papilomavirus. Possui genótipos de PVs associados com lesões mucosas,  genitais 

e câncer cervical, consistindo em mais da metade dos PVs completamente 

seqüenciados no Genbank (Gottschling, Kohler et al., 2007). 

 

Em contraste, os beta-papilomavirus compreendem genótipos de HPV 

originalmente associados com epidermodisplasia verruciformes e são 

freqüentemente detectados em câncer de pele não-melanoma tanto em indivíduos 

imunocompetentes e imunossuprimidos. Aparentemente, são mais disseminados, 

porém com muitos genótipos ainda não descritos formalmente (De Koning et al., 

2006; Potocnik et al., 2006). 

 

 Pouco é conhecido sobre as propriedades biológicas dos tipos beta-

papilomavirus e o seu mecanismo de carcinogênese. Apenas as propriedades dos 

tipos 20 e 38  vêm sendo estudadas com detalhes em queratinócitos humanos 

primários. Os estudos mostram a habilidade destes vírus em inativar a proteína do 

Retinoblastoma (pRB), um gene supressor de tumor, e na perda do controle da 

transição das fases G1/S da mitose (De Koning et al., 2006). 
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Atualmente, cerca de 70 tipos de HPV são conhecidos por infectar a região 

anogenital. Os HPVs de baixo risco, como os tipos 6 e 11, são responsáveis por 

lesões benignas como verrugas genitais, enquanto os tipos de HPVs de alto risco, 

como os tipos 16, 18, 31, 33 e 45, por exemplo, estão relacionados com câncer 

anogenital (D'hauwers et al., 2007). O HPV-16 é o tipo mais prevalente e é visto ao 

menos em 50% das pacientes com câncer cervical invasivo, seguido pelos tipos 18, 

45, 31, 33, 52 e 58 (Gnanamony et al., 2007). 

 

Apesar da ausência de estudos sobre as regiões imunodominantes, existem 

diversos relatos sobre a diversidade dos tipos de HPV circulantes no Brasil. Estudo 

realizado em 2004, na cidade de São Paulo, mostrou que homens infectados pelo 

HIV possuíam tipos de HPV de alto e baixo risco para o câncer (6, 11, 31, 16 e 18) 

(Manzione et al., 2004). Outro estudo de 2003 mostrou que os tipos de HPV mais 

prevalentes em mulheres em Brasília foram o HPV-16, HPV-58, HPV-31 e HPV-53 

(Camara et al., 2003).  

 

Um trabalho realizado em Recife mostrou que 21.1% das mulheres 

pesquisadas apresentaram o DNA do HPV-16, sendo que 50% foram positivos para 

HPV de alto risco para o câncer. O HPV-18 foi detectado em apenas 2% das 

mulheres pesquisadas (Lorenzato et al., 2000). Em São Paulo, trabalho de 2002, 

identificou DNA do HPV em 98% das mulheres estudadas, todas infectadas pelo 

HIV, provenientes do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e da Casa da AIDS, 

sendo que o tipo mais prevalente foi o HPV-6, seguidos pelos tipos 51, 11, 18 e 16 

(Levi et al., 2002). 
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1.5 REPLICAÇÃO DO HPV 

 
O ciclo de vida do HPV é ligado à diferenciação epitelial. As seis proteínas E 

são responsáveis pela replicação do DNA, transcrição e transformação celular 

(Kanodia et al., 2007). O epitélio humano normal cresce como camadas 

estratificadas onde somente as células das camadas basais estão hábeis a se 

dividir. Após a divisão das células basais, uma das células filhas migra para cima e 

começa a diferenciação. Durante a infecção, as proteínas virais alteram o início 

normal do ciclo celular, produzindo uma progene viral (Hebner e Laimins, 2006). 

 

Os vírions de HPV infectam a camada basal e entram na célula através de um 

co-receptor ainda desconhecido (Pett e Coleman, 2007). Após a migração dos 

núcleos, a progressão está associada com a conversão do genoma viral de uma 

forma epissomal para uma forma integrada ao longo com deleção ou inativação de 

E2, regulação negativa do E6, expressão do E7 e ativação do promotor precoce 

(Roden et al., 2004).  

 

Os oncogenes virais induzem uma re-entrada não programada da fase S do 

ciclo celular, com ativação da maquinaria celular do hospedeiro necessária para a 

amplificação dos genes virais. Nas células infectadas, ocorrem baixos níveis de 

síntese viral, com 50-100 cópias do genoma por célula (Pett e Coleman, 2007). As 

células infectadas migram para as camadas superiores do epitélio e começam a se 

diferenciar (Hebner e Laimins, 2006). 
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Com a diferenciação celular das células infectadas, os promotores tardios são 

ativados levando à produção dos produtos dos genes tardios. Este evento inicia a 

fase latente do ciclo de vida do vírus com altos níveis de amplificação do genoma 

viral. Nas camadas superiores do epitélio, o DNA viral é empacotado em novos 

capsídeos e os vírions liberados da célula (Figura 9) (Hebner e Laimins, 2006; 

Woodman et al., 2007). 

 

 

 

 
 
Figura 9: Progressão de câncer cervical mediado pelo HPV. Retirado de Woodman et al., 2007. 
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1.6 EPIDEMIOLOGIA 

 A infecção pelo HPV é relativamente elevada entre as mulheres sexualmente 

ativas, por este motivo há muitos trabalhos envolvendo somente as mulheres. 

Entretanto, em relação aos homens existem poucos trabalhos atualmente descritos 

na literatura que o relacionam com o HPV, principalmente infectados pelo HIV.  

 

Por esta razão, os estudos envolvendo homens têm grande importância na 

avaliação da prevalência dos indivíduos masculinos portadores do HPV devido ao 

fato destes indivíduos terem infecção subclínica e assintomática, e 

conseqüentemente,  potenciais transmissores do HPV aos seus parceiros (as) 

sexuais. A detecção deste vírus por biologia molecular pode permitir avaliar a 

prevalência em homens assintomáticos e a diversidade molecular do HPV em genes 

importantes para a resposta imune, os quais serão úteis para indicar a prevalência 

dos tipos mais freqüentes e a diversidade em relação a eficácia de uma vacina anti-

HPV já aprovada há pouco tempo atrás. 

 

De fato, diversos antígenos virais como o E6 e E7, têm potencial no 

desenvolvimento de uma vacina eficaz. A expressão destes dois oncogenes do HPV 

de alto-risco é responsável pela carcinogênese cervical. Existem poucos estudos 

que avaliam a diversidade da região L1 em amostras procedentes de pacientes 

brasileiros (Franco e Harper, 2005). 

 

 O papilomavirus humano é transmitido por contato sexual e é a infecção 

sexual mais comum de caráter viral com o surgimento de mais de 6.2 milhões de 
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novas infecções a cada ano (Giles e Garland, 2006). A incidência de HPV aumenta 

dramaticamente com o número de parceiros sexuais (Cox, 2006). Porém, inúmeros 

meios de caráter não-sexual de transmissão através de fômites vêm sendo 

propostos (Gnanamony et al., 2007).  

 

O intercurso intromissivo não é um pré-requisito para a transmissão do HPV, 

pois um trabalho mostrou que algumas mulheres que se mantiveram virgens durante 

os dois anos de estudo estavam infectadas pelo HPV. Preservativos não previnem 

completamente a transmissão, apesar de mostrar que o uso destes reduz o risco de 

adquirir o HPV em 70% (Cox, 2006).  

 

Tem crescido evidências que a infecção por HPV é adquirida através de rotas 

não-sexuais e uma rota em potencial é a transmissão vertical, de mãe para filho. 

Provavelmente, ocorre durante a passagem do feto através do canal do parto 

infectado. O vírus também pode ser transmitido por infecção ascendente, após 

ruptura prematura de membranas (Medeiros et al., 2005). 

 

Cerca de 75% de americanos sexualmente ativos serão infectados pelo HPV 

em algum momento de sua vida: 74 % das infecções ocorrem em indivíduos entre 

15 a 24 anos e a alta incidência é encontrada em mulheres jovens, com menos de 

25 anos (Cox, 2006). A infecção por HPV, em particular está associada com 

significante morbidade e altos custos de cuidados médicos, com cerca de três 

bilhões de dólares gastos em apenas um ano (Giuliano, 2007). 

 



 

 

20 

 

 Evidências epidemiológicas têm provado que a infecção pelo HPV é o fator de 

risco mais importante para o desenvolvimento de neoplasias (Walboomers et al., 

1999; Munoz, 2000; Gnanamony et al., 2007), porém é consenso que a infecção por 

HPV de alto risco por si só não é suficiente como causa de casos de câncer cervical 

(Trottier e Franco, 2006). 

  

As infecções com HPVs de baixo risco podem causar lesões benignas da 

área anogenital conhecida como condiloma acuminata  (verrugas genitais) [figura 

10], assim como larga proporção de lesões intraepiteliais de baixo grau do cérvice 

uterino (Trottier e Franco, 2006). O condiloma acuminata possui baixo risco de 

progressão para o câncer invasivo, porém os pacientes queixam-se de prurido, 

sangramentos ou queimação, além dos distúrbios psicológicos devido à aparência 

da lesão (Chin-Hong e Palefsky, 2005). 

 
 

 

Figura 10: Condiloma acuminata Anal. Retirado de Chin-Hong & Palefsky, 2005. 
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Todos os casos de verrugas genitais são causados pela infecção por HPV 

(Steben e Duarte-Franco, 2007).  Em homens, o tipo 16 está relacionado ao 

desenvolvimento de cânceres peniano, anal, de cabeça e pescoço (Giuliano, 2007). 

O diagnóstico de verrugas genitais é primariamente clínico. Os pacientes podem ter 

desconforto, dor, sangramento, dificuldade de intercurso sexual; estes sintomas são 

comuns em pacientes com largas lesões em forma de couve-flor (Figura 11). 

Quando não tratadas, as verrugas podem sumir espontaneamente, permanecerem 

as mesmas ou aumentar em tamanho e número (Potocnik et al., 2007). 

 

 

Figura 11: Múltiplas verrugas genitais no prepúcio e na glande peniana. Retirado de Potocnik 
et al., 2007. 

 
 
Os papilomavirus Humanos genitais estão globalmente disseminados, com 

taxas cumulativas de infecção de aproximadamente 60% em muitas populações de 

mulheres jovens (Wood et al., 2007). A infecção pelo HPV é transiente em muitos 

casos, porém infecções persistem por muitos anos carreando alto risco de câncer 

cervical. A prevalência diminui com a idade, enquanto que a alta incidência pode ser 
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detectada entre 20 e 35 anos de idade durante o período sexual mais ativo da vida 

(Figura 12) (Sapy et al., 2007). 

 

 

Figura 12: Prevalência de HPV entre mulheres sexualmente ativas, entre 15-59 anos, 
dividido por grupos de idade, Estados Unidos, 2003 – 2004. Dados da “Centers for 
Disease Control and Prevention” -  www.cdc.org.  
 
 

Pouco é conhecido sobre a prevalência de HPV em homens. Alguns estudos 

mostram incidência de 4 - 45%, com baixas taxas refletindo a ausência de testes 

sensíveis para homens. Altas taxas de HPV são geralmente encontradas em 

estudos com soldados ou em homens que freqüentam clinicas de infecções 

sexualmente transmissíveis (IST) (Cox, 2006). 

 

A maioria dos estudos de infecção por HPV em homens tem como amostra, 

pele da região peniana - especificamente do sulco coronal e da glande do pênis - e 

da uretra. Existe um consenso que estas amostras são necessárias para detectar o 

HPV devido ao contato direto do pênis com a cérvice uterina. Logo, muitos trabalhos 

Idade (anos) 

http://www.cdc.org/�
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com homens têm o propósito de determinar sítios anatômicos ótimos para a 

detecção de HPV (Giuliano et al., 2007). 

 

O carcinoma celular escamoso de ânus é raro e conta com apenas 1.5% dos 

casos dos casos de câncer do trato gastrintestinal nos EUA. Cerca de cinco mil 

homens e mulheres foram diagnosticados com câncer anal em 2006, porém a 

incidência é muito maior em homens que praticam intercurso anal e naqueles com 

HIV. Estudos mostraram HPV em 63% de casos dos homens e 90% nas mulheres 

com câncer anal (Uronis e Bendell, 2007). 

 

Os estudos com homens mostrando a real prevalência do HPV são trabalhos 

limitados. Em muitos casos, a infecção pelo HPV em homens é subclínica, o que 

resulta em um reservatório assintomático, transmitindo o vírus. Porém, entre homens 

soropositivos, há uma alta incidência de neoplasia anal intraepitelial (Hagensee et 

al., 2004) e a infecção pelo HPV está intimamente ligada com o câncer anal e 

peniano (Wilkin et al., 2004; Smits et al., 2005).  

 

Trabalho publicado no ano 2000 mostrou que 71% dos homens com câncer 

peniano apresentou o DNA de diferentes tipos de HPV, sendo 81% deles para HPV 

de alto risco para o câncer, principalmente o tipo HPV-18 (Picconi et al., 2000). 

Outro estudo mostrou que 70% dos parceiros sexuais de mulheres infectadas pelo 

HPV, também estavam infectados, em diferentes porções do trato genital, como 

uretra, no prepúcio, entre outros (Nicolau et al., 2005).  
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A infecção por tipos de HPV de alto risco é freqüente entre mulheres 

sexualmente ativas, com incidência de 15 a 40% (De Araujo Souza e Villa, 2003). 

Estudos em mulheres brasileiras mostraram taxas de prevalência variando de 55.4% 

a 91%, dependendo do tipo de ensaio utilizado, respectivamente, hibridização In situ 

e PCR, sendo que os tipos de HPV mais prevalentes encontrados nas Américas 

Central e do Sul foram os tipos 16, 18, 45, 31 e 33 (Rabelo-Santos et al., 2003). 

 

1.7 CO-FATORES PARA O APARECIMENTO DO CÂNCER 

 

 A relação da infecção pelo HPV e o aparecimento do câncer cervical está 

muito bem estabelecido (Chan et al., 2005; Scheurer et al., 2005). 

  

Entretanto, a infecção por tipos oncogênicos do HPV é importante na causa 

do câncer cervical, porém é necessária a associação com outros fatores coexistindo 

com o HPV, para modular a transição para o câncer, como o uso prolongado de 

contraceptivos orais; o fumo; DSTs, como Herpes Simples tipo 2, Chlamydia 

trachomatis, a AIDS; a baixa idade dos relacionamentos sexuais; múltiplos parceiros 

sexuais; baixa condição sócio-econômica e multiparidade (Queiroz et al., 2004; 

Arora et al., 2005). 

 

Pessoas que receberam terapia imunossupressora crônica após transplante 

de órgãos têm alto risco de ter carcinomas em muitos sítios. Outros estudos têm 

demonstrado  o fumo como um fator para o desenvolvimento de câncer anal. 

Diversos estudos epidemiológicos têm ligado as práticas sexuais com o risco de 

câncer anal, principalmente à prática de intercurso anal (Uronis e Bendell, 2007).  
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1.8 RESPOSTA IMUNE AO HPV 

As variações que ocorrem nas regiões imunodominantes podem influenciar a 

resposta imune e possivelmente no potencial oncogênico do HPV, afetando o 

reconhecimento imunológico pelo hospedeiro e na atividade de imortalização celular 

(Sathish et al., 2005). 

 

As oncoproteínas E6 e E7 são necessárias para o estabelecimento e 

manutenção do estado tumorigênico e são alvos potenciais para a imunidade 

celular. Em estudos que utilizam essas proteínas, a resposta imune celular 

específica em modelos experimentais leva à supressão dos tumores induzidos pelo 

HPV (Bernard, 2004). 

 

Um trabalho publicado em 2003 sugere que as proteínas E6 e E7 do HPV 

induzem uma instabilidade cromossomal, que leva a um acúmulo de mudanças 

genéticas. Portanto, E6 e E7 representam um bom alvo para o desenvolvimento de 

imunoterapias antígeno-específicas ou vacinas para o câncer cervical (Palefsky e 

Holly, 2003). Porém, a maioria dos estudos é focada na proteína E7, por estar 

abundantemente mais expressa e melhor caracterizada imunologicamente (Mahdavi 

e Monk, 2005). 

 

A protéina L1 representa mais de 90% das proteínas totais encontradas na 

superfície do vírus, e forma as VLPs (Vírus-like-particle), muito utilizadas para estudo 

de resposta de anticorpos induzidas pela infecção do HPV genital. Muitas regiões 

imunodominantes vêm sendo identificadas dentro da proteína L1, principalmente em 
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pacientes com lesões cervicais e infecção persistente pelo HPV (Urquiza et al., 

2005). 

 

Estas VLPs são morfologicamente similares aos vírions infecciosos, com 

epítopos conformacionais altamente imunogênicos, porém não apresentam o DNA 

viral (Stern, 2005). Entretanto, eles podem induzir a produção de anticorpos 

neutralizantes em níveis comparáveis àqueles produzidos pelos vírions (Reddy et 

al., 2004). 

 

As VLPs são muito eficientes na indução tanto da resposta imune humoral 

quanto a celular. Os anticorpos induzidos por VLPs promovem uma proteção imune 

contra vírus infecciosos quando testados em modelos animais e também levam à 

ativação de células dendríticas in vitro (Stern, 2005). 

 

1.8.1 ESCAPE VIRAL 

 
A integração viral no genoma da célula hospedeira é um evento terminal para 

ciclo de vida do vírus. A replicação do DNA viral em células indiferenciadas e a 

subseqüente formação de partículas virais nas células epiteliais diferenciadas 

reduzem a exposição ao sistema imune do hospedeiro. A falha do sistema imune em 

reconhecer o vírus pode ser explicada pelo fato de ciclo de vida do HPV ser não-

lítico e não mostrar nenhum sinal pró-inflamatório que ativa as células dendríticas e 

induz a migração celular para o local. A natureza não lítica do HPV limita a produção 

de antígenos que serão apresentados ao sistema imune adaptativo (Kanodia et al., 

2007). 
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Há também a interação da citocinas / quimiocinas liberadas durante as 

respostas imune humoral e celular que são responsáveis pela regressão, 

persistência ou progressão das lesões associadas ao HPV (Goncalves e Donadi, 

2004). Queratinócitos infectados por HPV podem modificar a resposta imune por 

vários mecanismos: através da secreção de várias citocinas ou através da produção 

de citocinas de resposta Th2 (IL-4 e IL-10) em carcinomas configurando um 

mecanismo de evasão contra a resposta imune mediada por células T (Kim et al., 

1995). 

 

Um estudo comparou o perfil de citocinas em secreções cervicais de 

pacientes HPV DNA (+) e HPV DNA (-) com citologia normal, porém no primeiro 

grupo foram descritos elevados níveis de IL-10. O aumento da secreção de IL-10 em 

lesões cervicais pode inibir a resposta imune contra a infecção por HPV, levando à 

progressão de células cancerosas (Azar et al., 2004). 

 

1.9 VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) 

  
O primeiro caso de HIV-1 em humanos foi detectado a partir de amostra de 

sangue coletado de um homem na República Democrática do Congo em 1959. A 

forma de como ocorreu a contaminação ainda é desconhecida, porém sabe-se que o 

vírus circula nos Estados Unidos desde os anos 1970 (Questions and Answers. 

Divisions of HIV/AIDS Prevention. Centers for Disease Control Prevention, 2007).  

 

A AIDS foi reconhecida em 1981, mas o primeiro caso de AIDS diagnosticado 

retrospectivamente no Brasil ocorreu em 1980, em um homem jovem, bissexual 

http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/index.htm�
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residente na cidade de São Paulo (Meira, 2002). Foi postulado que um vírus T 

linfotrópico encontrado em pacientes com AIDS era o causador da AIDS. Análises 

imunológicas do retrovírus e suas propriedades biológicas sugeriram que ele fosse 

membro de uma família de retrovírus humanos conhecidos como HTLV e foi 

chamado de HTLV-III (Arya et al., 1984). 

 

Devido a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), nome 

recomendado pelo Center for Disease Control (CDC) em setembro de 1982, ser 

mais comum em homossexuais e usuários de drogas intravenosas, as primeiras 

teorias focaram nos problemas de estilo de vida. No final do ano de 1982, evidências 

epidemiológicas indicaram que a aids foi uma doença infecciosa transferida por 

fluidos corpóreos e pela exposição a sangue ou derivados sanguíneos contaminados 

(Greene, 2007). 

 

 Atualmente, cerca de 35 milhões (Figura 13) de pessoas estão infectadas 

pelo Vírus da Imunodeficiência Humana do tipo 1 (HIV-1), o qual pode ser 

caracterizado dentro de três distintos grupos: M, N e O. Enquanto as cepas de HIV 

do grupo O e N mostraram circulação limitada na África Central, as cepas do grupo 

M se distribuíram vastamente e inclui a maioria das cepas de HIV responsáveis pela 

pandemia. Dentro do grupo M, 11 subtipos (A - D, F – H e J – H) foram definidos. Ao 

menos 34 formas recombinantes (CRFs) foram identificadas (Locateli et al., 2007). A 

atual epidemia na cidade de São Paulo de HIV/AIDS é causada principalmente pelo 

subtipo B (Komninakis et al., 2007). 
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 A África Sub-Saariana é o lar de 62% dos casos mundiais de HIV, com cerca 

de 14 mil pessoas infectadas diariamente e 11 mil mortes por doenças relacionadas 

ao HIV/AIDS (Mbirimtengerenji, 2007). Um terço de todas as pessoas vivendo com 

HIV na América Latina, reside no Brasil (UNAIDS, 2007). Estima-se que o Brasil 

tenha 610 mil pessoas infectadas, segundo o Global AIDS Program (Stefani et al., 

2007)

 

Figura 13: Estimativa de adultos e crianças vivendo com HIV em 2007. Fonte: 
UNAIDS. AIDS Epidemic Update, 2007. 
 

Desde 1982, 55 mil casos de AIDS foram identificados no Brasil entre jovens 

de 13 a 24 anos (Figura 14). Possivelmente, o aumento dos casos de HIV se dá pela 

desinformação a respeito do problema, já que apenas 60% dos jovens têm 

conhecimento correto das formas de transmissão do HIV. Somente 53% dos jovens 

usaram preservativo na primeira relação sexual, sendo que 40% relataram ter usado 
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preservativo em todas as relações sexuais, independente da parceria, eventual ou 

fixo (Boletim Epidemiológico AIDS/DST, 2007). 

 
 
 
 

.  

 

Figura 14: Taxa de Incidência de AIDS (por 100.000 habitantes) em jovens de 13 a 24 anos 
por UF de residência. Brasil, 2005. Retirado do Boletim Epidemiológico AIDS/DST, 2007. 
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1.10 CO-INFECÇÃO DE HPV E HIV 

Um novo complicador para a disseminação do HPV é a co-infecção pelo Vírus 

da Imunodeficiência Humana (HIV). De fato, algumas questões permanecem a 

serem respondidas, como por exemplo, se ocorre um efeito adicional na infecção 

pelo HIV na aquisição, reativação ou persistência da infecção pelo HPV (De Sanjose 

e Palefsky, 2002). 

 

A transmissão sexual eficiente de ambas infecções permite um elevado 

número de pessoas co-infectadas em nosso meio (Carvalho et al. 2005). A AIDS é o 

resultado final da infecção pelo HIV, sendo reconhecida mundialmente como 

problema de saúde pública, e que pode associar-se com doenças infecto-

parasitárias e doença sexualmente transmissível (DST), adquirindo características 

diferentes, como por exemplo, evolução da infecção HIV para AIDS, ao contrário se 

estivesse isolada (Rodrigues e Abath, 2000). 

 

A prevalência das lesões pelo HPV é significante entre pacientes infectados 

com o HIV, porém a maioria dos estudos tem avaliado as verrugas genitais. Estes 

estudos são raros e com um número pequeno de pacientes. A maioria dos trabalhos 

com HPV em pacientes infectados pelo HIV se restringe à área genital. Entretanto, 

são reportadas altas prevalências do HPV mesmo na ausência de lesões clínicas, 

multiplicidade dos tipos de HPV na mesma lesão, novos tipos de HPV e muitos tipos 

oncogênicos levando ao desenvolvimento de displasias e neoplasias (Porro et al., 

2003). 
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A incidência do câncer cervical é elevada em mulheres HIV positivas 

comparadas com mulheres HIV negativas, além do que outro estudo indica que 

homens que fazem sexo com outros homens HIV positivos têm duas vezes mais 

chance de desenvolver câncer anal do que homens homossexuais HIV negativos 

(Mahdavi e Monk, 2005) 

 

Diversos estudos vêm demonstrando uma interferência na presença de co-

infecções com o aumento e a facilitação da transmissão do HIV, porém mais estudos 

devem ser realizados para esclarecimentos destes dados (Rodrigues e Abath, 2000; 

Kouri et al., 2002). Nosso grupo identificou que homens infectados pelo HIV 

apresentam maior diversidade de tipos de HPV comparados àqueles não infectados 

pelo HIV, assim como tipos de HPV com potencial oncogênico (Carvalho et al. 

2005). Segundo Arhtag (1989), grande parte das DST ocasiona lesões ulcerativas 

e/ou e inflamatórias, facilitando a transmissão do vírus (Ahrtag, 1989).   

 

Recentes estudos têm mostrado um aumento na prevalência e na 

persistência da infecção pelo HPV 16 e 18 no trato genital de mulheres soropositivas 

para o HIV, promovendo a progressão para a neoplasia epitelial cervical, o que se 

apresenta de forma mais pronunciada em mulheres com a contagem de células T 

CD4+ menor que 200 X 106/L (Marais et al., 2000; Fernandes et al., 2005). Porém, 

ainda não está claro se o HIV-1 influencia diretamente na patogênese da doença 

associada à infecção pelo HPV, devido às interações moleculares com os genes do 

HPV e através dos seus efeitos no sistema imune (Marais et al., 2000). 
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1.11 HPV E URINA 
 

O epitélio da bexiga é susceptível a infecção pelo HPV, como o epitélio 

cérvico-vaginal. Por esta razão, a urina é uma fonte alternativa em potencial de HPV. 

Alguns estudos para a detecção do DNA do HPV em urina têm sido realizados, 

porém, quando a presença do HPV é comparada entre amostras cervicais e 

amostras de urina, a investigação leva desvantagem pelo uso de diferentes métodos 

de detecção do HPV e pela falta de comparações tipo-específicas, mas quando 

comparadas, a concordância tipo-específica é alta (Stanczuk et al., 2003). 

 

Métodos de detecção de DNA na urina de pacientes têm sido utilizados para 

diagnosticar outras infecções sexualmente transmissíveis que afetam a cérvice 

uterina, como Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae. O sucesso destes 

programas de triagem fornece uma maior atenção para monitorar as patologias 

cervicais pela detecção de HPV DNA (Brinkman et al., 2002).  

 

Recentemente, alguns autores reportaram que o HPV pode ser detectado a 

partir de espécimes de urina de mulheres com carcinoma intraepitelial e invasivo, 

com alta concordância entre a detecção de HPV por amostras da cérvice e de urina. 

Estes resultados sugerem que a detecção pela urina pode ser utilizada para o 

desenvolvimento de novas estratégias de triagem (Fambrini et al., 2008). 

 

O rendimento do DNA do HPV na urina pode ser aumentado pela coleta de 

células epiteliais, amostras do primeiro jato de urina e pelo uso de amostras com alto 

volume para realização da extração e a reação da PCR (Stanczuk et al., 2003). 
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Em mulheres, o uso da urina para a detecção do HPV é devido ao fato de que 

a parede epitelial do cérvice uterino e/ou da vagina contém células esfoliadas que 

são eliminadas juntamente na urina. Logo, o uso da urina para a detecção da 

infecção genital pelo HPV é um diagnóstico útil e conveniente para a triagem não-

invasiva em mulheres assintomáticas, que podem conter algum tipo de HPV de alto 

risco para a patogênese do câncer (Prusty et al., 2005).  

 

Umas das dificuldades de se estudar a presença do HPV em homens é qual 

tipo de amostra utilizar e qual o método de diagnóstico, já que alguns sítios de 

infecção ainda não estão totalmente estabelecidos. Porém, muitos estudos têm 

mostrado elevada sensibilidade de detecção do DNA do HPV em urina (Strauss et 

al., 1999; Zambrano et al., 2002; Stanczuk et al., 2003; Golijow et al., 2005; Gupta et 

al., 2006; Jong et al., 2008)., enquanto outros estudos têm mostrado baixa 

sensibilidade (Forslund et al., 1993; Fife et al., 2003; Weaver et al., 2004) 

  

Não há métodos de triagem padronizados para detecção de HPV em homens 

infectados e assintomáticos (D'hauwers et al., 2007). Devido ao aumento da 

sensibilidade dos métodos utilizados para detectar HPV, amostras contendo baixos 

níveis de DNA, como a urina, tornou-se viável a sua utilização como fonte de 

detecção de HPV (Stanczuk et al., 2003). A detecção de HPV DNA na urina pode 

ser uma possibilidade real devido a alta concordância encontrada quando esta é 

comparada a outros métodos de detecção (Strauss et al., 1999; Zambrano et al., 

2002; Stanczuk et al., 2003; Golijow et al., 2005; Gupta et al., 2006; Jong et al., 

2008). 
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1.12 VACINAS PARA HPV 
 
Dois tipos de vacinas podem ser distinguidos: as vacinas terapêuticas que 

induzem uma resposta imune celular contra células epiteliais infectadas pelo HPV e 

as vacinas profiláticas, que induzem a produção de anticorpos neutralizantes dos 

vírus protegendo contra novas infecções, porém não de infecções já existentes 

(Tjalma et al., 2004).  

 

Apesar do sucesso do desenvolvimento da vacina anti-HPV, com dois 

produtos aprovados pelo FDA recentemente (vacina da Merck e da GlaxoSmith-

Kline), uma vacina quadrivalente para HPV-6, 11, 16 e 18 e uma bivalente para 

HPV-16 e 18, respectivamente (Mahdavi e Monk, 2005), ainda é desconhecido o 

impacto sobre uma população com alto grau de vulnerabilidade pela 

imunossupressão, como pessoas infectadas pelo HIV (Pinto et al., 2005). 

 

É importante a realização de estudos mostrando a diversidade genética do 

HPV, visto que há a necessidade de incluir na vacina, antígenos dos tipos de HPV 

circulantes em nosso meio, já que variações geográficas na prevalência têm sido 

descritas (Camara et al., 2003).  

 

Uma vacina que previne a infecção persistente pelo HPV-16 pode reduzir 

drasticamente a incidência do câncer cervical e seus precursores. Uma das vacinas 

aprovada utiliza VLPs, que são capsídeos virais não-infecciosos. Em modelos 

experimentais, a vacinação com VLPs de L1 podem induzir altos títulos de 
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anticorpos neutralizantes que conferem proteção contra altas doses experimentais 

do HPV (Pinto et al., 2005).  

 

Estudos recentes demonstraram que a administração de VLPs, derivadas de 

HPV-16, diminui consideravelmente a infecção específica, levando a redução de 

doenças relacionadas a este tipo de HPV. A administração oral destas VLPs leva a 

produção de anticorpos específicos do capsídeo em ratos, isto  indica que a 

vacinação oral contra o HPV é uma possibilidade concreta  (Biemelt et al., 2003). 

 

Uma vacina quadrivalente com uma mistura de quatro VLPs específicas 

derivadas das proteínas do capsídeo MAJOR L1 do HPV 6, 11, 16 e 18, sintetizadas 

em Saccharomyces cerevisiae foi desenvolvida para proteger contra as doenças 

comuns relacionadas ao HPV e é esperada uma redução substancial da morbidade, 

mortalidade e custos com o tratamento da infecção (Villa, 2007). 

 

 Foi demonstrada alta eficácia em mulheres não infectadas por HPV 

prevenindo cânceres cervical, vulvar, vaginal e lesões genitais externas causadas 

pelos quatro tipos presentes na vacina. Com base nos resultados positivos, 

atualmente mais de 60 países, incluindo Estados Unidos e a União Européia 

aprovaram o uso da vacina quadrivalente para uso clínico (Villa, 2007). 
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2 OBJETIVOS GERAIS 

Avaliar a prevalência de HPV em amostras de urina em homens 

assintomáticos e infectados pelo HIV-1.  

 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Verificar a prevalência do HPV (HPV-DNA) e os tipos circulantes na 

urina de homens soropositivos para o HIV-1; 

 
2. Idenfificar fatores de risco para a co-infeccão HPV/HIV em homens; 

 
3.       Verificar relação entre imunidade e viremia do HIV durante a co-

infecçao  HPV/HIV. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 CASUÍSTICA  

Foram coletadas 223 amostras de urina de homens soropositivos para o HIV-

1, provenientes do Serviço de Doenças sexualmente Transmissíveis do 

Departamento de Dermatologia do HC/FMUSP e do Centro de Referência e 

Treinamento em DST/AIDS. Após o participante concordar e assinar o TCLE (Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido), ele respondeu ao questionário com 

informaçoes sócio-comportamentais, presença ou passado de DST, carga viral para 

HIV, contagem de linfócitos CD4 e tempo do primeiro exame sorológico para HIV. 

Depois, foi a uma sala de coleta e coletou uma amostra de urina. 
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CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: Somente indivíduos adultos com sorologia positiva 

para HIV-1 com idade superior a 18 anos.  

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: Foram excluídos do estudo os pacientes que 

possuíam infecções oportunistas, uso de imunomoduladores ou supressores, além 

de dados incompletos. 

 
ASPECTOS ÉTICOS: Este estudo foi realizado com a apreciação e aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS 

(CRT/AIDS) do Programa Estadual de São Paulo e Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do HC/FMUSP. Somente os pacientes adultos com idade superior a 18 anos, 

que assinaram o consentimento livre e esclarecido, fizeram parte desta pesquisa. 

Todos os dados individuais são confidenciais e em nenhum momento foram ou 

serão divulgados. 

 

3.2 METODOLOGIA 

Após a coleta, as amostras foram centrifugadas, aliquotadas e armazenadas 

a –70 °C, para posterior análise.  

 

3.3 TÉCNICAS MOLECULARES 

 
3.3.1 EXTRAÇÃO DE DNA 

 
A urina coletada foi utilizada para a realização da extração de DNA. Essa 

amostra foi centrifugada a 1275 xg por 15 minutos e o sobrenadante retirado, sendo 

utilizadas as células. Estas amostras foram submetidas a um processo de extração 
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de DNA por meio do reagente comercialmente disponível (GFX Genomic Blood DNA 

Purification Kit, Amersham Pharmacia Biotech, Inc, Piscataway, EUA), de acordo 

com as instruções do fabricante. Resumidamente, as células foram agitadas e 

homogeneizadas e foi adicionado 500 µl de solução de extração (Extraction 

Solution), deixando por 10 minutos à temperatura ambiente. O conteúdo foi 

transferido para  colunas de sílica e centrifugado a 680 xg por 3 minutos, 

descartando-se o tubo coletor. Este procedimento foi repetido por mais duas vezes. 

Acrescenta-se 500 µl de solução de lavagem (Wash Solution), centrifugando a 1020 

xg por 5 minutos. A coluna foi colocada em tubo cônico de 1.5 ml, identificado, e 

adicionou-se 70 µl de água aquecida previamente a 70 °C, deixando 

aproximadamente por 15 minutos a temperatura ambiente. Após centrifugação a 680 

xg por 3 minutos, o DNA genômico foi guardado em freezer a -20ºC. 

 
 

3.3.2 PCR PARA AMPLIFICAÇÃO DO GENE L1 DO HPV 
 

As amostras de DNA extraído foram amplificadas empregando-se os 

oligonucleotídeos PGMY9 e PGMY11 (descritos por Manos et al. 1989; Gravitt et al. 

2000, tabela 1) que amplificam uma região conservada de 450 pares de bases do 

gene L1 de vários tipos de HPV, adaptando-se à técnica de PCR Real Time 

utilizando-se SYBR® Green. Os iniciadores PGMY09/PGM11 são degenerados em 

algumas posições. Assim, o anelamento é possível a mais de um tipo de nucleotídeo 

durante a reação da PCR e, desta maneira, a amplificação de um grande espectro 

de HPV genitais. Para 20 µL da reação foram utilizadas as seguintes concentrações 

finais de cada reagente: Um mistura de 0.01 µmol dos primers PGMY9/PGMY11 e 

10 µL de Tampão SYBR® GreenER qPCR Supermix Universal (Invitrogen, Carlsbad, 
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Califórnia, EUA). Foram incluídos controles positivos e negativos na reação. Um 

passo inicial de 4 minutos a 95 ºC para desnaturação seguida de 45 ciclos de 1 

minuto de desnaturação a 95 ºC; 1 minuto de anelamento a 58 ºC e 1 minuto a 72 ºC 

para a extensão, seguido de um último passo de 7 minutos a 72 ºC para a extensão 

final. O melt curve foi realizado com a finalidade de detectar primers dimers e 

analisar a especificidade da reação, com temperatura inicial de 60 ºC + 0.5 ºC/ciclo, 

30 segundos. 

 

Designação do Primer Seqüências do Primer (5´-3`) 

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 

  

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 

Tabela 1. Seqüência de nucleotídeos que foram utilizadas para PCR para detecção de HPV DNA.  
Adaptado de Gravitt et al. 2000. 
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3.3.3 PCR PARA AMPLIFICAÇÃO DO GENE ß-actina 
 
As amostras de DNA com resultado negativo para o PCR Real Time com os 

primers degenerados PGMY09/11 foram submetidas a uma PCR com 

oligonucleotídeos para ß -actina 5’ (5’ - AGC GGG AAA TCG TGC GTG - 3’) e ß -

actina 3’ (5’ - CAG GGT ACA TGG TGG TGC - 3’) que amplificam um fragmento de 

317 pb do gene humano da ß-actina, como descrito previamente (Gall et al., 1993). 

 

A PCR foi realizada em volume de 50 µL contendo 0.2 mM de dNTPs, 2 mM 

de MgCl2

3.3.4 PCR COM PRIMERS TIPO-ESPECIFICO 

, 0.01 µmol de cada primer e 0.5 U de Taq DNA polimerase (Amersham 

Pharmacia Biotech, New Jersey, EUA) em tampão 1X (10mM Tris-HCl e 50mM KCl). 

Uma reação contendo todos os componentes acima citados e sem DNA foi incluída 

em todas as amplificações como controle negativo.  

 

     Para confirmar a presença de HPV-16, 18, 6 e 11 nas amostras que 

apresentaram positividade para HPV DNA, foi realizada uma PCR convencional 

utilizando-se primers tipo específicos para cada tipo mencionado (Tabela 2) (Naqvi 

et al., 2004). A PCR com primers tipo-específicos foi realizada em volume de 25 µL 

contendo 0.2 mM de dNTPs, 2 mM de MgCl2, 0.01 µmol de cada primer e 0.5 U de 

Taq DNA polimerase (Amersham Pharmacia Biotech, New Jersey, EUA) em tampão 

1X (10mM Tris-HCl e 50mM KCl). Uma reação contendo todos os componentes 

acima citados e sem DNA foi incluída em todas as amplificações como controle 

negativo, sendo o controle positivo o DNA de amostras sabidamente positivas de 
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cada tipo doadas pelo Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical de 

São Paulo.  

 
Tabela 2. Seqüência de nucleotídeos utilizados para PCR Tipo específico (Adaptado de Naqvi 
et al., 2004).  
 
 
 

3.3.5 Seqüenciamento 

A região LCR, com cerca de 500 a 1000 Pb contidas nos produtos de PCR 

das amostras, foram purificadas pelo kit “ChargeSwitch® PCR Clean-Up Kit” 

(Invitrogen, Carlsbad, Califórnia, EUA), a fim de retirar o excesso de iniciadores e 

dNTPs da reação, seguindo as instruções do fabricante.  

 
 
 

HPV-6 

 
5´- TAGTGGGCCTATGGCTCGTC - 3 ´  

(Forward Primer) 
 

5´- TCCATTAGCCTCCACGGGTG – 3´ 
 (Reverse Primer) 

 
 
 
 

HPV-11 

 
5´-GGAATACATGCGCCATGTGG-3´  

(Forward Primer) 
 

5´-CGAGCAGACGTCCGTCCTCG-3´   
(Reverse Primer) 

 
 
 

 
HPV-16 

 
5´-AAGGCCAACTAAATGTCAC-3´  

(Forward Primer) 
 

5´-CTGCTTTTATACTAACCGG-3´   
(Reverse Primer) 

 
 
 

 
HPV-18 

 
5’-ACCTTAATGAAAAACCACGA-3´ 

  (Forward Primer) 
 

5´-CGTCGTTGGAGTCGTTCCTG-3´ 
  (Reverse Primer) 

 

https://products.invitrogen.com/ivgn/en/US/adirect/invitrogen?cmd=IVGNprodListLink&FeatureType=1201&Feature=84601�
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A reação de seqüenciamento (“cicle sequencing”) foi realizada na 

concentração de, aproximadamente, 100 ng de produto de PCR, 0.005 µmol de cada 

iniciador, 8 µl de dideoxiribonucleotídeos fluorescentes (Big dye terminators, Perkin 

Elmer Cetus, Emerville, CA, EUA) e água para completar o volume final de 10 µl. 

Posteriormente, a mistura acima foi submetida a 25 ciclos de amplificação a 96ºC 

por 10 segundos para a abertura das fitas de DNA, 50ºC por 5 segundos para o 

anelamento dos iniciadores e 60 ºC por 4 minutos para a atuação da enzima 

polimerase. Foi realizada purificação do produto da reação de seqüenciamento, por 

meio de isopropanol – etanol para retirada do excesso de dideoxiribonucleotídeos 

fluorescentes.  

 

Resumidamente, a todo conteúdo do produto da reação de seqüenciamento 

foram acrescidos 80 µl de isopropanol 75%, que foram misturados e deixados à 

temperatura ambiente por quinze minutos. Foram centrifugados por 20 minutos a 

1105 xg, removendo-se, depois, todo o sobrenadante. Foram colocados 200 µl de 

etanol 70%, misturados por inversão e centrifugados por 20 minutos a 1105 xg. Todo 

o sobrenadante foi retirado e repetido o procedimento anterior.  

 

Após descarte do sobrenadante, o material centrifugado no fundo do tubo foi 

secado por aproximadamente uma hora a temperatura ambiente. Após este 

procedimento, os “pellets” foram estocados a –20ºC. Para realizar a corrida 

eletroforética foi ressuspendido, o “pellet” em 6 µl da solução de formamida – 

dextran na concentração de 5:1. 
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As amostras foram corridas em um seqüenciador automático de DNA (Applied 

Biosystem-377, Perkin Elmer, Foster city, CA, EUA) e analisadas por meio do 

programa “Sequence Navigator” (Perkin Elmer, Foster city, CA, EUA). As sequências 

obtidas da região LCR foram analisadas, comparando-se com amostras já 

seqüenciadas do HPV. Foram utilizados controles negativos em todos os 

experimentos para obtenção de um maior controle de qualidade. 

 

3.3 .6  Anál ise  esta t ís t ica  

   O tipo de amostra que foi utilizado pelo estudo foi de conveniência. Foi utilizado 

o programa “Epi-Info” versão 6.04; CDC, Atlanta, GA, para análise estatística. A 

análise estatística foi realizada com freqüência simples. A análise de significância foi 

realizada por meio do teste de χ2 corrigido com testes Yates ou para as variáveis 

contínuas não paramétricas pelo teste de Kruskal-Wallis. A figura 15 demonstra um 

roteiro simplificado das técnicas utilizadas no trabalho. 
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4 Resultados 

O DNA do HPV foi detectado em 69 (30.9%) pacientes por meio do Real Time 

PCR utilizando-se Sybr Green® (figuras 16 e 17). Dentre eles, vinte e dois homens 

apresentaram o HPV-16; dezoito homens tinham DNA do HPV-11; quatro 

apresentaram o HPV-6 e cinco, o HPV-18, por meio de PCR convencional com 

primers tipo específicos (Figura 18). Vinte homens não tiveram o tipo de HPV 

determinado, provavelmente por estar infectado por outros tipos de HPV não 

propostos em nossa pesquisa. Além de cinco pacientes apresentarem co-infecções 

com vários tipos de HPV (tabela 3, figura 19). Todos os pacientes foram positivos 

para a PCR da ß-actina. 

Amostras de 
Urina 

Seqüênciamento 

Tipagem 
dos HPV-6, 
11, 16 e 18 
Gene LCR 

+ - 

+ 

Extração de 
DNA 

PCR Real 
Time 

PGMY09/11 
Região L1 

PCR ß-Actina 

Figura 15: Roteiro das técnicas de detecção do HPV. 
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Figura 16: PCR Real Time. Sessenta e nove pacientes apresentaram HPV DNA. 

 

 

Figura 17: Curva de melting dos pacientes HPV positivos. 
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Figura 18: Gel de agarose 2% com amostras positivas para cada tipo de HPV proposto 
no estudo. 

HPV-6 HPV-11 

HPV-18 HPV-16 
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4.1 Seqüênciamento 

Amostras positivas para os HPVs 6, 11, 16 e 18 na PCR da região LCR foram 

submetidas a um seqüênciamento direto desta região, porém não obtivemos 

resultados satisfatórios para os tipos 6, 11 e 18. Sugerimos que devido à baixa 

concentração de DNA encontrada em cada amostra e pelo aparecimento de bandas 

inespecíficas (por análise em gel de eletroforose), o seu seqüênciamento não foi 

viável para uma análise mais detalhada e conclusiva. 

 

  

31.9% 
(22/69) 

 

26.1% 
(18/69) 

 

5.8% 
(4/69) 

 

7.2% 
(5/69) 

 

29% 
(20/69) 

 
  

2.9% 

 
2.9% 

  
1.5% 1.5% 

30.9% 
(69/223) 

1.5% 
2.9% 

30.9% 

60 

40 

20 

0 

Figura 18: Prevalência dos tipos de HPV e co-infecções. 
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Obtivemos sucesso no seqüênciamento da região LCR de duas amostras 

positivas para o HPV-16. O objetivo de nossa pesquisa era observar possíveis 

mutações no tipo circulante em nossos pacientes. Estas duas amostras foram 

confrontadas com as seqüências completa do genoma (NC_001526) e da região 

LCR (EU650485)  do HPV-16  publicadas no Genbank e não foi encontrada 

nenhuma mutação ou diferença de nucleotídeos entre as amostras e as seqüências 

publicadas (dados não mostrados). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=NC_001526�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=187672111�
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     Tabela 3. Características Demográficas e sociais dos indivíduos infectados pelo HIV-1. 

 
Características 

 
HPV + (n=69) 

 
HPV - (n=154) 

 
Valor de p  

 

Idade 
18-29 

30-39 

≥ 40 

 

 

3 (4.3%) 

13 (18.8%) 

53 (76.9%) 

 

 

 

4 (2.6%) 

36 (23.4%) 

114 (74%) 

 

 

 

0.61 

 
Escolaridade 
 
1º Grau  
 
2º Grau 
Superior 

Não respondeu 

 
 
 

22 (31.9%) 

28 (40.6%) 

16 (23.2%) 

3 (4.3%) 

 
 
 

45 (29.2%) 

55 (35.7%) 

50 (32.5%) 

4 (2.6%) 

 

 
 

 

 

0.52 

Sálarios Mínimos 
 
 
0 - 4 Salários mínimos 

≥ 5   Salários Mínimos 

Não sabe ou não respondeu 

 
 
 

40 (58%) 

22 (31.9%) 

7 (10.1%) 

 

 
 
 

92 (59.8%) 

55 (35.7%) 

7 (4.5%) 

 
 
 

0.27 

Situação Marital 
    
Casado 
Não casado 
Não Respondeu 

 
 

15 (21.7%) 
50 (72.5%) 
4 (5.8%) 

 
 

47 (30.5%) 
101 (65.6%) 

6 (3.9%) 

 

 
 
 

0.36 

 
Raça/Cor 
 
Branco 
Não Branco 

Não Respondeu 

 
 
 

35 (50.7%) 
29 (42%) 

5 (7.3%) 

 
 
 

86 (55.8%) 
62 (40.3%) 

6 (3.9%) 

 
 
 

0.50 
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    Tabela 4. Histórico de práticas sexuais dos pacientes envolvidos no estudo. 
  

Características 
 

HPV + (n=69) 
 

HPV - (n=154) 
 
Valor de p 

Idade da primeira relação 
sexual 
 
≤14 Anos 
≥15 Anos 

Não responde 

 

 
 
 

23 (33.4%) 
39 (56.5%) 

7 (10.1%) 

 
 
 

62 (40.3%) 
85 (55.2%) 

7 (4.5%) 

 

 
 
 

0.22 

Relações sexuais nos últimos 
12 meses 
 
Nenhuma 
Somente com mulheres 
Tanto homens e mulheres 
Somente homens 

Não respondeu 

 

 
 
 

8 (11.6%) 
19 (27.6%) 
2 (2.9%) 

37 (53.6%) 

3 (4.3%) 

 
 
 

13 (8.5%) 
38 (24.7%) 

7 (4.5%) 
92 (59.7%) 

4 (2.6%) 

 
 
 
 

0.78 
 

Uso de preservativo com 
parceiro fixo 
 
Não tem parceiro fixo 
Sempre usa preservativo 
As vezes usa preservativo 
Nunca usa preservativo 

Não respondeu 

 

 
 
 

30 (43.5%) 
28 (40.6%) 
4 (5.8%) 
1 (1.4%) 

6 (8.7%) 

 
 
 

60 (39%) 
66 (42.8%) 
14 (9.1%) 
4 (2.6%) 

10 (6.5%) 

 
 
 
 

0.81 

Uso de preservativo com 
parceiro eventual 
 
Não tem parceiro eventual 
Sempre usa preservativo 
As vezes usa preservativo 
Nunca usa preservativo 

Não respondeu 
 

 
 
 

23 (33.3%) 
39 (56.5%) 
1 (1.5%) 
0 (0%) 

6 (8.7%) 

 
 
 

46 (29.9%) 
92 (59.7%) 

9 (5.9%) 
2 (1.3%) 

5 (3.2%) 

 
 
 
 
 

0.19 

 
Número de mulheres com 
quem teve relações sexuais 
nos últimos 12 meses 
 
0 - 1  
2 - 4  
≥ 5 
Não respondeu 
 

 
 
 
 
 

50 (72.5%) 
9 (13%) 
4 (5.8%) 
6 (8.7%) 

 
 
 
 
 

122 (79.2%) 
15 (9.7%) 
5 (3.3%) 

12 (7.8%) 

 
 
 
 
 

0.66 
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Número de homens com quem 
teve relações sexuais nos 
últimos 12 meses 
 
0 - 1  
2 - 4  
> 5 
Não respondeu 
 

 
 
 
 

35 (50.7%) 
12 (17.4%) 
16 (23.2%) 
6 (8.7%) 

 

 
 
 
 

91 (59.1%) 
22 (14.3%) 
34 (22.1%) 

7 (4.5%) 
 

 
 
 
 

0.50 

 
Prática de relações anais 
como ativo 
 
Não pratica 
Sempre usa preservativo  
Às vezes usa preservativo  
Não respondeu 
 

 
 
 
 

26 (37.7%) 
37 (53.6%) 
5 (7.3%) 
1 (1.4%) 

 

 
 
 
 

43 (27.9%) 
88 (57.1%) 
20 (13%) 
3 (2%) 

 
 
 
 
 

0.38 

 
Prática de relações anais 
como passivo 
 
Não pratica 
Sempre usa preservativo  
Às vezes usa preservativo 
Nunca usa preservativo 
Não respondeu 
 

 
 
 
 

31 (44.9%) 
31 (44.9%) 
5 (7.3%) 
0 (0%) 

2 (2.9%) 

 
 
 
 

75 (48.7%) 
66 (42.9%) 

8 (5.2%) 
1 (0.6%) 
4 (2.6%) 

 
 
 
 
 

0.91 

 
Pratica de Relação Oral como 
ativo 
 
Não pratica 
Sempre usa preservativo  
Às vezes usa preservativo        
Nunca usa preservativo 
Não respondeu 
 

 
 
 
 

30 (43.5%) 
6 (8.7%) 

16 (23.2%) 
13 (18.8%) 
4 (5.8%) 

 
 
 
 

59 (38.3%) 
21 (13.6%) 
24 (15.6%) 
50 (32.5%) 

0 (0%) 

 
 
 
 
 

0.004 

Pratica de Relação Oral como 
Passivo 
 
Não pratica 
Sempre usa preservativo  
Às vezes usa preservativo 
Nunca usa preservativo 
Não respondeu 

 
 
 

25 (36.3%) 
17 (24.6%) 
17 (24.6%) 
10 (14.5%) 

0 (0%) 

 
 
 

55 (35.7%) 
28 (18.2%) 
25 (16.2%) 
45 (29.2%) 

1 (0.7%) 
 

 
 
 
 

0.11 
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Rota de Infecção 
 
Homem que faz sexo com 
mulher (HSM) 
Homem que faz sexo com 
homem (HSH) 
Usuário de drogas injetáveis 
 
Transfusão 
 

Não sabe/ não responde 

 
 
 

10 (14.5%) 
 

31 (44.9%) 
 

3 (4.4%) 
 

2 (2.9%) 

             23 (33.3%) 

 
 
 

25 (16.2%) 
 

88 (57.1%) 
 

4 (2.6%) 
 

1 (0.7%) 

36 (23.4%) 

 
 
 
 

 

0.24 

     
 
 
     Tabela 6. Características Clínicas e Laboratoriais 

 
Características 

 
HPV + (n=69) 

 
HPV - (n=154) 

 
Valor de p 

Corrimento 
 
Sim 

Não 

Não respondeu 

 
 

25 (36.2%) 
40 (58%) 

4 (5.8%) 

 
 

49 (31.8%) 
 95 (61.7%) 

10 (6.5%) 

 
 

 

0.80 

 

Verrugas genitais 
Sim 
Não  

Não lembra ou não respondeu 

 

 
25 (36.2%) 
37 (53.6%) 

7 (10.2%) 

 
42 (27.3%) 
103 (66.9%) 

9 (5.8%) 

 
 

0.14 

Lesões 
Sim 
Não 

Não lembra ou não respondeu 

 
9 (13%) 

53 (76.8%) 

7 (10.2%) 

 

 
42 (27.3%) 
100 (64.9%) 

12 (7.8%) 

 

 
 
 

0.06 

Uso de Anti-Retroviral 
 
Sim 
Não 
Não Responde 
 

 
 

60 (87%) 
6 (8.7%) 
3 (4.3%) 

 
 

115 (74.7%)  
35 (22.7%) 

4 (2.6%) 

 
 
 

0.03 
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Carga Viral inicial 
(Primeira Carga viral após o 
diagnóstico positivo para HIV) 
 
≥1000 copies/ml 
<1000 copies/ml 
Sem Dados 

 
 
 
 

52 (75.4%) 
12 (17.4%) 

5 (7.2%) 

 
 
 
 

100 (64.9%) 
  38 (24.7%) 

16 (10.4%) 
 

 
 
 
 

0.30 

Carga Viral Atual 
(Última carga Viral) 
 
≥1000 copies/ml 
<1000 copies/ml 
Sem dados 

 

 
 
 

25 (36.2%) 
39 (56.5%) 

5 (7.3%) 

 
 
 

91 (59.1%) 
43 (27.9%) 
20 (13%) 

 
 
 

0.0002 

 

Contagem inicial de Células 
TCD4+ (Primeira contagem após o 
diagnóstico positivo para HIV) 
 
< 200 
≥ 200 
Sem dados 

 

 
 
 
 

25 (36.2%) 
37 (53.6%) 
7 (10.2%) 

 
 
 
 

42 (27.3%) 
101 (65.6%) 
11 (7.1%) 

 
 
 

0.23 

Contagem de células TCD4+ Atual 
(Última contagem de TCD4+)  
 
< 200 
≥ 200   
Sem dados 

 
 
 

13 (18.8%) 
51 (73.9%) 

5 (7.3%) 

 
 
 

19 (12.3%) 
117 (76%) 
18 (11.7%) 

 
 

0.30 

 

     
 

 

5 Discussão 

O HPV é a causa mais comum de doenças sexualmente transmissíveis de 

etiologia viral em todo o mundo, com ao menos 30 tipos de HPV infectando a região 

anogenital (Brinkman et al., 2004). 

 

Nosso estudo identificou 30.9% de prevalência de HPV DNA na urina de 

homens, o que corresponde aos dados que se têm na literatura (Strauss et al., 1999; 

Sellors et al., 2000; Stanczuk et al., 2003; Golijow et al., 2005; Prusty et al., 2005; 
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Smits et al., 2005; Daponte et al., 2006; Gupta et al., 2006; Song et al., 2007; Jong et 

al., 2008).  

 

Strauss em 1999 encontrou HPV DNA em 78% e 65%, em amostras cervicais 

e urina, respectivamente, sendo que foi demosntrado 76% de paridade entre os dois 

tipos de amostras (Strauss et al., 1999). Sellor e cols. em 2000 demonstraram a 

presença de HPV DNA em 45% das pacientes por meio do uso de urina, sendo que 

o grupo encontrou pelo menos 1 entre 6 tipos de HPV de alto risco oncogênico na 

urina ou amostras cervicais em 69% das mulheres testadas. A especificidade do 

teste foi de quase 99% nas amostras de urina (Sellors et al., 2000). 

 

O HPV-16 foi o tipo mais prevalente encontrado em nosso estudo entre os 

pacientes HIV-1 positivos, como descrito em trabalhos anteriores (Sellors et al., 

2000; Stanczuk et al., 2003; Gupta et al., 2006; Song et al., 2007). Em trabalho de 

Stanczuk, o HPV-16 estava presente em (25/42) 59% e (19/31) 61% das amostras 

de raspado cervical e de urina, respectivamente (Stanczuk et al., 2003). Golijow em 

trabalho realizado na Argentina dividiu 2 grupos: o primeiro grupo, homens com 

parceiras sexuais com diagnóstico positivo para HPV e o segundo grupo, homens 

com lesões penianas, sendo que foi encontrado 69% e 80% de positividade para 

HPV-16 na urina, respectivamente (Golijow et al., 2005). 

 

A detecção do HPV é bem maior entre mulheres jovens e parece diminuir com 

o aumento da idade. Nos homens, a infecção aparenta ser bem comum, porém é 

menos estudada do que a infecção em mulheres (Queiroz et al., 2004). Em razão da 
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alta prevalência mundial de HPV em mulheres (2 a 44%) e devido falta de sintomas 

nos homens, pesquisadores buscam por métodos de diagnósticos mais sensíveis e 

específicos (Nicolau et al., 2005). 

 

O atual método de triagem para o câncer cervical é um exame pélvico 

precoce e o exame de Papanicolau, que detecta alterações celulares ou lesões pré-

malignas da região cervical. Porém, há diversos problemas quanto a estes métodos. 

O Papanicolau requer um exame pélvico que é um método invasivo e desconfortável 

para a paciente, consumindo muito tempo e menos aplicado nos países do terceiro 

mundo. Apenas 15-50% das pacientes com HPV são identificadas por um simples 

teste, necessitando de outros testes para uma maior eficácia (Brinkman et al., 2004). 

 

Acredita-se que a natureza assintomática da infecção pelo HPV em homens é 

responsável pela sustentação da transmissão para as suas parceiras. Os homens 

são um importante reservatório de infecção pelo HPV e podem desempenhar um 

papel determinante na transmissão do HPV para as mulheres (Golijow et al., 2005). 

Desde que esta condição foi sugerida, a triagem de HPV em homens torna-se 

relevante para a prevenção de câncer cervical nas mulheres (Giovannelli et al., 

2007).  

 

A utilização da citologia oncótica do colo cervical, pelo método Papanicolau, 

tem contribuído para a detecção precoce do HPV e conseqüente redução de três 

quartos dos casos de câncer cervical durante os últimos 50 anos. Entretanto, este 

teste mostra altas taxas de falso-negativos, sendo uma limitação crítica (Franco e 
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Harper, 2005). Porém, muitos cientistas têm focado sua atenção na infecção pelo 

HPV em homens (Geipert, 2005).   

 

Na ausência de lesões clínicas, a estratégia de diagnóstico mais confiável 

para homens é o teste para detecção de HPV DNA. As taxas de infecção por HPV 

em homens variam de 1% a 82.9%, devido a diferentes perfis de pacientes e 

diferentes ensaios de detecção com diferentes materiais clinicos utilizados (exemplo: 

superficie peniana, cavidade prepucial, glande, escroto, uretra, sêmen e urina), 

devido a falta de acordo em relação aos sítios anatômicos que deveriam ser 

utilizados (Giovannelli et al., 2007). 

 

Muitos estudos têm demonstrado que mesmo com ausência de lesões 

clínicas, a uretra masculina é um reservatório de HPV, explicando as recidivas após 

o tratamento dos parceiros sexuais. A prevalência variou de 17% a 50% (Aynaud et 

al., 2003). Foram encontradas altas taxas de prevalência de infecção por HPV no 

sêmen de homens com lesão e sem lesão. Estes dados foram correlacionados com 

existência de lesões nas suas respectivas parceiras (Aynaud et al., 2002). 

 

Na literatura, muitos estudos têm testado HPV na urina (Strauss et al., 1999; 

Stanczuk et al., 2003; Brinkman et al., 2004; Daponte et al., 2006). Um estudo 

conduzido em 1989 mostrou que 88% dos homens testados para a detecção do 

DNA do HPV-6 e/ou HPV-11 foram positivos, utlizando-se a PCR para diagnóstico 

em amostras de urina (Melchers et al., 1989). Outro estudo demonstrou que 73% 

dos pacientes com lesões penianas e com parceiros positivos para o HPV 
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apresentavam o HPV DNA. Estes dados sugerem que amostras de urina são muito 

úteis na detecção e genotipagem do HPV DNA em populações de homens de alto 

risco (Golijow et al., 2005).  

 

Hillman e cols. encontraram 12.5% de prevalência de HPV DNA em amostras 

de urina de homens que também tinham gonorréia. Neste trabalho os tipos 11, 16 e 

18 foram os tipos mais prevalentes, o que corrobora nossos resultados. Os tipos 

chamados de alto risco foram encontrados em 73% dos pacientes positivos para o 

HPV DNA submetidos ao teste, utilizando urina.  (Hillman et al., 1993). 

 

Weaver comparou diferentes sítios de infecção, entre eles, urina e encontrou 

6% de HPV DNA nesta amostra biológica, a qual teve diferença estatística em 

relação aos outros sítios de infecção como região peniana, glande e bolsa escrotal 

(Weaver et al., 2004).  

 

Smits em 2005 encontrou 39.4% e 9.6% de prevalência de HPV DNA, em 

homens HIV positivos e negativos, respectivamente. No grupo HIV negativo, os tipos 

de HPV-16 e HPV-74 foram, numericamente, os mais importantes enquanto que no 

grupo HIV positivo, o HPV-52 foi o tipo mais prevalente. Neste trabalho o uso da 

urina foi bem satisfatória para a detecção de HPV DNA (Smits et al., 2005), 

concordando com os nossos achados . 

 

A urina é de simples coleta e pode fornecer um espécime conveniente não-

invasivo para triagem de infecção por HPV em larga escala da população masculina 



 

 

59 

 

(Geddy et al., 1993). Testes que detectam o HPV DNA tornaram-se úteis para 

aumentar a sensibilidade da citologia cervical convencional. Uma vez que, a maioria 

utiliza um swab para coleta, pacientes relatam desconforto e stress emocional em 

relação ao exame colposcópico. Logo, um método confiável e que não fosse 

invasivo aumentaria a taxa de participação nos programas de triagem. A utilização 

de urina proporcionaria uma triagem preliminar para o câncer cervical e contornaria 

a necessidade do teste de Papanicolau para as mulheres que foram HPV DNA 

negativas (Song et al., 2007). 

 

Foi encontrada alta especificidade de detecção de HPV na urina no trabalho 

de Song et al (2007), que mostra a presença do HPV DNA em mais de 70% de 

mulheres com neoplasia intraepitelial cervical. Outro trabalho com mulheres com 

citologia oncótica positiva detectou 35.1% de HPV utilizando captura híbrida, sendo 

2.6% infectados por tipos de baixo risco; 30.8% infectados por tipos de alto risco e 

co-infecção entre tipos de alto e baixo risco foi de 1.7% (Sapy et al., 2007), o que 

corrobora os dados obtidos por nosso estudo. 

 

Um trabalho utilizou um teste de ELISA para detectar anticorpos IgG para as 

VLPs do HPV-16 e 68% das pessoas testadas foram positivas para este anticorpo, 

em pacientes soropositivos para o HIV-1 (Marais et al., 2000). Em trabalho de 2003 

com mulheres indígenas do Zimbábue, todas elas com carcinoma invasivo de 

células escamosas e a maioria apresentando estágio avançado de câncer cervical, 

foi utilizado como espécime células coletadas com swab e urina. Nas amostras de 

swab cervical e urina, 98% e 72% apresentaram o HPV DNA, respectivamente 
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(Stanczuk et al., 2003). A prevalência foi maior do que a encontrada em nosso 

estudo, porém em mulheres já com estágio avançado de câncer, enquanto que 

nossa coorte foi de homens assintomáticos. 

 

Alguns fatores de risco foram identificados em nosso estudo, como a prática 

de relação oral e uso de preservativo (p=0.004). Os homens co-infectados relataram 

não usar sempre o preservativo na relação oral como ativo, tornando-se este um 

provável fator para a infecção por HPV. 

 

Em nosso estudo, o número de linfócitos TCD4+ maior que 200 cels/µL em 

pacientes HPV/HIV foi menor do que o encontrado nos pacientes não co-infectados. 

Um grupo em 2008 publicou que a média e mediana de CD4+ foi menor em 

pacientes com neoplasia epitelial peniana comparados a toda a coorte (Kreuter et 

al., 2008). Outro trabalho no Quênia mostrou significante baixa no número de TCD4+ 

e alta no número de cópias de HIV RNA no sangue de mulheres HIV positivas que 

estavam infectadas com HPV (Yamada et al., 2008). Dado que não foi encontrado 

em nosso estudo, uma vez que a maioria dos co-infectados por HPV tinham baixa 

carga viral de HIV e células TCD4+ igual ou maior que 200 células/µL.  

 

Estes dados não usuais, de co-infectados HIV/HPV apresentarem significativa 

carga viral menor que aqueles somente com HIV pode indicar que esse grupo 

apresenta maior adesão ao tratamento com antiretrovirais e consequente melhora 

na qualidade de vida. Isto é confirmado com diferença estatística significante em 

relação ao uso de antiretrovirais. Isto poderia proporcionar maior número de 
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parceiros/parceiras e maior exposição sexual ao HPV. Entretanto, não houveram 

dados significativos de maior quantidade de parceiros nesses  grupo. Deste modo, 

estudos mais detalhados deveriam ser realizados para explicar esses achado. 

 

Testes para HPV utilizando métodos moleculares podem ser mais sensíveis 

que a citologia para triagem cervical primária e coleta feita pelo próprio paciente 

pode aumentar as estratégias preventivas. Este tipo de coleta foi altamente 

concordante com a coleta realizada por médicos (Daponte et al., 2008). Nosso grupo 

foi um dos primeiros a utilizar a PCR em tempo real para detecção de HPV DNA em 

urina e obtivemos bons resultados com alta prevalência detectada entre pacientes 

assintomáticos e sem histórico de HPV. Um trabalho de 2008 descreveu quatro 

novos ensaio independentes de PCR Real Time que se mostrou um método 

confiável para determinar a carga viral de HPV (Broccolo e Cocuzza, 2008). 

 

Em trabalho de Daponte et al. (2008), a aplicação de PCR real time aumentou 

a performance de ambas as amostras do  método de auto-coleta para todas as 

classes histológicas. Quando foram comparados os métodos de Real time PCR com 

PCR convencional, o primeiro mostrou alta sensibilidade (Daponte et al., 2008). Em 

conclusao, o método de Real Time PCR se mostrou uma ferramenta útil e prática 

para a detecção de HPV na urina. 
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6 Conclusões 

 

1. Alta prevalência de HPV DNA (30.9%) foi encontrada na urina de 

homens infectados pelo HIV-1, sem sintomas ou histórico de lesões 

anteriores por HPV; 

 
2. A urina se mostrou um espécime biológico útil e confiável para 

detecção de HPV, uma vez que os pacientes não apresentavam 

lesões; 

 
3. Os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18, encontrados na vacina liberada há 

pouco tempo, mostraram alta prevalência confirmando os dados 

encontrados na literatura de que estes são os principais tipos 

circulantes em nosso meio; 

 
4. A PCR em tempo Real foi confirmada como uma ferramenta 

sensível, confiável, útil e rápida para o diagnóstico de HPV DNA, 

com potencial para se tornar um teste de triagem. 

 

5. O uso da urina como espécime biológico para detecção de HPV 

DNA se mostrou útil e confiável, uma vez que é um material de fácil 

obtenção por meio de técnicas não-invasivas e viável para os 

métodos de detecção, com possibilidade de aumentar a 

participação de homens e mulheres em processos de triagem. 
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8 ANEXOS 
 
ANEXO I 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROTOCOLO Nº  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE............................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M �   F �  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO .............................................................................. Nº....... APTO: .................. 
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................. 
CEP:..........................  TELEFONE: DDD (............) ................................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ..................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M �   F �   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: 

............................. 
BAIRRO:.................................... CIDADE: ...................................................................... 
CEP: ............... TELEFONE: DDD (............)................................................................. 

_______________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DA REGIÃO 
L1 DOS TIPOS 6, 11, 16 E 18 DO VÍRUS PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) EM HOMENS 
INFECTADOS PELO HIV-1 
 
PESQUISADOR: FERNANDO AUGUSTO MIRANDA DA COSTA 
CARGO/FUNÇÃO: Biomédico                                       

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL  

UNIDADE DO ESTUDO: Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de São 
Paulo. 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

SEM RISCO X  RISCO MÍNIMO �  RISCO MÉDIO � 

RISCO BAIXO �  RISCO MAIOR � 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

4.DURAÇAO DA PESQUISA :  2  anos 

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE 
LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

Título Resumido do Estudo: Avaliação do HPV em homens. 
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INTRODUÇÃO 
             Você está sendo convidado a participar desta pesquisa porque está infectado com o HIV, o 
vírus causador da AIDS. A prevalência das lesões pelo HPV é significante entre pacientes infectados 
com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). O HPV é um vírus associado com o aparecimento de 
câncer cervical nas mulheres. A detecção deste vírus pode permitir avaliar a prevalência em homens 
assintomáticos, potenciais transmissores para as mulheres. Alem de poder indicar a prevalência dos 
tipos mais frequentes e sua diversidade em relação a eficácia de uma vacina anti-HPV, ora em fase 
final de desenvolvimento em nosso meio.  O médico responsável por este estudo neste local é Dr. 
Jorge Casseb. Antes que você decida se deseja participar, gostaríamos que conhecesse o estudo. 

Este é um termo de consentimento livre e esclarecido e contém informações sobre o estudo. 
A equipe do estudo conversará com você sobre estas informações. Sinta-se à vontade para fazer 
perguntas a qualquer momento. Caso concorde em participar, será solicitado que assine este termo 
de consentimento. Você receberá uma cópia assinada deste termo de consentimento. 
 
POR QUE ESTÁ SENDO FEITO O ESTUDO? 
 O HIV-1 pode influenciar diretamente na patogênese da doença causada pelo HPV. Algumas 
questões permanecem a serem respondidas, como por exemplo, se ocorre um efeito adicional na 
infecção pelo HIV na aquisição, reativação ou persistência da infecção pelo HPV. O objetivo principal 
do nosso estudo é verificar a prevalência do HPV (HPV-DNA) e os tipos circulantes em homens 
soropositivos para o HIV-1 em amostras de urina.   
 
INFORMAÇÕES NA TRIAGEM 
 
Informações Pessoais 
 Caso você aceite participar do estudo, serão solicitadas algumas informações de identificação 
pessoal (nome, sobrenome, data de nascimento, local de nascimento, endereço e outros) e você 
devera responder a um questionário sócio-demografico e comportamental. Estas informações serão 
mantidas em sigilo e não serão publicadas ou reveladas sem o seu consentimento. Após este etapa 
irá coletar 20 mL de urina do primeiro jato para a pesquisa do HPV.    
 
POR QUANTO TEMPO VOU PARTICIPAR DO ESTUDO? 

Você deverá participar do estudo por até dois anos, dependendo de quando entrar no 
mesmo. Se quiser interromper sua participação no estudo no momento que desejar, sem que haja 
qualquer prejuízo no seu atendimento de rotina no Ambulatório. 
 
QUAIS SÃO OS RISCOS DE PARTICIPAR DO ESTUDO? 

Nenhum risco mínimo de coleta de urina. 
 

HÁ BENEFÍCIOS POR PARTICIPAR DESTE ESTUDO? 
Possivelmente não receberá nenhum benefício por fazer parte deste estudo. As informações obtidas 

poderão ajudar a outras pessoas que tenham o HIV e estejam co-infectadas com o HPV. 
 
QUE OUTRAS OPÇÕES EU TENHO ALÉM DESTE ESTUDO? 

Ao invés de participar deste estudo, você tem o direito de receber tratamento gratuito na rede 
pública de saúde. Caso você decida não participar do estudo, isto em nada afetará o seu direito a 
receber tratamento na rede pública de saúde. A equipe do estudo conversará com você essa e outras 
opções disponíveis. Você também tem o direito de optar por não receber tratamento. A equipe do 
estudo conversará com você sobre os possíveis riscos desta opção. 
 
O QUE GARANTE A CONFIDENCIALIDADE? 
Nós faremos tudo o que pudermos para proteger a sua privacidade. Além disso, seu nome ou 

quaisquer outros dados, que possam identificá-lo, não serão colocados em qualquer publicação ou 
comunicação sobre o estudo.  

O seu prontuário médico poderá ser revisto pelo Comitê Ética em Pesquisas da nossa 
instituição, por profissionais médicos e pelos coordenadores do estudo, respeitando-se a legislação 
brasileira vigente.  
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Por outro lado, nada o impede de fornecer informações sobre você mesmo e sobre a sua 
participação no estudo para outras pessoas, caso você deseje. 

Apenas poderão ter acesso aos dados do seu prontuário pessoas que forem indicadas pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital das Clinicas, pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP), pelos coordenadores do estudo, e pela equipe do estudo. Por outro lado, nada o 
impede de fornecer informações sobre você mesmo e sobre a sua participação no estudo para outras 
pessoas, caso você deseje. 
 
QUAIS SÃO OS CUSTOS DE PARTICIPAR DO ESTUDO 

Você não terá qualquer despesa por participar do estudo. Todos os procedimentos e os 
testes que são necessários para o estudo serão pagos por nós.  
 
O QUE ACONTECERÁ SE EU SOFRER ALGUM DANO POR PARTICIPAR DO ESTUDO 

Os participantes deste estudo que vierem a sofrer danos previstos ou não no termo de 
consentimento, resultantes dos procedimentos do estudo, têm direito à assistência médica integral. 
Assim, se você sofrer algum dano diretamente associado à sua participação no estudo, você 
receberá tratamento médico apropriado oferecido pela equipe do estudo, sem qualquer custo para 
você.  

Você não estará renunciando ou abrindo mão de qualquer direito legal de obter indenização 
por danos eventuais ao assinar este termo de consentimento. 
 Caso tenha alguma dúvida ou questão sobre seus direitos como participante deste estudo, 
você poderá procurar o Comitê de Ética em Pesquisa pelo telefone: 3069 6442. 
 
QUAIS SÃO OS MEUS DIREITOS COMO PARTICIPANTE DO ESTUDO? 

Participar do estudo é um ato inteiramente voluntário. Você pode preferir não participar do 
estudo ou abandoná-lo a qualquer momento. Você será tratado da mesma forma, independentemente 
de sua decisão.  

Nós prestaremos todos os serviços clínicos e profissionais de diagnóstico e de laboratório que 
fizerem parte do estudo, sem que isso incorra em custo algum para você. Você deve continuar 
recebendo seus remédios, inclusive os medicamentos anti-HIV e os necessários para prevenir ou 
tratar infecções relacionadas ao HIV, como normalmente vem fazendo.  

Nós lhe comunicaremos sobre novas informações deste ou de outros estudos que possam 
afetar sua saúde, bem-estar ou vontade de continuar participando deste estudo. Quando o estudo 
terminar, nós lhe informaremos os resultados. 
 
 
O QUE EU FAÇO CASO TENHA PERGUNTAS OU PROBLEMAS?  

Para perguntas sobre este estudo ou sobre danos relacionados com a pesquisa, favor 
contatar: 

 
Fernando Costa, Pesquisador Principal, Fone: 3066 - 7194 ou Coordenador do Estudo, Dr. Jorge 
Casseb, Fone: 3066 - 7194. 
Ou a 
Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
São Paulo, Av. Dr. Ovídio Pires da Campos 255, Prédio da Administração, Quinto andar, São 
Paulo,SP, CEP 05403-010. Telefone: 3069 6442, fax: 30696492 
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V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 
Fernando Costa – Laboratório de Alergia e Imunologia Clínica e Experimental - LIM/56  
Av. Enéas de Carvalho Aguiar, 500 / prédio IMT II / 3º  andar Tel.: (11) 3066-7499 / 7457; FAX:  (11) 
3081-7190 Cep 05403-000 
Jorge Casseb – Laboratório de Alergia e Imunologia Clínica e Experimental-  LIM/56 
Av. Enéas de Carvalho Aguiar, 500 / prédio IMT II / 3º  andar Tel.: (11) 30667499 / 7457; FAX:  (11) 
3081-7190 Cep 05403-000 
 
 

VII - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: 
 

Título do protocolo: AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DA REGIÃO L1 DOS TIPOS 6, 
11, 16 E 18 DO VÍRUS PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) EM HOMENS INFECTADOS PELO 
HIV-1. 

 
     Título Resumido do Estudo: Avaliação do HPV em homens. 
 
Eu, _________________________________________________________, li (ou ouvi a leitura sobre) 
as informações contidas neste termo de consentimento. Compreendo os possíveis riscos e benefícios 
do estudo e os outros tratamentos disponíveis para minha doença. Tive oportunidade de fazer 
perguntas e recebi respostas satisfatórias para todas as minhas perguntas.   
 
Tenho liberdade de me retirar do estudo a qualquer momento, por qualquer razão, sem que a minha 
decisão de desistir afete meus direitos a cuidados médicos futuros. Concordo em seguir as instruções 
do médico responsável pelo estudo, e eu comunicarei imediatamente a ele caso eu sinta qualquer 
sintoma inesperado ou incomum. Ao assinar este documento, não estou abrindo mão de meus 
direitos legais.  Uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará em 
meu poder.  
 
Meu consentimento em participar deste estudo é voluntário.  
 
 
___________________________________________ 
Nome do (a) voluntário(a) em letra de forma 
 
 
 
____________________________________    Data :  ___/___/___ 
Assinatura do(a) voluntário(a)                                                    dia  mês ano  
 
 
 
____________________________________________ 
Nome da Pessoa que obteve o Consentimento em letra de forma  
 
 
 
____________________________________________  Data: ___/___/___ 
Assinatura da Pessoa que obteve o Consentimento                      dia  mês ano 
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Anexo II 
 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Laboratório de Alergia e Imunologia Clínica e Experimental - LIM-56 

Rua Dr. Enéas de Carvalho, 500, 3º andar, 05403-000 
3061-7194 / 7457 Fax: (11) 3081-7190 

 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA: AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE 
GENÉTICA DA REGIÃO L1 DOS TIPOS 6, 11, 16 E 18 DO VÍRUS 
PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) EM HOMENS INFECTADOS PELO HIV-
1 
 

A- Dados Pessoais 

1-Identificação:    
                       

2-Data da entrevista_____/_____/_____       

3-Data de Nascimento:______/_____/____       

4-Escolaridade: 
1-nenhuma.       2-de 1a a 4a série.          3-de 5a a 8a série.     
 4-2o

 

 grau.          5-superior.                     6-não respondeu. 
 
5-Renda familiar em salários mínimos: 
1-< 2.                            2-de 2 a 4.                3-de 5 a 10.       
4-maior que 10.          5-não sabe.                6-não respondeu. 
 
6-Situação marital: 
1-casado/amigado   2-solteiro   3-separado    4-viúvo    5-não respondeu 

 
7-Raça/cor (auto-referida) que você se considera : 
1-branca    2-negra    3-amarela    4-parda    5-indígena   6-não respondeu 

B-  Dados  compor tamenta is  

1-Idade da 1a

 

 relação sexual: (          ) 

 

2-Relação sexual nos últimos 12 meses: 
1-não teve    2-só com mulheres      3-com homens e mulheres 
4-só com homens      5-não respondeu. 
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3-Usa preservativo com parceira (o) eventual: 

1-não tem parceira (o) eventual     2-sempre     3-às vezes usa  
 4-nunca usa              5-não respondeu 
 
4 -Usa preservativo com parceira (o) fixa (o): 
1-não tem parceira fixa (o).        2-sempre.         3-às vezes usa.  
 4-nunca usa.            5-não respondeu. 
  
5-Pratica relações anais como ativo? (Você colocando o seu pênis no ânus do (a) 
parceiro (a) 
1-não pratico                                           2-sim e sempre uso preservativo  
 3-sim e, às vezes uso preservativo        4-sim e nunca uso preservativo 
 
6-Pratica relações anais como passivo? (Você recebendo o pênis do seu parceiro no 
seu  ânus) 
1-não pratico                                            2-sim e sempre uso preservativo     
3-sim e, às vezes uso preservativo          4-sim e nunca uso preservativo 
 
7-Pratica relação oral como ativo? (Levando o pênis do seu parceiro à sua boca) 
1-não pratico                                         2-sim e sempre uso preservativo    
3-sim e, às vezes uso preservativo       4-sim e nunca uso preservativo 
 
8-Pratica relação oral como passivo? [O seu parceiro(a) levando o seu pênis à boca 
dele (a)] 
1-não pratico.                                               2-sim e sempre uso preservativo.    
3-sim e, às vezes uso preservativo.            4-sim e nunca uso preservativo. 
 
9 - Número de parceiros, mulher, com quem teve relações sexuais nos últimos 12 
meses: 
1-nenhum.                 2-só uma.                      3- duas a quatro.   
4- cinco a dez.          5-mais de dez.               6-não responde. 
 
10- Número de parceiros, homens, com quem teve relações sexuais nos últimos 12 
meses: 
1-nenhum.                     2-só um.                      3- dois a quatro.  
4- cinco a dez.               5-mais de dez.             6-não responde. 
 
11- Já usou ou usa algumas das drogas abaixo: 
1-maconha.         2-cocaína.         3-craque.                              4-LSD.    
 5-ectasy.            6-cola                 7-mais de uma anterior.       8-nenhuma. 
 

C-Já teve nos órgãos genitais, alguma vez na vida: 
12-Corrimento ?                                            13-verruga (s) ? 
  1-sim  2-não 3-não lembro                         1-sim  2-não 3-não lembro                     

14-Ferida (s)?                                                15-Vesículas? 
1-sim  2-não 3-não lembro                            1-sim  2-não 3-não lembro 
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D-Exames laboratoriais 

16- DATA DO TESTE HIV:____/_____/____ 

17-Forma de contaminação: 
1-prática HSM (homem faz sexo com mulher)      2-prática HSH (Homem que  

faz sexo com homem)   3-UDI(usuário de drogas injetável)    4-Hemotransfusão 

 5-não sei           6-não respondo 

 

18-Carga viral do HIV inicial:__________Log:_______ 

19-Carga viral do HIV atual:  __________Log:_______ 

20-CD4inicial_________21CD8nicial___________22CD4/CD8inicial_________  

23-CD4atual_________24-CD8atual__________25-CD4/CD8atual__________ 

 
26-Uso de medicação para HIV atualmente? 
 1-sim     2-não 

27- Se sim,quais?____________________________ 

 
28-Tem queimação a urinar? 
 1-sim   2-não 

E-Exame físico 

29-Tem corrimento na uretra? 

 1-sim   2-não 

30-Outras lesões?___________________ 

 

31 – Result. PCR: ______ 
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Anexo III 
 

 

São Paulo, 26 de fevereiro de 2007. 

Ofício CRT-DST/AIDS – CEP n.º 043/2007. 
 
PROTOCOLO CEP nº 030/06 – “Detecção do HPV DNA e Determinação 
dos Tipos 6,11,16 e 18 do Vírus Papilomavirus Humano (HPV) em 
Amostras de Urina de Homens Infectados pelo HIV-1, na Cidade de São 
Paulo”.  

Prezado Investigador, 

Após análise do referido documento pelos membros deste Comitê em reunião 

ordinária do dia 26/02/2007, foi emitido parecer: APROVADO. 

 
Solicitamos que nos seja enviado, com periodicidade de seis meses a 

contar desta data, um comunicado sucinto sobre o andamento do Projeto.  
 

Atenciosamente, 
 

_________________________ 
Dr. Eduardo Ronner Lagonegro 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa 
CRT-DST/AIDS 

Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Jorge Casseb 

Investigador Principal 
 

Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS 
Rua Santa Cruz, 81 – Ambulatório. 

V. Mariana CEP: 04121-000 São Paulo – SP 
Fone/Fax: 5087-9837 

e-mail: cep@crt.saude.sp.gov.br 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS 
CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO DST/AIDS 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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Anexo IV 
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