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RESUMO 

 

Tomita LY. Consumo alimentar e concentrações séricas de 
micronutrientes: associação com lesões neoplásicas cervicais. 
São Paulo, 2007 [Tese de Doutorado – Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo]. 

 

Objetivos. O câncer cervical é o segundo câncer mais comum entre as 
mulheres em todo o mundo. A infecção por Papilomavirus (HPV) do tipo 
oncogênico é causa necessária. Estudos internacionais sugerem 
importante papel de carotenóides e tocoferóis séricos e dietéticos na 
redução do risco para lesões precursoras, mas os resultados dos estudos 
prévios são inconsistentes. Indivíduos e métodos. O presente estudo de 
casos e controles de base hospitalar conduzido na cidade de São Paulo 
analisou a associação entre concentrações séricas de carotenóides 
(licopeno, β-caroteno), tocoferóis (α- e γ-), consumo alimentar e casos 
incidentes, com confirmação histopatológica, de neoplasia intraepitelial 
cervical (NIC) graus 1,2,3 e câncer cervical. O estudo incluiu 453 
mulheres do grupo controle (sem lesões de colo uterino) e 4 grupos de 
casos (NIC1, n=140; NIC2, n=126; NIC3, n=231; câncer cervical, n=108) 
recrutadas em dois hospitais públicos de referência entre 2003 e 2005. 
Resultados. A concentração sérica de licopeno foi inversamente 
associada à NIC1, NIC3 e câncer cervical com os seguintes Odds Ratio 
(OR) (intervalo de confiança de 95%), respectivamente: 0,53 (0,27-1,00; p 
de tendência=0,05); 0,48 (0,22-1,04; p de tendência=0,05) e 0,18 (0,06-
0,52; p de tendência=0,002) quando comparado o maior com o menor 
tercil após ajuste por variáveis de confusão e grupos de HPV. O maior 
tercil de β-caroteno sérico foi inversamente associado ao câncer quando 
comparado ao menor: OR ajustado = 0,36 (0,13-1,03: p de 
tendência=0,04). Maiores concentrações de α- e γ-tocoferóis foram 
inversamente associadas a NIC3 com redução do risco em 50%, após 
ajuste por covariáveis e HPV. Maior tercil de consumo do grupo de folhas 
verde-escuras, legumes e frutas de cor alaranjada ou amarela escura foi 
inversamente associado ao risco para NIC3: OR ajustado comparado ao 
menor foi 0,52 (0,27-1,00; p de tendência=0,05). Conclusão. Os 
resultados do presente estudo sugerem que maiores concentrações 
séricas de antioxidantes e o consumo de alimentos ricos em carotenóides 
podem reduzir o risco para NIC3 e câncer cervical em mulheres 
brasileiras. 

 
Descritores: Neoplasia intraepitelial cervical. Câncer cervical. 
Antioxidantes. Dieta. Micronutrientes séricos.  
 



 

 

SUMMARY 

 

Tomita LY. Consumo alimentar e concentrações séricas de 
micronutrientes: associação com lesões neoplásicas cervicais.  São 
Paulo, 2005. [Doctor’s degree thesis – Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo]. 

 

Objective. Cervical cancer is the second most common cancer in women 
worldwide. Human papillomavirus (HPV) infection has been recognized to 
be a necessary cause for cervical cancer. Serum concentrations and 
dietary carotenoids and tocopherols have been associated with the risk for 
cervical dysplasia, but results from previous studies were not consistent. 
Subjects and methods. In this hospital-based case-control study 
conducted in São Paulo city, Brazil, we evaluated the association of serum 
carotenoids (β-carotene, lycopene), tocopherols (α- and γ-), and dietary 
intakes with the risk of incident histologically confirmed cervical 
intraepithelial neoplasia (CIN) grades 1, 2, 3, and cervical cancer. The 
sample included 453 controls and four groups of cases (CIN1, n= 140; 
CIN2, n= 126; CIN3, n= 231; invasive cancer, n=108) recruited from two 
major public hospital-based clinics between 2003 and 2005. Results. 
Concentrations of serum lycopene were negatively associated with CIN1, 
CIN3 and cancer, with odds ratio (OR) (95% confidence interval) for the 
highest compared with the lowest tertile of 0.53 (0.27-1.00, p trend=0.05) for 
CIN1, 0.48 (0.22-1.04, p trend=0.05) for CIN2 and 0.18 (0.06-0.52, p trend= 
0.002) for cervical cancer adjusted for confounding variables and HPV 
status. The adjusted OR for cancer of the highest versus the lowest tertile 
of serum β-carotene was 0.36 (0.13-1.03, p trend= 0.04). Increasing 
concentrations of serum α- and γ-tocopherols were associated with 50% 
decreasing risk of CIN3, for the women in the highest compared with the 
lowest quartile after adjusting for confounding variables and HPV. 
Increased dietary intakes of dark green and deep yellow vegetables and 
fruits were inversely associated with CIN3 among women in the highest 
compared to the lowest tertile (adjusted OR= 0.52, 95%CI = 0.27-1.00; p 
trend=0.05). Conclusion. These results support the evidence that high 
serum levels of antioxidants as well as dietary intakes may reduce the risk 
for CIN3 and invasive cancer in Brazilian women.  
 

Descriptors. Cervical dysplasia. Cervical cancer. Antioxidants. Diet. 
Circulating micronutrients. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O câncer cervical é o segundo câncer mais comum em mulheres no 

mundo. Estimativas mundiais apontaram cerca de 471.000 casos novos e 

233.000 mortes no ano 2000, correspondendo a 15% de todos os cânceres 

em mulheres, com aproximadamente 80% dos casos em países em 

desenvolvimento, particularmente América Latina, Caribe, sub-Saara 

Africano, sul e sudeste Asiático (PARKIN, 2001). Assim como se observa a 

variação das taxas de incidência e mortalidade por câncer cervical no 

mundo, há uma diferença entre as regiões brasileiras. Segundo dados do 

Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP) de Campinas foi estimada 

a taxa de incidência padronizada por idade em 14,2/100.000 mulheres no 

período de 1991 a 1995, e para o RCBP de Goiânia em 38,2/100.000 

mulheres no período de 1995 a 1998. Esses dois registros atendem os 

parâmetros preconizados pelo International Agency for Research on Cancer 

(IARC) da Organização Mundial da Saúde (OMS) e foram considerados no 

documento sobre incidência de câncer em vários países e etnias intitulado 

“Cancer Incidence in Five Continents” volume VIII (PARKIN et al., 2002). As 

estimativas dos casos novos e óbitos para o Brasil no ano de 2000, que 

considerou os dados de mortalidade do Ministério da Saúde do Brasil do 

período de 1995 a 1998, foram respectivamente, 24.000 (taxa de incidência 

padronizada por idade de 31,3/100.000 mulheres) e 8.815 (taxa de 

mortalidade padronizada por idade de 11,6/100.000 mulheres) para o 

período de 2000 (ARROSSI et al., 2003). Estas estimativas foram corrigidas 

de acordo com a porcentagem de sub-relatos devido à variabilidade da 

qualidade das informações entre as regiões brasileiras (ARROSSI et al., 

2003). De acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Câncer para 

2006, que consideraram dados de RCBP de várias cidades brasileiras, foram 

19.260 casos novos de câncer cervical (taxa bruta de incidência de 

20,31/100.000 mulheres), tornando-se este o segundo câncer mais 
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comumente diagnosticado entre as mulheres brasileiras precedido em 

importância apenas pelo câncer de mama (excluindo câncer de pele não 

melanoma) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).  

O principal fator etiológico para o câncer cervical é a infecção pelo 

vírus transmitido por relação sexual, o Papilomavirus humano (HPV) do tipo 

oncogênico, considerado uma causa necessária para o desenvolvimento do 

câncer cervical (WALBOOMERS et al., 1999, BOSCH et al., 2002). Mais de 

120 tipos de HPV foram identificados até o momento; no entanto, apenas 15 

tipos foram considerados como oncogênicos ou alto risco em análise 

conjunta de resultados de 11 estudos do tipo casos e controles conduzidos 

em vários países, que incluem os seguintes tipos de HPV: 16, 18 , 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82 (MUÑOZ et al., 2003). Já os tipos 

não-oncogênicos ou baixo risco, tais como o HPV 6 ou 11, estão associados 

a verrugas genitais (WHO, 2006). A infecção persistente pelo HPV poderá 

levar a alteração histopatológica denominada Neoplasia Intraepitelial 

Cervical (NIC) com fases de evolução 1, 2, 3 (NIC1, 2 ou 3) e carcinoma 

invasor segundo terminologia proposta por RICHART (1968) ou, segundo 

terminologia citológica de Bethesda em atipias de significado indeterminado 

em células escamosas (ASCUS) ou atipias de significado indeterminado em 

células glandulares (AGUS), lesão intraepitelial de baixo grau (LIEBG), que 

corresponde ao NIC 1, e lesões intraepiteliais de alto grau (LIEAG), que 

incluem NIC 2 e 3 (WHO, 2006). NIC ou lesão intraepitelial são chamadas 

lesões precursoras, onde 60% dos casos de NIC 1 e 38% dos NIC 2 e 3 

poderão reverter espontaneamente ao epitélio normal (GIULIANO e 

GAPSTUR, 1998). Porém, quando não tratadas, 40% das lesões de alto 

grau podem evoluir a câncer cervical, que pode ocorrer em um período 

médio de 10 anos (SAWAYA et al., 2001).  

A prevalência mundial de infecção por HPV em mulheres com 

citologia normal varia de 2-44% de acordo com a idade e sensibilidade do 

método de diagnóstico de HPV, sendo que a estimativa da prevalência 

mundial de HPV ajustada por idade é de 10,4%, variando de acordo com a 
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região: 8,1% na Europa, 8,0% na Ásia, 12,3% na América do Sul e 22,1% na 

África (IARC, 1995; FRANCO et al., 1997; BOSCH e SANJOSE, 2003; 

RICHARDSON et al., 2003; BASEMAN e KOUTSKY, 2005; de SANJOSE et 

al., 2007). Estudos de meta-análise recentes considerando dados de vários 

países em 6 continentes (África, Ásia, Europa, América do Norte, Oceania, 

América Central e do Sul) têm mostrado que a infecção por HPV-16 ou HPV-

18 é a mais associada ao câncer cervical mundialmente, sendo que o 

HPV16/18 estava presente em 2/3 dos casos de câncer cervical e 50% das 

LIEAG (CLIFFORD et al., 2003; MUÑOZ et al., 2004; SMITH et al., 2007).  

O reconhecimento do HPV oncogênico como causa necessária 

significa que o câncer cervical não se desenvolverá na ausência da infecção 

persistente do HPV, relação causal que tem sido reconhecida desde o início 

da década de 1990 evidenciada em vários estudos epidemiológicos e 

moleculares, atendendo todos os critérios de causalidade de Hill (força de 

associação, consistência, especificidade, temporalidade, gradiente biológico, 

plausibilidade biológica, evidência experimental, reversibilidade), 

principalmente após o advento dos métodos mais sensíveis para detecção 

do HPV, como a reação em cadeia de polimerase (polymerase chain 

reaction, PCR, em inglês) (BOSCH et al., 2002). O comportamento sexual 

caracterizado pela idade da primeira relação sexual precoce e número de 

parceiros sexuais são as variáveis associadas à exposição ao vírus e à 

aquisição da infecção por HPV (quanto mais precoce a idade da primeira 

relação sexual, maior o número de parceiros sexuais e maior o período de 

exposição ao vírus durante a vida) para o desenvolvimento das lesões 

precursoras e câncer cervical. Estas lesões e o câncer ocorrem na grande 

maioria dos casos na zona de transformação cervical, cuja região é maior 

durante a puberdade, gestação e entre as usuárias de anticoncepcional oral, 

facilitando a infecção por HPV em caso de exposição ao vírus neste grupo 

de mulheres (WHO, 2006).  

Apesar da necessidade da presença do HPV, a ocorrência do câncer 

cervical é uma conseqüência rara da infecção persistente pelo vírus, sendo 
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necessária também outras condições como tabagismo, alta paridade e uso 

prolongado de anticoncepcional oral, fatores que modificam o risco das 

mulheres infectadas por HPV de desenvolver o câncer cervical (PARKIN, 

2001). Entre outras condições capazes de modificar o risco de câncer 

cervical associado à presença do HPV estão o estado nutricional e fatores 

dietéticos, tais como o consumo de carotenóides e tocoferóis, que poderiam 

atuar como moduladores da resposta imune frente à presença e/ou 

persistência da infecção por HPV e evolução de lesões neoplásicas.  

 

1.1 FATORES ASSOCIADOS AO RISCO PARA INFECÇÃO POR 

HPV E AO CÂNCER CERVICAL  

 

1.1.1 Tabagismo 

 

O tabagismo tem sido associado ao câncer cervical desde 1977 

(WINKELSTEIN, 1977). No entanto, em 1986, esta associação não era tão 

evidente para o IARC pelo possível efeito de confundimento causado pelo 

comportamento sexual, já que as mulheres fumantes tendem a ter a primeira 

relação sexual mais precoce do que as não fumantes. Mas, estudos com 

controle para idade da primeira relação sexual, número de parceiros sexuais 

e HPV mostraram o efeito independente do tabagismo nas lesões 

precursoras, principalmente para NIC 2 e NIC3, com risco estimado (Odds 

Ratio-OR) em torno de 2,0 (DEACON et al., 2000; KJELLBERG et al., 2000) 

e tendência de aumento do risco com número de cigarros fumados e tempo 

de tabagismo (BROCK et al., 1989; BRISSON et al., 1994; DEACON et al., 

2000).  

Estudos de casos e controles multicêntricos organizados pelo IARC 

que analisou mulheres HPV positivas diagnosticadas por câncer cervical 

(casuística de 1.798 casos e 254 controles todos portadores de HPV) e do 

International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer 
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(13.541 casos de câncer cervical e 23.017 controles provenientes de 23 

estudos epidemiológicos) têm encontrado risco para câncer cervical entre 

fumantes cerca de duas vezes maior quando comparado a não fumantes, 

após ajuste pelas variáveis de confusão. O gradiente dose-resposta com o 

maior o número de cigarros consumidos por dia foi observado com risco 

próximo de 2,0 para quem fuma mais de 15 cigarros/dia comparado a não 

fumante (p de tendência <0.001), e para as ex-fumantes que tinham o hábito 

de fumar mais de15 cigarros/dia o risco foi 1,30 (1,11-1,53) mas sem 

tendência linear (p de tendência=0,10) comparado a não fumantes, 

independente de outros fatores de risco (PLUMMER et al., 2003; 

INTERNATIONAL COLLABORATION OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF 

CERVICAL CANCER, 2006 a).   

A plausibilidade biológica para esta associação é reforçada pela 

presença de metabólitos de nicotina na mucosa cervical de mulheres 

fumantes e pela menor quantidade de células Langerhans entre as fumantes 

quando comparadas às não fumantes ou ex-fumantes (SCHIFFMAN et al., 

1987). Um mecanismo possível relaciona-se à supressão da resposta imune 

causada pela diminuição das células de Langerhans (que são macrófagos 

presentes na epiderme derivados da medula óssea), que reconhecem e 

capturam o HPV e apresentam-no ao linfócito T ativando o antígeno 

(WINKELSTEIN, 1990; COX, 1995; PALEFSKY e HOLLY, 1998). A 

supressão destas células poderá favorecer a infecção por HPV e iniciar a 

carcinogênese (NADAIS et al., 2006).  

  

1.1.2 Alta paridade 

 

A paridade tem sido associada ao câncer cervical há décadas 

(SMITH,1931; BOYD e DOLL, 1964). Mas desconfiava-se de um possível 

efeito de confundimento proveniente da idade da primeira relação sexual 

e/ou confundimento residual do HPV, de modo que o efeito deste fator 

causal pode não ter sido eliminado de modo apropriado. 
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No estudo de casos e controles multicêntricos do IARC considerando 

apenas mulheres HPV positivas para qualquer tipo do vírus, o risco para 

câncer cervical em multíparas (≥7 gestações) comparadas a mulheres que 

tiveram uma a duas gestações foi OR (IC95%): 2,25 (1,57-3,22) (p de 

tendência=0,003), e quando comparadas às mulheres nulíparas o risco foi 

próximo de quatro, após ajuste por centro do estudo, idade, educação, 

tabagismo, idade da primeira relação sexual, número de parceiros sexuais 

em toda a vida, uso de anticoncepcional oral, história de Papanicolaou, 

número total de gestações e idade da primeira gestação (MUÑOZ et al., 

2002). O risco para NIC3 foi menor OR=1,60 (1,30-1,98) para mulheres com 

≥7 gestações quando comparadas às mulheres nulíparas (MUÑOZ et al., 

2002), após ajuste por idade, centro do estudo, idade da primeira relação 

sexual e número de parceiros sexuais. Associação similar foi observada 

entre mulheres HPV positivas para o tipo oncogênico do vírus com ≥7 

gestações quando comparadas às mulheres nulíparas para câncer cervical 

considerando 16 estudos casos e controles e 9 estudos coortes, após ajuste 

por idade, centro do estudo, idade da primeira relação sexual e número de 

parceiros sexuais em toda a vida (INTERNATIONAL COLLABORATION OF 

EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF CERVICAL CANCER, 2006 b). 

Em estudo caso-controle de base hospitalar conduzido na cidade de 

São Paulo, a paridade esteve associada ao aumento do risco para câncer 

cervical: OR (IC95%) para mulheres com 8 a 9 filhos e acima de 10 filhos 

foram respectivamente 3,95(0,92-16,90) e 4,08 (0,95-17,42) (p de 

tendência=0,02) quando comparado a mulheres nulíparas ou com uma 

gestação após ajuste por idade, estado socioeconômico, história de 

Papanicolaou, idade da primeira relação sexual, número de parceiros 

sexuais, uso de anticoncepcional oral e grupos de HPV (ELUF-NETO et al., 

1994).  

A plausibilidade biológica pode ser o efeito hormonal durante a 

gestação com o aumento das concentrações de estrógeno e progesterona 

aumentando a área da zona de transformação, traumas durante o parto 
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natural que poderão causar eversão (projeção da endocérvice para a 

cavidade vaginal) do epitélio colunar favorecendo a exposição da junção 

escamo-colunar para a infecção por HPV (SINGER, 1975; WHO, 2006). 

Uma concomitante deficiência nutricional acentuada pela gestação poderia 

também favorecer a infecção pelo vírus (PETRUCCO et al. ,1976; MUÑOZ 

et al., 2002).  

 

1.1.3 Anticoncepcional oral  

 

O uso de anticoncepcional oral tem sido apontado como possível fator 

de risco para lesões neoplásicas e câncer cervical em estudo de meta-

análise conduzido por DELGADO-RODRIGUES et al. (1992). No entanto, 

esta associação pode estar confundida tanto pelo fato das mulheres que 

utilizam anticoncepcional oral relatarem vida sexual mais ativa sem uso 

habitual de métodos contraceptivos de barreira, que poderiam proteger 

contra a infecção do HPV (PATER et al., 1994), como também pelas 

menores concentrações sangüíneas de beta-caroteno, vitamina C e ácido 

fólico entre usuárias de anticoncepcional oral (GIULIANO, 2000). Além disso, 

a associação pode estar relacionada ao vício de detecção, pois as usuárias 

de anticoncepcional oral podem freqüentar mais o ginecologista e realizar 

exames citológicos com maior freqüência do que as não usuárias (IRWIN et 

al., 1988).  

O estudo multicêntrico do IARC analisou mulheres HPV positivas e 

identificou que o uso prolongado de anticoncepcional oral (por 10 anos ou 

mais) foi risco para o câncer cervical (OR=4,03; IC95%: 2,09-7,79) quando 

comparado às mulheres que nunca usaram, após ajuste por idade, centro de 

estudo, escolaridade, número de exames de Papanicolaou realizados, 

paridade, idade da primeira relação sexual e número de parceiros sexuais. 

Neste estudo multicêntrico foi incluído um estudo brasileiro cujo risco para 

uso em algum momento da vida e o uso há mais de cinco anos foram 

OR=1,78 (1,05-2,99) e OR=2,68 (1,39-5,19), respectivamente, quando 
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comparado a mulheres que nunca usaram, após ajuste para idade e fatores 

socioeconômicos (ELUF-NETO et al., 1994). No entanto, após o ajuste 

adicional por número de exames de Papanicolaou realizados, idade da 

primeira relação sexual, número de parceiros sexuais, paridade e grupos de 

HPV, a associação foi nula (ELUF-NETO et al., 1994). Em outro estudo 

nacional, CAVALCANTI et al. (1996, 2000) verificaram que o uso de 

anticoncepcional oral esteve associado à progressão da lesão de baixo grau 

para câncer, observando-se OR (IC95%) ajustada por idade, tipo de HPV e 

doença sexualmente transmissível de 4,6 (1,1-18,4). A explicação para esta 

associação pode ser relacionada à ação hormonal dos anticoncepcionais 

orais, podendo iniciar eventos relacionados à carcinogênese (PATER et al., 

1994). No entanto, estudos prospectivos internacionais mais recentes que 

avaliaram positividade de HPV ou em análises considerando mulheres HPV 

positivas e o risco para lesões neoplásicas não encontraram nenhuma 

associação (CASTLE et al., 2002a, 2005; RICHARDSON et al., 2005; 

SRYJÄNEN et al., 2006).  

 

1.1.4 Fatores nutricionais 

 

Os fatores nutricionais podem estar envolvidos na evolução das 

lesões precursoras iniciais para lesões mais avançadas (POTISCHMAN e 

BRINTON, 1996; GARCIA-CLOSAS et al., 2005). Pesquisas em países 

desenvolvidos têm sugerido que baixo consumo de carotenóides (total, β-

caroteno e outros carotenóides) e vitamina C tem sido associado a lesões 

precursoras. Mas essa associação não tem sido confirmada em ensaios 

clínicos aleatorizados e duplo-cegos com suplementação de um desses 

nutrientes, sugerindo até aumento do risco para câncer, mostrando que um 

provável efeito modulador para o risco de câncer cervical de vitaminas 

antioxidantes possa estar relacionado à presença simultânea de outros 

nutrientes ou fitoquímicos presentes nos alimentos fontes desses nutrientes, 

tais como verduras, legumes e frutas (POTISCHMAN e BRINTON, 1996; 
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WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; GIULIANO e GAPSTUR, 

1998). A interpretação dos estudos conduzidos antes do advento do PCR 

deve ser feita com cautela, já que os estudos estão passíveis ao viés de 

confundimento residual por não eliminar completamente o efeito do HPV nas 

associações. Além disso, poucos estudos ajustaram por potenciais fatores 

de confusão como tabagismo e anticoncepcional oral que podem estar 

associados tanto ao câncer como ao estado nutricional (POTSCHMAN e 

BRINTON, 1996; GIULIANO e GAPSTUR 1998). Menores concentrações 

sanguíneas de β-caroteno e vitamina C, assim como menor ingestão destes 

nutrientes, frutas e vegetais têm sido observadas em fumantes quando 

comparadas às não fumantes, cujo efeito persiste após ajuste por consumo 

destes nutrientes (NIEREMBERG et al., 1989; WEI et al., 2001; GIULIANO, 

2000; PLUMMER et al., 2003, GALAN et al., 2005, FAURE et al., 2006). 

Entretanto, com relação ao uso de anticoncepcional oral, a necessidade de 

ajuste nos modelos múltiplos não tem sido observada em estudos recentes, 

contrário do que alguns pesquisadores como PALAN et al. (1989), 

POTSCHMAN e BRINTON (1996), GIULIANO e GAPSTUR (1998) têm 

recomendado por observarem que as usuárias de anticoncepcional oral 

apresentavam concentrações menores de β-caroteno sanguíneo mesmo 

com ingestão adequada deste carotenóide.  

Estudos recentes sugerem que o elevado consumo e concentração 

sérica de alguns carotenóides (β-caroteno encontrado em cenoura, folhas 

verdes escuras, vegetais de cor amarela ou alaranjada; e o licopeno 

encontrado em tomate e seus derivados, melancia, goiaba e mamão) e 

tocoferóis (encontrados em óleos vegetais) são inversamente associados a 

lesões neoplásicas, após ajuste por covariáveis e HPV identificado e tipado 

por PCR, porém os achados são imprecisos na estimativa do risco. A 

maioria destes estudos foi conduzida em poucos indivíduos (variando de 32 

a 359 casos) considerando todos os graus de evolução das neoplasias em 

um único desfecho de interesse (desde atipias de significado indeterminado 

ou NIC 1 a NIC3), sem levar em consideração o processo de múltiplas 
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etapas da carcinogênese, conduzidos em países desenvolvidos com baixa 

incidência de câncer cervical (exceto SHANNON et al. 2002) e com 

diferentes níveis de precisão das medidas de exposição (WIDEROFF et al., 

1998; GOODMAN et al., 1998; HO et al., 1998; NAGATA et al., 1999; YEO et 

al., 2000; SCHIFF et al., 2001; SHANNON et al., 2002).  

As associações que indicam proteção associada ao maior consumo 

de antioxidantes só são mais consistentes para concentrações séricas de 

micronutrientes e lesões neoplásicas cervicais, observando-se estimativas 

de risco ajustado de 0,5 a 0,7 para β-caroteno; 0,3 a 0,85 para licopeno; 0,3 

a 0,5 para α-tocoferol (GOODMAN et al., 1998; HO et al., 1998; NAGATA et 

al., 1999; YEO et al., 2000; SCHIFF et al., 2001) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Odds Ratio (OR) e intervalo com 95% de confiança (IC95%) para 
risco de Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) segundo concentrações 
séricas de carotenóides e tocoferóis em estudos de casos e controles 
prévios. 
 

 

Estudo/nutriente 

 

 

País 

 

Tamanho amostral 

(Ncaso/Ncontrole) 

 

 

Desfecho 

Comparações 

(maior  

versus-vs- menor 

concentração) 

 

OR (IC 95%) 

ajustado 

 

p 

de 

tendência 

β-caroteno       

GOODMAN et al. 1998 EUA 147/191 NIC 1,2,3 >330 vs ≤103ng/mL 0,7 (0,3-1,7)1 0,33 

HO et al. 1998 EUA 359/354 NIC 1,2,3 >16 vs <9,3 mg/dL 0,642 0,48 

NAGATA et al. 1999 Japão 152/152 NIC 1,2,3 2,1 vs 0,6µmol/L 0,65 (0,22-1,92)3 0,38 

SCHIFF et al. 2001 EUA 81/160 NIC 2,3 >18 vs <12,7µg/dL 0,46 (0,20-1,07)4 0,08 

Licopeno       

GOODMAN et al. 1998 EUA 147/191 NIC 1,2,3 >406 vs ≤231ng/mL 0,6 (0,2-1,4) 1 0,28 

NAGATA et al. 1999 Japão 152/152 NIC 1,2,3 1,0 vs 0,3µmol/L 0,28 (0,08-1,01) 3 0,05 

SCHIFF et al. 2001 EUA 81/160 NIC 2,3 >40,8 vs 30,7 µg/dL 0,85 (0,38-1,91) 4 0,69 

Retinol       

HO et al. 1998 EUA 359/354 NIC 1,2,3 >80 vs <51,5 mg/dL 0,582 0,04 

NAGATA et al. 1999 Japão 152/152 NIC 1,2,3 2,6 vs 1,6µmol/L 0,50 (0,14-1,80) 3 0,32 

YEO et al. 2000 EUA 190/326 NIC 1 >0,4  vs <0,3 mg/L 0,4 (0,2-0,8)5 0,002 

YEO et al. 2000 EUA 112/326 NIC2,3 >0,4  vs <0,3 mg/L 0,9 (0,4-2,0) 5 0,69 

α-tocoferol       

GOODMAN et al. 1998 EUA 147/191 NIC 1,2,3 >116 vs ≤75 ng/mL 0,3 (0,1-0,8) 1 0,03 

HO et al. 1998 EUA 359/354 NIC 1,2,3 >10 vs <6,2 mg/dL 0,482 0,02 

NAGATA et al. 1999 Japão 152/152 NIC 1,2,3 20,8 vs 13,8 µmol/L 0,85 (0,28-2,61) 3 0,80 

YEO et al. 2000 EUA 190/326 NIC 1 >9,6  vs <6,8 mg/L 0,7 (0,4-1,2) 5 0,42 

YEO et al. 2000 EUA 112/326 NIC2,3 >9,6  vs <6,8 mg/L 0,5 (0,3-1,1) 5 0,19 

γ-tocoferol       

GOODMAN et al. 1998 EUA 147/191 NIC 1,2,3 >207 vs ≤110 ng/mL 1,0 (0,4-2,4) 1 0,86 

Todos os estudos citados acuma identificaram a infecção por HPV por PCR. 
1 ajustado por idade, raça/etnia, tabagismo, álcool, HPV (simXnão) 
2 ajustado por idade, raça/etnia, renda, tabagismo, HPV (HPV baixo risco, HPV oncogênico exceto HPV-16, apenas 
HPV-16). 
3 ajustado por idade, estado civil, tabagismo, comportamento sexual, paridade, HPV (simxnão). Os valores das 
concentrações apresentados são valores medianos do intervalo de cada tercil.  
4ajustado por idade, renda, residência, HPV (simxnão) 
5 ajustado por idade, renda, residência , número de parceiros sexuais durante a vida, tabagismo (não significante), 
HPV (negativo, HPV-16 ou HPV-18, qualquer tipo de HPV) 
 

 

Uma das explicações para a associação inversa entre carotenóides e 

tocoferóis relaciona-se ao papel antioxidante dessas vitaminas no bloqueio e 

prevenção do ataque dos radicais livres, produzidos diariamente pelo 

processo normal de respiração e da atividade dos linfócitos ou por agentes 

externos como fumo e poluentes. Estes radicais livres são altamente reativos 

podendo destruir membranas celulares, proteínas e ácidos nucléicos. O 

efeito dos radicais livres nas células imunológicas é prejudicial para a sua 

função, pois a membrana destas células é rica em ácidos graxos 
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poliinsaturados que podem ser oxidados por estes radicais. Com a oxidação, 

a membrana perde a sua integridade, altera a sua fluidez e afeta a 

distribuição e função dos receptores da superfície celular (CALDER e 

GRIMBLE, 2002). Para combater estes radicais livres o organismo produz 

antioxidantes endógenos para manter o equilíbrio entre 

oxidante/antioxidante. Mas quando os antioxidantes são insuficientes serão 

necessários os antioxidantes dietéticos que incluem tocoferóis 

(principalmente o α-tocoferol) e caronotenóides (CHEW e PARK, 2004). O α-

tocoferol doa hidrogênio e os carotenóides (β-caroteno ou licopeno) se ligam 

ao radical livre e doam hidrogênio ou elétrons (NIKI et al., 1995; 

TSUCHIHASHI et al., 1995; ZHANG et al., 2000; KRINSKY, 2001). Além da 

atividade antioxidante, o β-caroteno é uma pró-vitamina A e pode ser 

convertido a retinol (ou vitamina A), um potente modulador das células 

epiteliais no crescimento e diferenciação celular (GIULIANO et al., 1997). 

Outros componentes não nutricionais como os fitoquímicos presentes nas 

verduras, legumes e frutas podem atuar no processo da carcinogênese 

através do bloqueio à fase da iniciação ou reversão do estágio de promoção 

da carcinogênese (SURH, 2003).  

Diante de resultados ainda controversos sobre dieta, estado 

nutricional e câncer cervical em função das limitações dos estudos 

anteriores conduzidos em diferentes países, sobretudo em países 

desenvolvidos, estudos epidemiológicos em mulheres de países em 

desenvolvimento com incidência elevada de câncer cervical e com diferentes 

padrões alimentares são necessários para se identificar a contribuição 

relativa da dieta e estado nutricional nos diferentes estágios de evolução das 

lesões neoplásicas cervicais, com devido controle de fatores de risco 

conhecidos para câncer cervical.  
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2 HIPÓTESE DE INVESTIGAÇÃO PRINCIPAL 

 

Há associação inversa entre consumo alimentar e concentração 

sérica de β-caroteno, licopeno, retinol, α- e γ-tocoferóis, e risco para 

lesões neoplásicas e câncer cervical em mulheres brasileiras.
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3 OBJETIVO 

 

 

 

Estudar a associação entre consumo alimentar e concentração 

sérica de antioxidantes e lesões neoplásicas e câncer cervical.
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4 METODOLOGIA 

 

  

4.1 POPULAÇÃO E DELINEAMENTO DO ESTUDO  

 

O Brazilian Investigation into Nutrition and Cancer study (BRINCA 

study) é um estudo epidemiológico de casos e controles de base 

hospitalar não pareado sobre dieta e lesões neoplásicas do colo uterino 

conduzido em três hospitais públicos da cidade de São Paulo: Hospital 

Leonor Mendes de Barros (HLMB), Hospital Pérola Byington (HPB) e 

Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC). As participantes do 

estudo foram entrevistadas no período de março de 2003 a maio de 2005. 

O HLMB é um hospital maternidade e referência para saúde da mulher 

localizado na zona leste da cidade. Em 2003, este hospital realizou 

campanha de prevenção do câncer cervical, ocasião em que as pacientes 

foram convidadas a participar do presente estudo. O HPB e IBCC são 

hospitais de referência em São Paulo: o primeiro é o centro de referência 

da saúde da mulher localizado na zona sul e o segundo é um instituto 

para prevenção e tratamento de câncer situado na zona leste da cidade. 

Esses hospitais atendem pacientes encaminhadas pelas unidades 

básicas de saúde com lesões neoplásicas e câncer cervical da área 

metropolitana de São Paulo.  

Um estudo piloto foi realizado entre março e junho de 2003 no HLMB 

para avaliar a logística para recrutar participantes, os questionários e 

treinamento da equipe de pesquisa em procedimentos para a coleta e 

envio de amostras biológicas para as análises laboratoriais do estudo. 

Os critérios de inclusão e exclusão das participantes foram:  

Critérios de inclusão. Mulheres com diagnóstico atual (casos 

incidentes) de lesão neoplásica cervical ou câncer cervical foram incluídas 

como casos e como controles foram selecionadas mulheres sem lesão 

neoplásica e câncer cervical atendidas no mesmo ambulatório do grupo 
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de casos ou serviço de triagem, todas residentes na cidade de São Paulo 

com idade entre 21 e 65 anos.  

 

Critérios de exclusão. Mulheres virgens, história de histerectomia 

ou qualquer câncer e lesões precursoras cervicais, conização, 

quimioterapia, radioterapia ou transplante, portadoras de doenças 

endócrinas (doença da tireóide ou síndrome de Cushing) ou resultado 

positivo para vírus da Imunodeficiência adquirida (HIV) (conferido através 

de consulta nos prontuários uma vez que todos os hospitais realizam 

exames de sorologia para HIV em suas pacientes); gravidez ou 

amamentação nos seis meses antecedentes à entrevista alimentar e uso 

de creme vaginal nas últimas 48 horas.  

As mulheres que concordaram em participar da pesquisa foram 

entrevistadas individualmente, com a utilização de questionário semi-

estruturado. Após a entrevista, foram obtidas as medidas antropométricas 

e procedeu-se ao exame ginecológico, obtendo-se amostras de 

ectocérvice e endocérvice das paredes cervicais (células exfoliadas) para 

realização de citologia do meio líquido e identificação e tipagem de HPV. 

Em seguida, as participantes que estavam em jejum foram encaminhadas 

para o laboratório para obtenção de amostras sanguíneas e as demais 

foram orientadas a retornar em jejum.  

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DE CASOS E CONTROLES 

 

4.2.1 Casos  

 

Foram considerados casos incidentes as participantes do estudo 

com presença de anormalidade cervical denominada Neoplasia 

Intraepitelial Cervical (NIC) com estágios de evolução grau 1, 2, 3 ou 

carcinoma invasor rastreada por citologia do meio líquido confirmada por 

exame histopatológico. O diagnóstico histopatológico foi proveniente de 
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biópsia orientada por colposcopia, cirurgia de conização, cirurgia de alta 

freqüência (CAF), cirurgia de Wertheimer ou histerectomia. Para o 

presente estudo, nos casos em que se dispunha do resultado de mais de 

uma biópsia, o desfecho foi definido pelo diagnóstico da lesão mais 

avançada. Em casos de discordância (n=13), o patologista do BRINCA 

Study, Prof. Dr. Venâncio Avancini Ferreira Alves do Departamento de 

Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

juntamente com um segundo membro de sua equipe, revisaram lâminas 

de histologia das participantes do estudo. 

Em alguns casos de câncer cervical (n=43), as pacientes se 

recusaram a oferecer amostra de células exfoliadas e foi obtido material 

histológico emblocado em parafina para identificação e tipagem de HPV. 

Em geral, a maioria dos casos de câncer cervical é do tipo carcinoma de 

células escamosas, compreendendo cerca de 80% de todos os casos de 

câncer cervical; os demais casos têm sido identificados como do tipo 

adenocarcinoma e carcinoma adenoescamoso (PARKIN et al., 2002). 

Geralmente, os estudos têm considerado todos os tipos histológicos pois 

os fatores de risco são os mesmos encontrados para os casos de 

carcinoma escamosos, exceto para o tabagismo (CASTELLSAGUÉ et al., 

2006; INTERNATIONAL COLLABORATION OF EPIDEMIOLOGICAL 

STUDIES OF CERVICAL CANCER, 2006c). Desta forma, para o presente 

estudo foram considerados todos os casos de câncer invasor em um 

mesmo desfecho. 

 

 

4.4.2 Controles  

 

Foram considerados controles todas as mulheres com resultado de 

exame citológico normal para as lesões neoplásicas cervicais e câncer 

cervical atendidas no mesmo ambulatório dos grupos casos ou serviço de 

triagem.  
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Mulheres com diagnósticos de atipias de significado indeterminado 

em células escamosas (ASCUS) ou atipias de significado indeterminado 

em células glandulares (AGUS) por citologia do meio líquido, na ausência 

de histopatologia, não foram incluídas no presente estudo.  

 

4.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

As mulheres elegíveis foram convidadas a participar do estudo pelas 

entrevistadoras antes do atendimento médico. Nesta oportunidade eram 

informadas sobre os principais objetivos da pesquisa e os procedimentos 

a serem realizados e receberam a garantia de que a participação era 

gratuita, não obrigatória, e que a recusa de participar não afetaria o 

tratamento a ser realizado no hospital. Foi assegurada confidencialidade 

dos dados e as participantes receberam retorno pelo correio das 

informações referentes ao consumo alimentar, avaliação do estado 

nutricional, resultados das análises bioquímicas e orientações sobre 

alimentação saudável e, se necessário, impresso sobre cuidados de 

saúde relativos a algumas doenças e condições reportadas por elas 

durante a entrevista, como diabetes mellitus, sobrepeso e obesidade, 

obstipação intestinal, hipertensão arterial e hipercolesterolemia.  

O presente estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

e pelos hospitais envolvidos no estudo (Anexo 1). Consentimento 

esclarecido por escrito ou impressão digital foi obtido de todas as 

participantes deste estudo (Anexo 2). 

 

4.4 ESTIMATIVA DO TAMANHO AMOSTRAL  

 

 O tamanho amostral inicialmente previsto no BRINCA Study foi de 

aproximadamente 200 pacientes em cada um dos quatro grupos de casos 

(NIC 1,2,3 e câncer cervical) e cerca de 600 controles. Comparações 
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caso-controle na proporção de 1 para 1, com prevalência de exposição de 

20% e um erro alfa de 5% alcançarão níveis de poder de 40%, 72%, 86% 

e 98% para Odds Ratios (ORs) de 1,5; 1,8; 2,0 e 2,5; respectivamente. 

Para uma prevalência de exposição de 50%, o poder equivalente será de 

52%, 83%, 93% e 99%, respectivamente. Estas estimativas 

conservadoras assumiram um número igual de controles disponível para 

cada grupo de casos. Na prática, as comparações terão poder maiores 

uma vez que as associações foram determinadas em análise não-pareada 

e a proporção de controles por caso variou de dois a três.  

 

4.5 COLETA DE DADOS   

 

4.5.1 Questionário  

 

Foi utilizado um questionário semi-estruturado com as seguintes 

informações: história médica (uso de medicamentos, doenças prévias, 

tratamentos e cirurgias realizados, história de sangramento recente), 

características demográficas (idade, escolaridade em anos de estudos 

completos, ocupação atual, renda mensal per capita, raça/etnia auto-

referida), estilo de vida (tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e 

atividade física), história sexual (idade da primeira relação sexual, número 

de parceiros sexuais em toda a vida, número de parceiros sexuais no 

último ano) e história ginecológica (idade da menarca, data da última 

menstruação, número total de exames de Papanicolaou realizados, mês 

do último exame de Papanicolaou normal, presença de doenças 

sexualmente transmissíveis, cauterização), e história reprodutiva (idade 

da primeira e última gestação, número de partos completos, número de 

abortos, número total de filhos, uso de anticoncepcional oral, uso de 

outros métodos anticoncepcionais) (Anexo 3).  

A raça/etnia foi determinada perguntando-se a participante a cor do 

pai e da mãe, e adotou-se a seguinte classificação: a) Negra: filha de pais 
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Negros; b) Branca: filha de pais Brancos; c) Indígena: filha de pais 

Indígenas; d) Amarela: filha de pais Amarelos; e) Mulata: filha de pais 

Mulatos, ou Negro com Branco, ou Negro com Mulato, ou Branco com 

Mulato; f) Mestiça com Indígena (cafuzos e mamelucos): filha de Indígena 

com outra raça/etnia; g) Mestiça com Amarelo: filho de Amarelo com outra 

raça/etnia. 

Para estimativa do gasto energético na atividade física, todas as 

atividades referidas em minutos por semana ou por dia, após conversão 

em horas por semana, foram multiplicadas pelas respectivas taxas de 

equivalente metabólico (MET – Metabolic Equivalent Task, em inglês). 

Foram atribuídos os seguintes valores para cada atividade: esporte: 3,0 

METs; exercício físico: 5,5 METs; caminhada: 3,0 METs; jardinagem: 2,5 

METs; atividade doméstica: 2,3 METs; trabalho pesado: 3,0 METs; cuidar 

de crianças: 2,5 METs. Para obtenção do MET total por horas por 

semana, somaram-se todas as atividades realizadas por hora segundo o 

MET para cada tipo de tarefa (AMORIM e GOMES, 2003). 

 

4.5.2 Medidas Antropométricas  

 

Após o preenchimento do questionário, as medidas de peso (em kg) 

e estatura (em cm) foram obtidas com as participantes descalças e 

vestindo roupas leves em balança digital marca Sohenle (modelo BE03, 

capacidade para 150kg, precisão 100g, Murrhardt, Alemanha) e em 

antropômetro marca SECA (Birmingham, UK), respectivamente. Todas as 

medidas foram realizadas em duplicata, utilizando-se a média das 

medidas para calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) em Kg/m2. A 

classificação do IMC foi realizada de acordo com os seguintes critérios 

preconizados pela WHO (2000): baixo peso (<18,5); eutrófico (18,5 a 

24,9); sobrepeso (25,0 a 29,9) e obesidade (≥30,0).  
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4.5.3 Avaliação do Consumo Alimentar 

 

Para avaliação de consumo alimentar, todas as participantes 

responderam a versão reduzida com 76 itens alimentares de um 

Questionário de Freqüência Alimentar (QFA) validado para comunidade 

nipo-brasileira de São Paulo (CARDOSO e STOCCO, 2000; CARDOSO 

et al., 2001) e adaptado para ser utilizado em unidades básicas de saúde 

no Estado de São Paulo (RIBEIRO e CARDOSO, 2002). Embora a versão 

reduzida desse QFA tenha se mostrado capaz de detectar alterações em 

parâmetros antropométricos e bioquímicos em estudo de intervenção 

nutricional em unidade básica de saúde (Sartorelli et al., 2005), nova 

avaliação de acurácia e confiabilidade do QFA foi realizada em amostra 

aleatória das participantes do presente estudo. No total, para estudo de 

reprodutibilidade, foram obtidos em 96 participantes duas entrevistas com 

QFA em intervalo de até 1 mês entre os dois questionários e, para análise 

de validade, três inquéritos recordatórios de 24 horas (IR24h) foram 

conduzidos por telefone ao longo do período de um ano. Na análise de 

reprodutibilidade, coeficientes de correlação intra-classe ajustados pelas 

calorias totais variaram de 0,40 a 0,61 (para vitaminas do complexo B, 

ferro, zinco, magnésio, fósforo e cálcio) a 0,70 (para vitamina A e folato). 

Na avaliação de validade, coeficientes de correlação ajustados pelas 

calorias totais e corrigidos pela variabilidade intra-individual entre o QFA e 

a média de consumo alimentar obtida nos IR24h variaram de 0,30-0,40 

(para macronutrientes e vitaminas do complexo B) a 0,50-0,80 (para fibra, 

vitamina A, cálcio, folato e fósforo)1.  

O QFA avaliou a dieta habitual referente ao ano anterior ao 

momento da entrevista. Para cada item alimentar do QFA, as 

participantes informaram a freqüência média usual de consumo de cada 

item, a respectiva unidade de tempo (se diariamente, semanalmente, 

                                                
1
 CARDOSO MA, LAGUNA EC, TOMITA LY, DALMEIDA V. Evaluation of a food frequency questionnaire with 
multiple-day recalls and biomarkers among low-income women in Sao Paulo, Brazil In: Sixth International 
Conference on Dietary Assessment Methods, 2006, Copenhagen. Program & Abstracts. Copenhagen: Diet 
Research Foundation, 2006. p.P01-1. 
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mensalmente ou anualmente) e qual o tamanho de sua porção individual 

usual (se pequena, média, grande ou extra-grande em relação à porção 

média de referência) e uso de suplemento vitamínico e minerais. Os 

dados obtidos foram codificados e digitados duplamente no programa 

Dietsys desenvolvido pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados 

Unidos da América (BLOCK et al., 1994). O banco de dados dos 

nutrientes foi organizado com informações do Ministério da Agricultura 

dos Estados Unidos da América com dados adicionais de composição 

química de alimentos compilados da Tabela de Composição de Alimentos 

da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Os grupos de alimentos incluídos nas análises contemplaram os 

seguintes itens alimentares: 

Legumes e verduras: Tomates e suco de tomate, brócolis, couve-

flor, espinafre, couve, repolho, cenoura, berinjela, abóbora, sopas de 

vegetais, vegetais mistos, pratos chineses e saladas verdes; 

Folhas verde-escuras, frutas e vegetais de cor alaranjada ou 

amarela escura: Brócolis, espinafre, couve, saladas verdes, cenoura, 

abóbora, batata doce, mamão, manga; 

Folhas verde-escuras: Brócolis, espinafre, couve e saladas 

verdes; 

Frutas e sucos de fruta em geral: Maçãs, bananas, pêras, 

melancia, morango, laranjas, mexerica, abacaxi, ameixa, manga, mamão, 

limão, nectarina, caqui e respectivos sucos; 

Total de frutas cítricas e sucos de frutas cítricas: Laranja, 

mexerica, limão, morango e respectivos sucos; 

Leite e derivados: Leite integral, leite desnatado, leite semi-

desnatado, queijos, iogurtes e pizza/pratos com queijo; 
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Óleos, gorduras, salgadinhos e pastelaria: Óleo, azeite de oliva, 

manteiga, margarinas, maionese, bacon, salgadinhos, produtos de 

pastelaria, amendoim e manteiga de amendoim; 

Carnes e vísceras: Carnes bovina e suína, hambúrguer, fígado e 

respectivas preparações; 

Aves: Frango, peru, chester e respectivas preparações; 

Pescados: Peixes, frutos do mar e respectivas preparações; 

Embutidos: Salsichas, presunto, mortadela, bacon e respectivas 

preparações. 

Ovos: Ovos de qualquer animal; 

Doces: Doces de frutas, doces com leite, leite condensado. 

Sete participantes (2 do grupo controle, 3 com NIC1, 1 com NIC2 e 1 

com NIC3) que referiram o consumo alimentar menor do que 470 Kcal/dia 

não foram consideradas nas análises sobre dieta por ter possivelmente 

sub-relatado o consumo.  

 

 

4.5.4 Avaliação Bioquímica 

 

Foram obtidas amostras sangüíneas em jejum de 12 horas para 

obtenção do soro. O tubo de ensaio seco foi envolto por papel alumínio 

para proteção da luz, mantido em temperatura ambiente para 

centrifugação em até 1 hora após a coleta. Após centrifugação a uma 

velocidade de 13.000rpm/15 minutos/temperatura ambiente, o soro foi 

mantido sob refrigeração até ser transportado para o Laboratório de 

Nutrição Humana do Departamento de Nutrição (FSP/USP) onde foram 

realizadas alíquotas e armazenadas a -70°C. Todas as análises 

bioquímicas foram realizadas em até 6 meses após a coleta das amostras 

sanguíneas.  
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As análises de β-caroteno, licopeno, retinol, α- e γ-tocoferol foram 

realizadas por Cromatografia Líquida de Alta Performance em fase 

reversa (HPLC-110, Hewlett Packard), conforme metodologia adaptada de 

VUILLEMUMIER et al. (1983) realizadas no Laboratório VitaE - 

Cromatografia Líquida em Análises Clínicas, sob responsabilidade da 

farmacêutica bioquímica Dra. Virgínia Berlanga Campos Junqueira 

(Departamento de Química, Biologia, Engenharia Química, Farmácia e 

Bioquímica da Universidade Federal de São Paulo). Os picos de 

carotenóides menores do que os limites de detecção foram considerados 

como zero (3 indivíduos para β-caroteno, 1 para licopeno e 2 para γ-

tocoferol). As concentrações mínimas de detecção foram 0,5 µmol/l para 

β-caroteno e 0,2 µmol/l para licopeno e γ-tocoferol. Os coeficientes de 

variação (CVs) intra e entre-ensaios foram inferiores a 7 %. 

A análise de colesterol total foi realizada por método colorimétrico 

enzimático automático (colesterol oxidase) em reação de ponto final 

segundo Trinder, realizada no sistema analítico ADVIA (Bayer-EUA). As 

dosagens foram realizadas no Laboratório Clínico do Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo, sob responsabilidade da 

Profa. Dra. Marina Baquerizo Martinez (Departamento de Análises 

Clínicas, Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP).  

 

4.5.5 Coleta de Células Exfoliadas   

 

A coleta de material cervical foi realizada pela equipe treinada para o 

trabalho de campo do estudo. Inicialmente, retirou-se o excesso de 

secreção vaginal utilizando uma gaze estéril seca. As células exfoliadas 

foram coletadas conforme instruções do fabricante do kit DNACITOLIQ® 

introduzindo-se a escova cervical do kit com as cerdas menores mantidas 

na endocérvice e a última camada de suas cerdas na ectocérvice. Foram 

realizados movimentos em sentido único, horário ou anti-horário, 

completando-se cinco voltas e a seguir imergido em tubo contendo 
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solução da DNACITOLIQ® Universal Médium Collection®, conservando-se 

o material sob refrigeração.  

 

4.5.6 Citologia do Meio Líquido 

 

O preparado de células exfoliadas mantido em solução da 

DNACITOLIQ® foi homogeneizado em vórtex por 20 segundos e 

reservado alíquota de 200µL para a confecção da lâmina utilizando as 

membranas da Digene Brasil para a citologia do meio líquido. O 

diagnóstico da citologia foi realizado pelos citopatologistas Dr. Adhemar 

Longatto Filho e Maria Lúcia Utagawa, ambos do Instituto Adolfo Lutz da 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e confirmado pela 

patologista Dra. Maria da Glória Mattosinho de Castro Ferraz do 

departamento de patologia da Universidade Federal de São Paulo. 

A classificação citológica foi realizada originalmente segundo a 

terminologia da OMS (1988) em displasia (leve, moderada, acentuada, 

carcinoma in situ); associada à terminologia proposta por RICHART 

(1968) (neoplasia intraepitelial cervical ou NIC grau 1, 2, 3, carcinoma 

invasor) e também segundo Bethesda (SOLOMON, 1989) para os 

diagnósticos de incerteza em atipias de significado indeterminado em 

células escamosas (ASCUS) ou atipias de significado indeterminado em 

células glandulares (AGUS), conforme impresso oficial de requisição do 

exame citopatológico do Programa Nacional de Controle do Câncer de 

colo uterino da Secretaria de Estado da Saúde. Para o presente estudo, a 

classificação inicial foi convertida posteriormente segundo a terminologia 

da OMS, considerando-se displasia leve como NIC1; displasia moderada 

como NIC2; displasia acentuada/carcinoma in situ em NIC3; inflamação, 

metaplasia escamosa, reparação, atrofia com inflamação como negativo 

para células neoplásicas e mantendo-se os ASCUS e AGUS (WHO, 

2006). Após o diagnóstico da citologia, as amostras de células exfoliadas 

foram mantidas em -70º C para identificação e tipagem de HPV.  
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4.5.7 Identificação e Tipagem de HPV 

 

4.5.7.1 Extração do DNA de Células  

 

A extração do DNA do HPV foi realizada a partir de 200µL do 

preparado de células exfoliadas mantido em solução da DNACITOLIQ. 

As amostras foram centrifugadas a 5.000 rpm/10minutos/temperatura 

ambiente. Após a retirada do sobrenadante, o pellet de células foi 

ressuspenso em 50µL de tampão de digestão (100mM NaCl, 10mM Tris-

HCl pH 8,0; 25mM EDTA pH 8,0; 0.5% SDS e 0,2 mg/mL proteinase K) e 

incubados por 2-16 horas a 60ºC. Posteriormente os DNAs foram 

purificados do produto de digestão conforme protocolo estabelecido pelo 

Kit GFXTM da Amersham/Pharmacia. Neste, os lisados foram colocados 

em contacto com uma coluna contendo resina apropriada para a adsorção 

do DNA. Em seguida foram realizadas lavagens da resina contendo DNAs 

com soluções descontaminantes e ao final os DNAs foram diluídos em 

200 µL de TE (10mM Tris-HCl pH8.0 e 1mM EDTA pH8.0). A qualidade e 

quantificação dos DNAs foram, posteriormente, determinadas através da 

análise de 2µL em gel de agarose 0,7% corado com brometo de etídeo 

com a utilização de um marcador de massa molecular da Invitrogen 

(BAUER et al., 1991; HILDESHEIM et al., 1994). 

A extração do DNA foi realizada no Laboratório Citogenética e 

Biologia Molecular da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) pelas 

professoras Dra. Márcia Aparecida Sperança e Dra. Anete Maria 

Francisco-Bagnariolli. 

 

4.5.7.2 Extração de DNA de Tecido Contido em Parafina  
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Os materiais histológicos provenientes de biópsia, cirurgias de 

conização, de alta freqüência, de Wertheimer ou histerectomia total 

fixados em formaldeído e emblocados em parafina foram submersos em 

tampão de digestão entre 200 e 400µL, homogeneizados e levados ao 

forno microondas na potência máxima durante 15 segundos. As amostras 

foram centrifugadas a 12.000 rpm/15minutos/temperatura ambiente. Após 

a retirada da parafina, as amostras foram incubadas durante 48 horas a 

50ºC com 200 µL de solução de tampão de proteinase K (TEP) (10mM de 

Tris-HCl, 1mM de EDTA, 200µg/mL de Proteinase-K) em banho-maria, 

seguida de inativação da proteinase K em banho-maria a 96ºC durante 15 

minutos. Posteriormente, adicionou-se 200µL de acetato de amônia 6M 

pH 8,5 e as amostras foram centrifugadas a 12.000 rpm/15minutos. 

Retiraram-se os sobrenadantes para um tubo limpo contendo 600 µL de 

isopropanol gelado e mantido a -70ºC durante 2 horas para precipitar o 

DNA. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 12.000 

rpm/15minutos e os sobrenadantes foram descartados. Nestas soluções 

foram adicionadas 1 mL de etanol gelado a 70% e foram centrifugadas a 

12.000rpm/15 minutos. O etanol foi decantado e os DNAs foram 

ressuspensos em 50 µL de TE pH 7,5 (10mM de Tris-HCl pH 7,5 e 1mM 

de EDTA pH8,0).  

A extração do DNA de material conservado em parafina foi realizada 

pela técnica de laboratório Maria Antonieta Avilla Andreoli sob supervisão 

da pesquisadora Dra. Luisa Lina Villa do Instituto Ludwig de Pesquisa 

sobre o Câncer, filial de São Paulo.   

 

  

4.5.7.3 Teste para Identificação e Tipagem de HPV  

 

O DNA extraído foi submetido a PCR Multiplex utilizando iniciadores 

(primers) de globina para verificar a integridade da amostra e primers 
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genéricos para HPV para a genotipagem do vírus. Para a detecção do 

DNA de HPV foram utilizados os primers PGMY 9/11 para as amostras 

provenientes de células exfoliadas e GP5+/6+ para DNA proveniente de 

parafina, que amplificaram uma região muito conservada de 450 pares de 

bases (pb) do gene L1 do HPV (BAUER et al., 1991, GRAVITT et al., 

2000). Após a reação, o produto da PCR foi transferido para membrana 

(Nylon tipo Hybond-N, Amershain) para posterior hibridização em pontos 

(Dot-Blot hybridization) com 27 sondas específicas para HPV marcadas 

radioativamente para identificar o vírus. Os casos não identificados por 

hibridização foram processados por hibridização reversa utilizando o kit 

Linear Array HPV Genotyping Test da Roche Molecular Diagnostics, 

USA, capaz de identificar 34 tipos diferentes de HPV (COUTLÉE et al., 

2006). Os produtos que foram amplificados com primers genéricos e não 

foram identificados no Linear Array HPV Genotyping Test foram 

considerados positivos para tipo de HPV não identificado. 

 

4.6 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE INTERESSE 

 

Para o presente estudo, as variáveis de exposição de interesse 

foram fatores dietéticos e concentrações séricas de β-caroteno, licopeno, 

retinol, α- e γ-tocoferóis. 

As variáveis de exposição de interesse e as covariáveis contínuas 

foram categorizadas segundo tercis ou quartis baseadas na distribuição 

do grupo controle, exceto para idade que foram categorizadas em faixas 

etárias de 10 anos. Raça/etnia foram categorizadas entre Brancas ou não-

Brancas pela pequena distribuição dos Negros (19 entre controles, 6 com 

NIC1, 8 com NIC2, 6 com NIC3 e 3 com câncer cervical), Amarelas e 

Indígenas. A renda per capita foi convertida para dólar americano 

utilizando-se a média da taxa de câmbio mensal do período de realização 

das entrevistas.  
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O tabagismo foi categorizado entre não-fumantes, ex-fumantes 

(mulheres que pararam de fumar há pelo menos 6 meses) e fumantes 

(mulheres que fumam há pelo menos um ano). Para os ex-fumantes e 

fumantes foi calculada a variável “pacotes-ano” para avaliar a exposição 

cumulativa equivalente a fumar um pacote de cigarro diariamente durante 

um ano (PINTOS et al., 1999; CASTLE et al., 2002b; RICHARDSON et 

al., 2005).  

Os grupos de infecção por HPV foram criados segundo o grau de 

oncogenicidade baseado em estudos epidemiológicos e a magnitude das 

associações entre o tipo de HPV e câncer cervical (MUÑOZ et al., 2003). 

As mulheres foram classificadas em categorias mutuamente exclusivas: 

HPV negativo, positivo apenas para HPV de baixo risco, positivo para pelo 

menos um HPV de alto risco exceto HPV-16 ou HPV-18, positivo para 

pelo menos um HPV-16 ou HPV-18. Os tipos de HPV de alto risco 

incluíram os tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82 

(MUÑOZ et al., 2003). 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Todas as informações codificadas e digitadas foram duplamente 

conferidas. Toda a equipe envolvida na coleta e processamento dos 

dados foi cega para a condição caso ou controle das participantes do 

estudo. 

Foram calculadas as distribuições de freqüências absolutas e 

relativas dos grupos segundo hospitais de estudo, estadiamento clínico 

dos casos de câncer cervical e covariáveis associadas aos desfechos de 

interesse. Foram realizadas as comparações entre os grupos utilizando o 

teste estatístico x2. Medianas e intervalos interquartis (percentis 25 e 75) 

das concentrações séricas de carotenóides, nutrientes dietéticos brutos e 

grupos de alimentos foram comparados entre os grupos de casos e 

controle utilizando-se a prova U de Mann-Whitney.  
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O consumo de nutrientes foi ajustado pelas calorias totais pelo 

método residual, utilizando-se modelo de regressão linear simples. Após 

transformação logarítmica dos dados, as calorias totais foram 

consideradas como variável independente e os nutrientes foram 

considerados como variável dependente. O mesmo procedimento foi 

adotado para ajustar as concentrações séricas de tocoferóis (variáveis 

dependentes) por colesterol sérico total (variável independente) (WILLETT 

et al., 1997).  

Odds Ratios (OR) e respectivo intervalo de confiança de 95% 

(IC95%) foram calculados utilizando-se modelos múltiplos de regressão 

logística não-condicional para estimar o risco de NIC e câncer cervical 

associado aos fatores dietéticos e níveis séricos de micronutrientes, após 

ajuste por potenciais variáveis de confusão ou mediadores do processo 

de carcinogênese. As potenciais variáveis de confusão foram 

consideradas nos modelos múltiplos caso alterassem a estimativa pontual 

do OR ajustado por idade em mais de 10%, de acordo com critério 

“change-in-estimate” (MICKEY e GREENLAND, 1989; MALDONADO e 

GREENLAND, 1993). Foi testada a tendência de variação linear no risco 

(p de tendência) considerando-se os valores medianos do intervalo de 

cada tercil ou quartil das categorias das variáveis de exposição de 

interesse como valores de uma variável contínua. Foram também 

realizadas análises de casos e controles restritas às mulheres infectadas 

por HPV (pelo menos um HPV-16 ou HPV-18) com o objetivo de verificar 

a contribuição adicional das variáveis de exposição de interesse para o 

risco de NIC e câncer cervical na presença do fator etiológico principal, 

independente das covariáveis.  

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do programa de 

computador STATA (Stata Statistical Software, release 9.0, Stata College 

Station, Texas, USA), adotando-se nível de significância p<0,05 (testes 

bicaudais). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 POPULAÇÃO DE ESTUDO e CASUÍSTICA  

  

 Foram convidadas 1.721 mulheres para participar da pesquisa. 

Destas, 45 (2,6%) se recusaram a participar da pesquisa pelos seguintes 

motivos: 8 não concordaram em oferecer amostras de células exfoliadas, 

2 informaram ansiedade, 1 recusou-se a oferecer amostra de sangue, 7 

informaram que não gostariam de perder tempo e as outras mulheres não 

informaram o motivo da recusa. Assim, 1.676 mulheres concordaram em 

participar da pesquisa (97,4% das contatadas). As participantes do estudo 

piloto (n=327) não foram consideradas na presente análise dado que as 

amostras de células exfoliadas foram coletadas pelas próprias 

participantes (self-sampling, em inglês), o que não atende os 

procedimentos padronizados de coleta de material biológico adotados 

nesta pesquisa.  

 Desta forma, das 1.676 mulheres que concordaram em participar 

da pesquisa, 327 participaram do estudo piloto e não foram incluídas na 

presente análise, 4 foram excluídas por apresentarem sorologia positiva 

para HIV, 4 eram casos não incidentes, 6 eram virgens e 2 apresentavam 

diagnóstico de outro tipo de câncer cujo tratamento poderia interferir no 

estado nutricional e/ou hábitos alimentares. Entre as 1.378 elegíveis para 

este estudo e que responderam o questionário, 83 (6,0%) não forneceram 

células exfoliadas e 116 (8,4%) apresentaram amostras inadequadas para 

citologia ou identificação de infecção e tipagem de HPV. Do total de 1.179 

participantes com dados de questionário e amostras de células exfoliadas, 

64 casos (24 com NIC1, 19 com NIC2, 16 com NIC3, 4 com câncer 

cervical e 1 com adenocarcinoma invasor) diagnosticados pela citologia 

do meio líquido não foram confirmados por histologia, 48 participantes 
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apresentaram diagnóstico de ASCUS ou AGUS pela citologia do meio 

líquido sem avaliação histopatológica e 9 amostras de células exfoliadas 

apresentaram resultado negativo para a β-globina, indicando ausência de 

material genético para determinação de infecção por HPV. Ao final, 1.058 

participantes foram consideradas na presente análise conforme ilustrado 

na Figura 1.  

 

 

 

Figura 1. Casuística do estudo.  

 

Do total de 1.058 mulheres com diagnóstico de HPV, 453 foram 

classificadas como controles, 140 com NIC1, 126 com NIC2, 231 com 

NIC3, 108 com câncer cervical (99 com carcinoma escamoso e 9 com 

adenocarcinoma invasores.) Entre os casos de câncer cervical, 33 (30,6 

Exclusão: 4 HIV, 4 casos não incidentes,  
6 virgens, 2 outros cânceres 

N=1.394 entrevistadas 

N=1.179 Elegíveis 

N= 199 sem amostra de células exfoliadas  
ou amostra insatisfatória 

N=1.378 
 

Β-globina negativa= 7 controles, 1 NIC2,  
1 carcinoma invasor 

N=1.058 (89,7%) com diagnóstico de HPV 

N=453 controles N= 140 NIC 1 N= 126 NIC 2 N= 231 NIC 3  N= 108 Câncer cervical 

N= 64 NIC sem confirmação histopatológica,  
48 ASCUS ou AGUS 

N= 340  
forneceram sangue 

N= 102  
forneceram sangue 

 

N= 96  
forneceram sangue 

N= 189  
forneceram sangue 

N= 84  
forneceram sangue 

N=1.721 convidadas 

N=1.676 concordaram participar 

N=45 recusas 

N= 327 estudo piloto 
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%) mulheres apresentaram estadiamento clínico 1 (1A1, 1A2) e 54 

(50,0%) apresentaram estadiamentos clínicos 2 e 3, segundo a 

Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, FIGO (BENEDET e 

PECORELLI, 2000). A distribuição de participantes segundo grupos de 

estudo foi maior no hospital Instituto Brasileiro de Controle do Câncer para 

controles e NIC1, com maior freqüência das demais lesões e câncer 

cervical no hospital Pérola Byngton (Tabelas 2 e 3). Foram considerados 

todos os estadiamentos clínicos do câncer cervical por serem casos 

incidentes.  

 

Tabela 2. Distribuição das participantes segundo grupos de estudo e 
hospital, São Paulo, 2005 (N=1.058). 

 

 Hospital  
Grupos de estudo Instituto Brasileiro de  

Controle do Câncer 
Pérola 
Byngton 

Total 

 N (%) N (%) N  
Controle 350 (77,3) 103 (22,7) 453  
Casos: 
NIC 1* 

 
72 (51,4) 

 
68 (48,6) 

 
140 

NIC 2* 52 (41,3) 74 (58,7) 126 
NIC 3* 95 (41,1) 136 (58,9) 231 
Câncer cervical 30 (27,8) 78 (72,2) 108 
 x2 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
*NIC, neoplasia intraepitelial de colo uterino graus 1, 2 ou 3. 
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Tabela 3. Distribuição do estadiamento clínico* das participantes com 
câncer cervical, São Paulo, 2005 (N=108). 

 

Estadiamento Clínico N (%) 
1- “confinada ao útero” 33 (30,6%) 
2- “além do útero, mas não comprometeu a parede 
pélvica ou terço II inferior da vagina” 

28 (25,9%) 

3- “Tumor atinge a parede pélvica e/ou envolve terço 
inferior da vagina” 

26 (24,1%) 

Indeterminado 21 (19,4%) 
 x2 ns 
Total 108 (100,0) 
*Classificação adaptada segundo Federação Internacional de Ginecologia 
e Obstetrícia (FIGO), 2000. 
ns: não significante 
 

5.2  FATORES ASSOCIADOS A LESÕES NEOPLÁSICAS 

CERVICAIS E CÂNCER CERVICAL  

 

As idades médias (desvio padrão-DP) das mulheres do grupo 

controle, NIC1, NIC2, NIC3 e câncer cervical foram respectivamente: 40,3 

(11,4); 35,2 (9,8); 35,1 (10,1); 38,1 (9,7) e 46,2 (9,9) anos. A escolaridade 

média (DP) em anos de estudos completos foi: 7,5 (3,7) no grupo 

controle; 7,7 (3,5) no NIC1; 6,5 (3,8) no NIC2; 5,6 (3,5) no NIC3 e 4,2 (3,3) 

no câncer cervical. A maioria das participantes foi classificada como não-

Branca, reportou renda per capita mensal menor do que 50 dólares 

americanos, era desempregada ou dona de casa, era casada 

independente do grupo de estudo. A média (DP) do MET total 

(MET/hora/semana) foi 151,9 (99,3); 148,6 (88,6); 175,2 (103,7); 165,7 

(108,1) e 130,3 (92,8) respectivamente para controles e participantes com 

NIC1, NIC2, NIC3 e câncer cervical (Tabela 4). 
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Tabela 4. Características socioeconômicas das participantes segundo 
grupos de estudo, São Paulo, 2005. 

 

 
Controle 
(N=453)  

NIC1  
(N=140)  

NIC2  
(N=126)  

NIC 3  
(N=231)  

Câncer 
cervical 
(N=108) 

 Variável N(%)  N(%)  N(%)  N(%)  N(%) 

Grupos de idade, anos          

   21 - 30 108 (23,8)  55 (39,3)  50 (39,7)  56 (24,2)  6 (5,6) 

   31 - 40 113 (24,9)  44 (31,4)  45 (35,7)  86 (37,2)  28 (25,9) 

   41 - 50 143 (31,6)  32 (22,9)  18 (14,3)  62 (26,8)  36 (33,3) 

   51 - 65 89 (19,6)  9 (6,4)  13 (10,3)  27 (11,7)  38 (35,2) 

   x
2 p=0,004  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 

Raça/etnia          

   Branca 176 (38,9)  40 (28,6)  33 (26,2)  54 (23,4)  29 (26,9) 

   Não-branca 277 (61,1)  100 (71,4)  93 (73,8)  177 (76,6)  79 (73,2) 

   x
2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 

Ocupação          

   Dona de casa, desempregada 222 (49,0)  62 (44,3)  53 (42,1)  105 (45,5)  62 (57,4) 
   Serviços gerais (diarista, 
mensalista) 103 (22,7)  36 (25,7)  34 (26,9)  73 (31,6)  24 (22,2) 
   Serviços técnicos e 
administrativos 128 (28,3)  42 (30,0)  39 (31,0)  53 (22,9)  22 (20,4) 

   x
2 p<0,001  p=0,02  ns  p<0,001  p<0,001 

Estado civil          

   Casada 310 (68,4)  90 (64,3)  72 (57,1)  161 (69,7)  55 (50,9) 

   Divorciada e viúva 57 (12,6)  15 (10,7)  22 (17,5)  25 (10,8)  27 (25,0) 

   Solteira 86 (19,0)  35 (25,0)  32 (25,4)  45 (19,5)  26 (24,1) 

   x
2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 

Escolaridade, anos          

   ≥ 11  153 (33,8)  48 (34,3)  31 (24,6)  36 (15,6)  7 (6,5) 

   6 - 10 135 (29,8)  50 (35,7)  43 (34,1)  71 (30,7)  24 (22,2) 

   ≤ 5 165 (36,4)  42 (30,0)  52 (41,3)  124 (53,7)  77 (71,3) 

   x
2 ns  ns  ns  p<0,001  p<0,001 

Renda per capita, Dólar Americano (US)         

   ≥ 100 150 (33,1)  38 (27,1)  33 (26,2)  42 (18,2)  22 (20,4) 

   51 - 99  150 (33,1)  38 (27,1)  40 (31,7)  69 (29,9)  28 (25,9) 

   ≤ 50  150 (33,1)  61 (43,6)  51 (40,5)  115 (49,8)  58 (53,7) 

   x
2 ns  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 

ns: não significante
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A Tabela 5 apresenta a distribuição das características comportamentais 

e índice de massa corporal das participantes do estudo segundo lesões 

neoplásicas e câncer cervical. A freqüência de tabagismo (atual e ex-

fumante) foi maior nos grupos casos quando comparado ao grupo 

controle. O tempo de exposição ao fumo foi maior nos casos de lesões 

mais avançadas do que o grupo controle e com NIC1. Observou-se 

elevada prevalência de sobrepeso e obesidade, atingindo cerca de 

metade das participantes de todos os grupos de estudo. Foram 

identificadas algumas participantes com baixo peso: 14 (3,1%) entre 

controles; 7 (5,0%) com NIC1; 5 (4,0%) com NIC2; 8 (3,5%) com NIC3 e 3 

com (2,8%) câncer cervical, que foram somadas ao grupo de mulheres 

eutróficas devido ao pequeno número de indivíduos.  

A Tabela 6 descreve os resultados relativos à história sexual. 

Observou-se que idade precoce da primeira relação sexual e maior 

número de parceiros sexuais em toda a vida foram mais freqüentemente 

referidos nos grupos com lesões do que no grupo controle.  

O uso de anticoncepcional oral foi menor no grupo com câncer 

invasor. A duração do uso foi maior entre as mulheres diagnosticadas 

com NIC2 e 3. A freqüência de mulheres que nunca realizaram o exame 

de Papanicolaou e o tempo desde o último exame entre as que já 

realizaram foram maiores em mulheres com lesões mais avançadas 

(Tabela 7).  

História reprodutiva e prevalências da infecção por HPV são 

descritos na Tabela 8. As mulheres portadoras de NIC3 e câncer 

apresentaram maior número de filhos e maior prevalência de história de 

aborto. A infecção por HPV foi mais freqüente entre os casos, 

principalmente a infecção por HPV do tipo oncogênico.  
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Tabela 5. Tabagismo, consumo de álcool e índice de massa corporal das 
participantes segundo grupos de estudo, São Paulo, 2005. 

 

 

Controle 

(N=453)  

NIC1  

(N=140)  

NIC2  

(N=126)  

NIC 3  

(N=231)  

Câncer 

cervical 

(N=108) 

 Variável N(%)  N(%)  N(%)  N(%)  N(%) 

Tabagismo          

   Nunca 261 (57,6)  73 (52,1)  59 (46,8)  66 (28,6)  48 (44,4) 

   Ex-fumante 93 (20,5)  26 (18,6)  23 (18,3)  46 (19,9)  20 (18,5) 

   Fumante 99 (21,9)  41 (29,3)  44 (34,9)  119 (51,5)  40 (37,0) 

   x
2 p=0,004  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 

Tabagismo e pacotes-ano de cigarro         

   Nunca 261 (57,6)  73 (52,1)  59 (46,8)  66 (28,6)  48 (44,4) 

   Ex-fumante,          

        ≤ 5,80 pacotes-ano 47 (10,4)  16 (11,4)  14 (11,1)  18 (7,8)  5 (4,7) 

        ≥ 5,81 pacotes-ano 46 (10,2)  10 (7,1)  8 (6,3)  28 (12,1)  14 (13,1) 

   Fumante,          

        ≤ 4,80 pacotes-ano 24 (5,3)  15 (10,7)  11 (8,7)  22 (9,5)  4 (3,7) 

        4,81 – 14,0 pacotes-

ano 33 (7,3)  14 (10,0)  22 (17,5)  53 (22,9)  17 (15,9) 

        ≥15,0 pacotes-ano 42 (9,3)  12 (8,6)  11 (8,7)  44 (19,0)  19 (17,8) 

   x
2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 

Ingestão alcoólica          

   Não 231 (51,2)  56 (40,9)  56 (44,8)  100 (43,5)  76 (70,4) 

   Sim 220 (48,8)  81 (59,1)  69 (55,2)  130 (56,6)  32 (29,6) 

   x
2 ns  p=0,03  ns  p=0,05  p<0,001 

Índice de massa corporal (Kg/m2)         

   ≤24,9 220 (48,6)  81 (57,9)  77 (61,1)  119 (51,5)  59 (54,6) 

   24,9 - 29,9 144 (31,8)  43 (30,7)  34 (27,0)  74 (32,0)  27 (25,0) 

   ≥ 30 89 (19,6)  16 (11,4)  15 (11,9)  36 (15,6)  21 (19,4) 

   x
2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 

ns: não significante 
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Tabela 6. História sexual das participantes segundo grupos de estudo, 
São Paulo, 2005. 

 

 
Controle 
(N=453)  

NIC1 
(N=140)  

NIC2  
(N=126)  

NIC 3  
(N=231)  

Câncer  
cervical  
(N=108) 

 Variável N(%)  N(%)  N(%)  N(%)  N(%) 
Idade da primeira relação sexual, anos       
   ≥ 21 121 (26,7)  31 (22,1)  19 (15,1)  16 (6,9)  5 (4,8) 
   19 - 20 141 (31,1)  36 (25,7)  34 (27,0)  58 (25,1)  30 (28,6) 
   16 - 18 119 (26,3)  42 (30,0)  36 (28,6)  74 (32,0)  41 (39,0) 
   ≤ 15 72 (15,9)  31 (22,1)  35 (27,8)  82 (35,5)  29 (27,6) 
   x

2 p<0,001  ns  p<0,001  p<0,001  p<0,001 
Número de parceiros sexuais em toda a vida      
   1 191 (42,2)  40 (28,6)  28 (22,2)  39 (16,9)  24 (22,2) 
   2 - 3  181 (40,0)  67 (47,9)  61 (48,4)  105 (45,5)  31 (28,7) 
   ≥ 4 80 (17,7)  33 (23,6)  37 (29,4)  86 (37,2)  53 (49,1) 
   x

2 p<0,001  p=0,001  p=0,001  p<0,001  p<0,001 
Número de parceiros sexuais no último ano     
   0 55 (12,2)  13 (9,3)  13 (10,3)  19 (8,2)  32 (29,6) 
   1 380 (84,1)  111 (79,3)  101 (80,2)  201 (87,0)  72 (66,7) 
   ≥2   17 (3,7)  16 (11,4)  12 (9,5)  11 (4,8)  4 (3,7) 
   x

2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 
ns: não significante 
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Tabela 7. História ginecológica das participantes segundo grupos de 
estudo, São Paulo, 2005. 
 

 
Controle 
(N=453)  

NIC1 
(N=140)  

NIC2  
(N=126)  

NIC 3  
(N=231)  

Câncer 
 cervical 
 (N=108) 

 Variável N(%)  N(%)  N(%)  N(%)  N(%) 

Anticoncepcional oral          

   Nunca 112 (24,7)  27 (19,3)  27 (21,4)  60 (26,0)  30 (27,8) 

   Ex-usuária 261 (57,6)  71 (50,7)  68 (54,0)  119 (51,5)  70 (67,8) 

   Usuária 80 (17,7)  42 (30,0)  31 (24,6)  52 (22,5)  8 (7,4) 

   x
2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 

Duração do uso do anticoncepcional oral, meses       

   Nunca 112 (25,0)  27 (19,4)  27 (21,8)  60 (26,4)  30 (28,8) 

   ≤ 24 98 (21,9)  33 (23,7)  21 (16,9)  31 (13,7)  17 (16,3) 

   25 - 81 106 (23,7)  37 (26,6)  43 (34,7)  43 (18,9)  16 (15,4) 

   ≥ 82 132 (29,4)  42 (30,2)  33 (26,6)  93 (41,0)  41 (39,4) 

   x
2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 

Número de exames de Papanicolaou realizados       

   ≥14  140 (31,3)  27 (19,6)  28 (22,4)  49 (21,3)  25 (23,4) 

   5 - 13  153 (34,2)  55 (40,0)  42 (33,6)  59 (25,6)  30 (28,0) 

   ≤4 135 (30,1)  50 (36,2)  49 (39,2)  94 (40,9)  41 (38,3) 

   Nunca 20 (4,5)  6 (4,3)  6 (4,8)  28 (12,1)  11 (10,2) 

   x
2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 

Tempo desde o último exame de Papanicolaou normal, meses     

   ≤12 95 (21,0)  40 (28,6)  38 (30,2)  37 (16,0)  10 (9,3) 

   13 - 16  187 (40,8)  37 (26,4)  30 (23,8)  41 (17,7)  17 (15,7) 

   ≥17  151 (33,8)  57 (40,7)  52 (41,3)  125 (54,1)  70 (67,8) 

   Nunca 20 (4,4)  6 (4,3)  6 (4,8)  28 (12,1)  11 (10,2) 

   x
2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 

Cauterização          

    Não 266 (59,5)  87 (62,1)  94 (75,2)  177 (77,6)  84 (78,5) 

    Sim 181 (40,5)  53 (37,9)  31 (24,8)  51 (22,4)  23 (21,5) 

   x
2 p<0,001  p=0,04  p<0,001  p<0,001  p<0,001 

Método contraceptivo masculino (preservativo)       

    Não 344 (75,9)  91 (65,0)  89 (70,6)  183 (79,2)  89 (82,4) 

    Sim 109 (24,1)  49 (35,0)  37 (29,4)  48 (20,8)  19 (17,6) 

   x
2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 

ns: não significante 
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Tabela 8. História reprodutiva e infecção por HPV das participantes 
segundo grupos de estudo, São Paulo, 2005. 

 

 
Controle 
(N=453)  

NIC1  
(N=140)  

NIC2  
(N=126)  

NIC 3  
(N=231)  

Câncer  
cervical  
(N=108) 

 Variável N(%)  N(%)  N(%)  N(%)  N(%) 
Número de gestações          
   Nunca engravidou 57 (12,6)  16 (11,4)  13 (10,3)  10 (4,3)  4 (3,7) 
   1 82 (18,1)  28 (20,0)  16 (12,7)  20 (8,7)  10 (9,3) 
   2  111 (24,5)  30 (21,4)  33 (26,2)  24 (10,4)  18 (16,7) 
   3  90 (19,9)  34 (24,3)  21 (16,7)  59 (25,5)  12 (11,1) 
   ≥ 4  113 (24,9)  32 (22,9)  43 (34,1)  118 (51,1)  64 (59,3) 
   x

2 p<0,001  ns  p<0,001  p<0,001  p<0,001 
Intervalo entre gestações, meses         
   Nunca engravidou 57 (12,6)  16 (11,4)  13 (10,3)  10 (4,3)  4 (3,7) 
   Apenas 1 gestação 82 (18,1)  28 (20,0)  16 (12,7)  20 (8,7)  10 (9,3) 
   ≥ 30 135 (29,8)  32 (22,9)  40 (31,7)  81 (35,1)  38 (35,5) 
   16 - 29 118 (26,0)  45 (32,1)  39 (31,0)  93 (40,3)  40 (37,4) 
    ≤15 61 (13,5)  19 (13,6)  18 (14,3)  26 (11,3)  15 (14,0) 
   x

2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 
Aborto          
   Não 331 (73,1)  103 (73,6)  89 (70,6)  124 (53,7)  58 (53,7) 
   Sim 121 (26,7)  37 (26,4)  37 (29,4)  107 (46,3)  50 (46,3) 
   x

2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  ns  ns 
Infecção por HPV           
   Não 324 (71,5)  47 (33,6)  20 (15,9)  15 (6,5)  17 (15,7) 
   Sim 129 (28,5)  93 (66,4)  106 (84,1)  215 (93,1)  91 (84,3) 
   x

2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 
Tipos de HPV          
   Não 324 (71,5)  47 (33,6)  20 (15,9)  15 (6,5)  17 (15,7) 
   Apenas baixo risco 24 (5,3)  4 (2,9)  7 (5,6)  3 (1,3)  5 (4,6) 
   Pelo menos 1 HPV* de 
alto risco exceto HPV-16 
ou HPV-18 45 (9,9)  43 (30,7)  31 (24,6)  52 (22,5)  15 (13,9) 
  Pelo menos 1 HPV-16 
ou HPV-18 60 (13,2)  46 (32,9)  68 (54,0)  161 (69,7)  71 (65,7) 
   x

2 p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001  p<0,001 
 
* Tipos de HPV de alto risco: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82. 
ns: não significante 
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As Tabelas 9 a 15 apresentam os fatores associados a lesões 

neoplásicas e câncer cervical após ajuste por idade e hospital. 

Destacaram-se os seguintes fatores de risco associados às lesões 

neoplásicas de alto grau (NIC2 e 3) e câncer: baixa escolaridade, ser 

fumante, início precoce da relação sexual, elevado número de parceiros 

sexuais, multíparas, reduzido intervalo entre gestações. O risco de NIC3 

entre as mulheres que reportaram não usar preservativo como método 

contraceptivo foi OR (IC95%) foi 1,79 (1,15-2,78) (p de tendência=0,01) 

após ajuste por idade e hospital. Menor número de exames de 

Papanicolaou, maior intervalo desde o último exame citológico normal e 

multiparidade foram fatores de risco para NIC3 e câncer cervical. Com 

relação a NIC1, apenas renda per capita e menor intervalo entre as 

gestações foram significantemente associados. A infecção por HPV, 

principalmente o HPV do tipo 16 ou 18 estava fortemente associada a 

todos os níveis de lesões precursoras e câncer cervical em gradiente 

dose-resposta exceto para NIC1. Como possível fator protetor para as 

lesões neoplásicas grau 2 e 3 e câncer cervical foi ter realizado 

cauterização em algum momento da vida.  

Entre as mulheres portadoras de HPV-16 ou HPV-18, o tipo de 

HPV mais freqüente foi o HPV-16, presente em 32 mulheres (86,5%) do 

grupo controle; 33 (86,8%) com NIC1; 52 (92,9%) com NIC2; 142 (95,9%) 

com NIC3 e 53 (94,6%) com câncer cervical em 3 das 5 mulheres (60,0%) 

com adenocarcinoma invasor. 

Entre os casos de câncer cervical, não houve diferença 

estatisticamente significante entre as prevalências de HPV segundo 

material utilizado para sua detecção: 76,7% no material histológico em 

parafina e 89,2% em amostras de células de exfoliadas (teste x2, p=0.08).  
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Tabela 9. Odds Ratios* (IC95%) de lesões neoplásicas e câncer cervical segundo dados socioeconômicos, São Paulo, 
2005. 

 

 Controle    

NIC1 

 (N=140)   

NIC2 

 (N=126)   

NIC3  

(N=231)   

Câncer cervical  

(N=108) 

 Variável (N=453)    N OR* (IC95%)   N OR* (IC95%)   N OR* (IC95%)  N OR* (IC95%) 

Raça/etnia              

Branca 176   40  1,00  33  1,00  54  1,00  29  1,00 

Não-Branca 277  100  1,18 (0,76-1,82)  93  1,37 (0,85-2,19)  177  1,58 (1,08-2,33)  79  1,31 (0,76-2,23) 

Escolaridade, anos             

≥ 11  153   48  1,00  31  1,00  36  1,00  7  1,00 

6 - 10 135   50  1,25 (0,77-2,01)  43  1,80 (1,03-3,13)  71  2,31 (1,40-3,79)  24  3,75 (1,49-9,49) 

≤ 5 165   42  1,10 (0,65-1,85)  52 2,15 (1,22-3,80)  124  3,72 (2,27-6,08)  77  6,44 (2,65-15,64) 

p de tendência ..  .. 0,67  .. 0,008  .. <0,001  .. <0,001 

Renda per capita, Dólar americano (USD)         

≥ 100 150   38  1,00  33  1,00  42  1,00  22  1,00 

51 - 99  150   38  0,90 (0,57-1,53)  40  1,05 (0,61-1,83)  69  1,45 (0,90-2,33)  28  1,16 (0,59-2,29) 

≤ 50  150   61  1,37 (0,84-2,22)  51 1,36 (0,80-2,32)  115 2,44 (1,56-3,81)  58  2,67 (1,44-4,95) 

p de tendência ..  .. 0,04  .. 0,32  .. 0,001  .. 0,02 

*Ajustado por idade e hospital.  
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Tabela 10. Odds Ratios* (IC95%) de lesões neoplásicas e câncer cervical segundo estilo de vida, São Paulo, 2005. 

 

 Controle  
NIC 1  
(N=140)  

NIC 2  
(N=126)  

NIC 3  
(N=231) 

 Câncer cervical  
(N=108) 

Variável  (N=453)  N OR* (IC95%)  N OR* (IC95%)  N OR* (IC95%)  N OR* (IC95%) 
Tabagismo e pacotes-ano de cigarro          
Nunca 261  73 1,00  59 1,00  66 1,00  48 1,00 
Ex-fumante,              
   ≤ 5,80 pacotes-ano 47  16 1,45 (0,75-2,80)  14 1,68 (0,82-3,46)  18 1,89 (0,90-3,63)  5 0,82 (0,28-2,40) 
   ≥ 5,81 pacotes-ano 46  10 0,92 (0,42-1,99)  8 0,98 (0,40-2,28)  28 2,67 (1,47-4,86)  14 1,45 (0,67-3,15) 
Fumante,               
   ≤ 4,80 pacotes-ano 24  15 1,80 (0,86-3,76)  11 1,84 (0,78-4,31)  22 3,73 (1,87-7,46)  4 2,58 (0,76-8,77) 
   4,81 - 14,0 pacotes-
ano 33  14 1,23 (0,60-2,51)  22 2,13 (1,10-4,12)  53 5,11 (2,95-8,87) 

 
17 2,31 (1,06-5,05) 

   ≥14,1 pacotes-ano 42  12 1,25 (0,59-2,62)  11 1,60 (0,73-3,53)  44 4,35 (2,50-7,57)  19 1,85 (0,89-3,86) 
p de tendência ..  .. 0,28  .. 0,008  .. <0,001  .. 0,003 
Ingestão alcoólica               
Não 231   56  1,00  56  1,00  100  1,00  76  1,00 
Sim 220   81  1,18 (0,78-1,77)  69  0,99 (0,64-1,53)  130  1,11 (0,78-1,58)  32  0,47 (0,28-0,80) 
* Ajustado por idade e hospital 
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Tabela 11. Odds Ratios* (IC95%) de lesões neoplásicas e câncer cervical segundo história sexual, São Paulo, 2005. 

 

 Variável Controle    
NIC1  

(N=140)   
NIC2  

(N=126)   
NIC3 

 (N=231)   
Câncer cervical 

(N=108) 
 (N=453)    N OR* (IC95%)   N OR* (IC95%)   N OR* (IC95%)  N OR* (IC95%) 
Idade da primeira relação sexual, anos          
≥ 21 121   31  1,00  19  1,00  16  1,00  5  1,00 
19 - 20 141   36  0,76 (0,43-1,34)  34  1,33 (0,69-2,58)  58  2,64 (1,39-4,98)  30  3,56 (1,46-8,71) 
16 - 18 119   42 1,01 (0,57-1,78)  36  1,48 (0,76-2,89)  74  4,42 (2,35-8,33)  41  7,74 (3,21-18,71) 
≤ 15 72   31  0,95 (0,50-1,78)  35  1,63 (0,80-3,34)  82  6,29 (3,25-12,19)  29  6,86 (2,64-7,68) 
p de tendência ..  .. 0,85  ..  0,02  ..  <0,001  ..  <0,001 
Número de parceiros sexuais em toda a vida        
1 191  40  1,00  28 1,00  39  1,00  24  1,00 
2 -3  181   67  1,38 (0,87-2,20)  61  1,76 (1,03-2,99)  105  2,33 (1,49-3,64)  31  2,72 (1,39-5,33) 
≥4 80   33 1,36 (0,78-2,38)  37  2,73 (1,50-4,98)  86  4,29 (2,61-7,03)  53  2,67 (1,45-4,92) 
p de tendência ..  .. 0,35  ..  0,003  ..  <0,001  ..  0,01 
Número de parceiros sexuais no último ano        
0 55  13 1,00  13 1,00  19 1,00  32  1,00 
1 380  111 0,80 (0,40-1,60)  101 0,64 (0,63-1,31)  201 1,30 (0,71-2,37)  72  0,35 (0,19-0,66) 
≥2 17  16 1,85 (0,69-4,96)  12 1,81 (0,63-5,24)  11 1,95 (0,70-5,37)  4 0,89 (0,21-3,68) 
p de tendência ..  .. 0,56  ..  0,69  ..  0,48  ..  0,01 
*Ajustado por idade e hospital. 
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Tabela 12. Odds Ratios* (IC95%) de lesões neoplásicas e câncer cervical segundo uso de anticoncepcional oral, São 
Paulo, 2005. 

 

 Variável Controle    
NIC 1  
(N=140)   

NIC2  
(N=126)   

NIC3  
(N=231)   

Câncer cervical  
(N=108) 

 (N=453)    N OR* (IC95%)   N OR* (IC95%)   N OR* (IC95%)  N OR* (IC95%) 
Uso de anticoncepcional oral           
Nunca 112   27  1,00  27  1,00  60  1,00  30  1,00 
Ex-usuária 261   71  1,09 (0,65-1,82)  68  1,14 (0,67-1,96)  119  0,84 (0,55-1,28)  70  1,29 (0,73-2,26) 
Usuária atual 80   42  1,49 (0,80-2,77)  31  0,98 (0,50-1,92)  52  1,00 (0,58-1,74)  8  0,84 (0,31-2,27) 
p de tendência ..  .. 0,22  ..  0,22  ..  0,91  ..  0,86 
Duração de uso do anticoncepcional oral, meses        
Nunca 112  27 1,00  27 1,00  60 1,00  30 1,00 
≤ 24 98   33 1,25 (0,68-2,31)  21 0,83 (0,41-1,65)  31 0,56 (0,32-0,99)  17 1,12 (0,52-2,34) 
25 - 81 106   37 1,11 (0,61-2,02)  43 1,42 (0,77-2,62)  43 0,65 (0,38-1,10)  16 0,78 (0,36-1,68) 
≥ 82 132   42 1,20 (0,67-2,13)  33 0,99 (0,53-1,82)  93 1,21 (0,74-1,91)  41 1,51 (0,80-2,84) 
p de tendência ..  .. 0,70  ..  0,30  ..  0,11  ..  0,06 
*Ajustado por idade e hospital. 
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Tabela 13. Odds Ratios* (IC95%) de lesões neoplásicas e câncer cervical segundo história ginecológica, São Paulo, 2005. 

 

 Variável Controle    
NIC 1  

(N=140)   
NIC2  

(N=126)    
NIC3  

(N=231)  
Câncer cervical  

(N=108) 
 (N=453)    N OR* (IC95%)   N OR* (IC95%)   N OR* (IC95%)  N OR* (IC95%) 
Número de exames de Papanicolaou realizados          
≥14  140  27 1,00  28 1,00  49 1,00  25  1,00 
5 - 13  153  55 1,28 (0,72-2,27)  42 0,88 (0,48-1,62)  59 0,98 (0,61-1,61)  30  1,47 (0,78-2,86) 
≤4 135  50 1,27 (0,69-2,36)  49 1,12 (0,60-2,09)  94 2,11 (1,31-3,41)  41  2,72 (1,42-5,21) 
Nunca 20  6 0,77 (0,26-2,32)  6 0,63 (0,21-1,92)  28 3,11 (1,50-6,45)  11 4,88 (1,56-15,24) 
p de tendência ..  .. 0,41  ..  0,92  ..  0,003  ..  0,002 
Tempo desde o último exame de Papanicolaou normal, meses       
≤12 95  40 1,00  38 1,00  37 1,00  10 1,00 
13 - 16  187  37 0,48 (0,28-0,82)  30 0,36 (0,20-0,64)  41 0,47 (0,28-0,81)  17 0,61 (0,25-1,49) 
≥17  151  57 0,85 (0,51-1,42)  52 0,61 (0,35-1,06)  125 1,53 (0,94-2,49)  70 2,57 (1,18-5,61) 
Nunca 20  6 0,45 (0,16-1,27)  6 0,37 (0,13-1,07)  28 2,20 (1,05-4,62)  11 4,25 (1,27-14,25) 
p de tendência ..  .. 0,48  ..  0,10  ..  <0,001  ..  <0,001 
Cauterização              
Não 266  87 1,00  94 1,00  177 1,00  84 1,00 
Sim 181  53 1,14 (0,75-1,72)  31 0,53 (0,33-0,85)  51 0,42 (0,29-0,63)  23 0,35 (0,20-0,61) 
*Ajustado por idade e hospital. 
  
 



RESULTADOS 

 

60 

Tabela 14. Odds Ratios*(IC95%) de lesões neoplásicas e câncer cervical segundo história reprodutiva, São Paulo, 2005. 

 

 Controle    

NIC1  

(N=140)  

NIC2  

(N=126)   

NIC3  

(N=231)  

Câncer cervical 

(N=108) 

 Variável (N=453)    N OR* (IC95%)   N OR* (IC95%)   N OR* (IC95%)  N OR* (IC95%) 

Número de gestações           

Nunca engravidou 57  16 1,00  13 1,00  10 1,00  4 1,00 

1 82  28 1,30 (0,63-2,70)  16 0,99 (0,42-2,33)  20 1,42 (0,59-3,43)  10 1,47 (0,39-5,50) 

2  111  30 1,39 (0,66-2,89)  33 1,91 (0,86-4,21)  24 1,39 (0,59-3,31)  18 1,51 (0,44-5,21) 

3  90  34 2,19 (1,04-4,61)  21 1,81 (0,77-4,25)  59 5,10 (2,25-11,58)  12 1,18 (0,33-44,28) 

≥ 4 113  32 1,74 (0,82-3,71)  43 3,27 (1,46-7,32)  118 10,64 (4,73-24,01)  64 4,60 (1,41-15,02) 

p de tendência ..  .. 0,07  ..  0,001  ..  <0,001  ..  <0,001 

Intervalo entre gestações, meses         

Nunca engravidou 57  16 1,00  13 1,00  10 1,00  4 1,00 

Apenas 1 gestação 82  28 1,29 (0,62-2,67)  16 0,99 (0,42-2,32)  20 1,40 (0,58-3,36)  10 1,46 (0,39-5,54) 

≥ 30 135  32 1,33 (0,67-2,82)  40 2,38 (1,07-5,29)  81 4,38 (1,97-9,76)  38 2,29 (0,69-7,59) 

16 - 29  118  45 2,00 (0,99-4,05)  39 2,32 (1,06-5,06)  93 5,83 (2,66-12,78)  40 2,90 (0,88-9,60) 

≤ 15 61  19 1,72 (0,76-3,89)  18 1,90 (0,78-4,59)  26 2,84 (1,18-6,80)  15 1,71 (0,47-6,27) 

p de tendência  ..   ..  0,05    ..  0,03   ..   <0,001   ..  0,08 

*Ajustado por idade e hospital. 
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Tabela 15. Odds Ratios* (IC95%) de lesões neoplásicas e câncer cervical segundo infecção por HPV, São Paulo,2005. 

 

 Variável Controle    NIC1 (N =140)   NIC2 (N =126)   NIC3 (N =231)   

Câncer cervical 

 (N =108) 

 (N =453)    N OR* (IC95%)   N OR* (IC95%)   N OR* (IC95%)  N OR* (IC95%) 

Infecção por HPV              

Negativo 324   47 1,00  20 1,00  15 1,00  17 1,00 

Positivo 129   93 3,64 (2,32-5,73)  106 8,92 (5,14-15,46)  215 28,75 (15,92-51,91)  91 9,59 (5,16-17,81) 

Infecção por grupos dos tipos de HPV        

Negativo 324   47 1,00  20 1,00  15 1,00  17 1,00 

Positivo:               

Apenas baixo risco 24  3 1,00 (0,32-3,09)  4 3,52 (1,32-9,38)  7 2,65 (0,71-9,96)  5 3,33 (1,05-10,51) 

Pelo menos 1 HPV† de alto 

risco exceto HPV-16 ou 

HPV-18 45  44 4,73 (2,72-8,23)  43 8,03 (4,11-15,70)  31 23,10 (11,67-45,72)  15 6,12 (2,63-14,27) 

Pelo menos 1 HPV-16 ou  

HPV-18 60  46 3,84 (2,23-6,61)  44 12,15 (6,60-22,37)  68 51,80 (27,39-97,98)  71 15,22 (7,67-30,14) 

p de tendência  ..   ..  <0,001    ..  <0,001   ..   <0,001    ..  <0,001 

*Ajustado por idade e hospital. 
† Tipos de HPV de alto risco: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82. 
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5.3 FATORES NUTRICIONAIS ASSOCIADOS A LESÕES 

NEOPLÁSICAS CERVICAIS E CÂNCER CERVICAL 

 

A Tabela 16 apresenta a distribuição das concentrações séricas dos 

micronutrientes avaliados segundo grupos de estudo. Foram observadas 

concentrações medianas séricas menores de β-caroteno, licopeno e 

tocoferóis entre as mulheres que apresentaram lesão de alto grau e 

câncer cervical (p≤0,05) quando comparadas ao grupo controle. Com 

relação aos casos de NIC1, as concentrações séricas de licopeno e α- 

tocoferol foram menores que os valores observados no grupo controle 

(p≤0,05). 

O uso habitual de suplementos de vitamina E e β-caroteno foi 

raramente praticado no presente estudo: 11 (2,4%) entre o grupo controle, 

1 com NIC1, 1 com NIC2, 3 com NIC3 e 4 entre pacientes com câncer 

cervical.  

 

Tabela 16. Mediana (intervalo interquartil) das concentrações séricas de 
carotenóides (µmol/l) e tocoferóis (µmol/l) segundo grupos de estudo, São 
Paulo, 2005. 

 

Variável 

Controle 

(N =331)  

NIC1 

 (N =99)  

NIC2  

(N =95)  

NIC3  

(N =185)  

Câncer cervical 

(N =61) 3 

β-caroteno  

 

0,80  

(0,47-1,40)  

0,70  

(0,35-1,20)  

0,57  

(0,31-0,94)*  

0,50  

(0,29-0,95) *  

0,46  

(0,29-0,79)* 

Lycopeno  

 

1,10  

(0,60-1,60)  

0,89  

(0,40-1,35) §  

0,77  

(0,50-1,57) §  

0,74  

(0,41-1,30) §  

0,68  

(0,35-1,09)* 

Retinol  

 

1,70  

(1,40-2,30)  

1,77  

(1,22-2,33)  

1,70  

(1,11-2,30)  

1,72  

(1,22-2,44)  

1,51 

(1,03-1,93) § 

α-tocoferol 1 

16,59  

(12,50-22,10)  

15,10 

(11,60-18,86) §  

12,40 

(9,75-17,99) *  

13,74 

(10,10-18,00) *  

15,22 

(11,22-1,55) 

γ-tocoferol 1 

1,90  

(1,50-2,40)  

1,68  

(1,30-2,30) §  

1,60 

(1,20-2,30) §  

1,60 

(1,20-2,10) *  

1,90 

(1,30-2,83) 
 

1ajuste por colesterol total pelo método residual. 
Teste Mann-Whitney em comparações em relação ao grupo controle: * P ≤0,001; § P ≤0,05 
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Os valores medianos e intervalos interquartis do consumo habitual 

de nutrientes (dados brutos) e grupos de alimentos são apresentados nas 

Tabelas 17 e 18. O consumo de colesterol total da dieta foi maior entre as 

mulheres portadoras de NIC1, possivelmente relacionado ao elevado 

consumo de carnes e vísceras e baixo consumo de vegetais, sobretudo 

de frutas em geral e grupo de folhas verdes, frutas e vegetais de cor 

alaranjada ou amarela escura quando comparado às participantes do 

grupo controle (p≤0,05). Para o grupo de NIC2, houve menor consumo de 

leite e derivados e maior consumo de óleos, gorduras, salgadinhos e 

doces quando comparado ao grupo controle (p ≤0,05). Com relação ao 

grupo de NIC3, houve maior consumo de calorias totais, ácido-graxo 

oléico e colesterol em decorrência do maior consumo de óleos, gorduras e 

salgadinhos e menor ingestão de α- e β- carotenos, β- criptoxantina, 

luteína, vitamina C, associado à menor ingestão do grupo de folhas 

verdes, frutas e vegetais de cor alaranjado ou amarelo escura, frutas e 

sucos em geral, frutas cítricas e sucos quando comparado ao grupo 

controle (p≤0,005). Para o grupo de câncer cervical, houve menor 

consumo de licopeno e pescados estatisticamente significante quando 

comparado ao grupo controle (p≤0,05).  

A Tabela 19 apresenta as associações entre concentração sérica de 

licopeno, fatores dietéticos e NIC1 em modelos ajustados por covariáveis 

e grupos de HPV. Houve associação inversa entre concentração sérica de 

licopeno, consumo dietético de folato e risco para NIC1, após ajuste 

múltiplo. O consumo dietético de carnes e vísceras esteve positivamente 

associado ao NIC1 após ajuste por covariáveis e grupos de HPV.  

O consumo de cálcio e gordura total da dieta foi inversamente 

associado ao NIC 2, após ajuste por variáveis de confusão e HPV (Tabela 

20). A associação entre o maior tercil de consumo de cálcio quando 

comparado ao menor e risco para NIC2 se manteve significante após 

ajuste pelas covariáveis, HPV, proteína total da dieta e gordura total da 

dieta, cujo OR (IC95%) foi 0,33 (0,16-0,70; p de tendência=0,008). Em 

outra análise, a associação entre maior consumo de cálcio e risco para 
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NIC2 quando comparado ao menor tercil persistiu após ajuste pelas 

potenciais variáveis de confusão, grupos de HPV, consumo de leite e 

pescados, cujo risco estimado por OR (IC95%) foi 0,28 (0,10-0,81; p de 

tendência=0,04). 
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Tabela 17. Mediana (intervalo interquartil) do consumo de nutrientes segundo grupos de estudo, São Paulo, 2005. 

Variável 

Controle 

(N=453)  

NIC1 

 (N =140)  

NIC2  

(N =126)  

NIC3  

(N =231)  

Câncer cervical 

(N =108) 

Calorias (kcal/dia) 2.058 (1.658-2.586)  2.109 (1.756-2.534)  2.191 (1.781-2.703)  2.149 (1.728-2.750) §  2.133 (1.538-2.630) 

Percentagem de calorias (%)         

   Carboidratos  52,6 (48,1-57,6)  50,8 (46,7-55,6) §  52,7 (48,5-58,2)  52,8 (47,3-58,9)  52,9 (50,0-59,3) 

   Proteínas  14,6 (12,7-16,9)  14,9 (13,0-17,0)  14,2 (12,5-16,1)  14,3 (12,0-16,5)  14,7 (12,1-16,8) 

   Gorduras  32,0 (28,1-35,5)  32,8 (30,0-36,7) §  31,1 (27,9-36,7)  31,9 (27,1-35,9)  30,6 (26,4-34,9) § 

Ácido-graxo saturado 

(g/dia) 19,7 (14,5-26,5)  21,2 (30,0-36,7)  20,0 (14,2-28,2)  20,8 (15,0-29,3)  17,3 (13,2-24,8) 

Ácido-graxo oléico 

(g/dia) 23,6 (18,2-30,2)  25,2 (19,7-31,3)  24,8 (18,6-31,0)  25,3 (18,6-33,5) §  21,9 (16,3-30,5) 

Ácido-graxo linoléico 

(g/dia) 8,6 (6,5-11,9)  9,2 (7,2-12,9)  9,0 (7,0-13,2)  9,4 (6,8-13,4)  7,9 (6,0-11,1) 

Colesterol (md/dia) 223,1 (173,2-295,6)  263,3 (194,3-343,9)*  239,1 (175,2-324,9)  251,2 (177,4-356,4) §  210,0 (147,8-313,5) 

Fibra total (g/dia) 14,7 (11,2-18,4)  13,8 (10,5-17,2)  13,9 (10,3-18,0)  14,3 (9,5-18,3)  16,5 (9,3-19,5) 

α-caroteno (µg/dia) 154,7 (73,0-298,7)  146,7 (69,3-276,3)  172,3 (67,1-373,0)  115,3 (43,7-264,2) §  141,9 (44,8-290,7) 

β-caroteno (µg/dia) 1.898 (1.056-3.013)  1.506 (922-3023)  1.934 (956-3.233)  1.528 (835-2.803) §  1.526 (773-3.314) 

β-criptoxantina (µg/dia) 102,9 (40,3-214,8)  95,2 (31,8-167,4)  110,6 (44,0-190,4)  82,6 (31,1-159,9) §  109,4 (41,5-233,9) 

Licopeno (µg/dia) 932,5 (537,3-1566,8)  807,3 (475,7-1500,0)  1023,3 (552,2-1865,5)  1.023,1 (618,5-1.645,3)  729,1 (294,6-1628,2) § 

Luteína (µg/dia) 529,1 (334,8-805,9)  448,0 (262,1-703,5)§  50,3 (272,5-760,8)  441,7 (275,8-742,2)§  524,2 (260,8-836,2) 

Vitamina A (retinol/dia) 1.111,6 (669,7-1.780,6)  1.116,5 (770,4-2.099,1)  1.062,4 (714,1-1.998,5)  1.112 (683,7-1.894,9)  961,6 (562,7-1565,4) 

Vitamina E (mg/dia) 7,2 (6,0-8,9)  7,2 (6,1-8,9)  7,5 (6,0-9,5)  7,5 (5,8-9,5)  6,9 (5,2-8,8) 

Vitamina C (mg/dia) 132,6 (72,6-205,6)  121,1 (78,5-175,7)  118,4 (73,5-193,2)  106,9 (66,8-177,3) §  117,7 (66,4-242,7) 

Cálcio (mg/dia) 630,4 (423,4-840,4)  579,6 (421,8-799,3)  545,0 (385,4-809,6)  550,6 (391,9-773,0)  541,3 (383,3-793,2) 

 

Teste Mann-Whitney comparado ao grupo controle: *P≤0,001; # P ≤0,005; § P ≤0,05. 
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Tabela 18. Mediana (intervalo interquartil) do consumo de alimentos segundo grupos de estudo, São Paulo, 2005. 

 

Variável 

Controle 

(N=453)  

NIC1 

 (N =140)  

NIC2  

(N =126)  

NIC3  

(N =231)  

Câncer cervical 

(N =108) 

Verduras e legumes  99,9 (62,9-327,4)  92,7 (61,5-132,8)  107,1 (66,2-162,3)  97,6 (61,0-143,3)  91,1 (45,3-148,2) 

Folhas verde-escuras, frutas e 

vegetais de cor alaranjada ou 

amarela escura 28,2 (12,1-59,0)   20,1 (7,7-46,6) §  27,9 (10,6-50,6)  16,2 (6,7-37,6) *  22,8 (4,4-59,4) 

Frutas e sucos em geral 161,8 (69,1-327,4)  137,9 (60,4-132,8)§  164,9 (62,6-287,4)  124,2 (44,8-225,8)*  134,4 (49,8-387,1) 

Frutas cítricas e sucos 88,1 (22,9-212,4)  78,1 (24,3-173,3)  84,6 (26,3-183,9)  60,7 (11,7-167,2) #  79,4 (21,1-217,8) 

Leite e derivados 196,0 (99,1-358,1)  181,0 (76,0-333,0)  163,9 (72,0-292,1) §  154,1 (62,1-283,9)*  182,5 (64,6-380,1) 

Óleos, gorduras e salgadinhos  139,3 (76,6-219,3)  134,6 (80,7-216,2)  153,5 (98,0-249,3) §  156,6 (89,6-266,3) #  143,1 (83,9-270,5) 

Carnes e vísceras  55,5 (30,8-92,3)  68,6 (42,9-100,9) #  62,0 (29,4-93,8)  61,3 (34,1-100,9)  52,5 (20,6-61,2) 

Aves  28,6 (14,3-57,1)  28,6 (18,6-57,1)  38,6 (14,3-59,7)  38,6 (14,3-57,9)  32,9 (14,3-63,3) 

Pescados  6,6 (0,9-18,6)  4,3 (0,7-18,6)  5,7 (0,8-16,1)  4,3 (0,5-16,7) §  3,3 (0,4-12,0) # 

Embutidos  12,1 (4,3-23,9)  11,4 (7,6-25,7)  9,9 (3,8-23,5)  11,7 (5,8-25,7)  8,1 (1,6-21,4) 

Ovos  7,1 (1,7-14,3)  7,1 (1,7-21,4)  7,1 (3,3-14,3)  7,1 (1,7-21,4)  7,1 (0-14,3) 

Doces  114,2 (57,2-190,0)  104,0 (60,7-193,5)  132,5 (81,5-209,8) §  134,1 (65,2-222,7)  131,6 (59,2-223,1) 

Álcool  0 (0-20,0)  1,40 (0-50,50) §  0,70 (0-27,50)  0,70 (0-35,05) §  0 (0-4,75) # 

 

Teste Mann-Whitney comparado ao grupo controle: * P ≤0,001; # P ≤0,005; § P ≤0,05.   
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Tabela 19. Associação entre concentração sérica de micronutrientes, 
fatores dietéticos e NIC1, São Paulo,2005.  
 

 Odds Ratios (IC95%) 
Variável  

NIC1 
N (%) 

Controle  
N (%) Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Concentrações séricas     
Licopeno, µmol/L (tercis)    
   0,08 - 0,78 47 (47,5) 107 (32,3) 1,00 1,00 1,00 
   0,79 - 1,39 29 (29,3) 106 (32,0) 0,69 (0,40-1,20) 0,78 (0,43-1,42) 0,64 (0,34-1,21) 
   1,40 - 6,30 23 (23,2) 118 (35,6) 0,52 (0,29-0,94) 0,56 (0,31-1,03) 0,53 (0,27-1,00) 
p de tendência .. .. 0,03 0,06 0,05 
Consumo alimentar     
Carnes e vísceras, g (tercis)    
   0 - 42,1 32 (23,0) 148 (32,7) 1,00 1,00 1,00 
   42,2 - 75,4 46 (33,1) 153 (33,8) 1,40 (0,84-2,35) 1,47 (0,48-1,52) 1,40 (0,79-2,49) 
   75,5 - 324,3 61 (43,9) 151 (33,4) 1,74 (1,06-2,85) 1,79 (1,08-2,96) 1,78 (1,03-3,10) 
p de tendência .. .. 0,03 0,03 0,04 
Folato, mg* (tercis)     
   4,2 - 5,1 59 (43,1) 149 (33,0) 1,00 1,00 1,00 
   5,2 - 5,4 53 (38,7) 157 (34,8) 0,92 (0,59-1,44) 1,00 (0,63-1,56) 1,10 (0,67-1,80) 
   5,5 - 6,4 25 (18,2) 145 (32,2) 0,49 (0,29-0,83) 0,56 (0,33-0,96) 0,51 (0,28-0,94) 
p de tendência .. .. 0,01 0,05 0,05 
Modelo 1: ajustado por idade.  
Modelo 2: modelo 1 e ajustado por hospital. 
Modelo 3: modelo 2 e grupos de HPV (negativo para HPV, apenas HPV de baixo risco, 
pelo menos 1 HPV de alto risco exceto HPV-16 ou HPV-18, pelo menos 1 HPV-16 ou 
HPV-18). 
* ajuste pelas calorias totais pelo método residual. 
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Tabela 20. Associação entre fatores dietéticos e NIC 2, São Paulo, 2005.  

 

 Odds Ratios (IC95%)   

Variável  

NIC2  

N (%) 

Controle  

N (%) Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Consumo alimentar    

Cálcio, mg* (tercis)    

   4,92 - 6,24 60 (48,0) 153 (34,0) 1,00 1,00 1,00 

   6,25 - 6,61 43 (34,4) 149 (33,0) 0,77 (0,48-1,22) 0,97 (0,58-1,64) 0,95 (0,52-1,74) 

   6,62 - 7,72 22 (17,6) 149 (33,0) 0,40 (0,23-0,69) 0,53 (0,28-0,99) 0,33 (0,16-0,66) 

p de tendência .. .. 0,001 0,07 0,004 

Modelo 1: ajustado por idade. 

Modelo 2: modelo 1 e ajustado por hospital, raça/etnia, escolaridade, tabagismo, idade da primeira relação 

sexual, número de parceiros sexuais e paridade. 

Modelo 3: modelo 2 e ajustado por grupos de HPV (negativo para HPV, apenas HPV de baixo risco, pelo 

menos 1 HPV de alto risco exceto HPV-16 ou HPV-18, pelo menos 1 HPV-16 ou HPV-18). 

* ajuste pelas calorias totais pelo método residual. 

 

As Tabelas 21 e 22 apresentam as associações entre 

concentrações séricas de tocoferóis, fatores dietéticos e NIC3 em 

modelos múltiplos. Houve associação inversa entre concentrações de 

tocoferóis e licopeno, consumo do grupo de folhas verde-escuras, frutas e 

vegetais de cor alaranjada ou amarela escura (incluindo cenoura) e NIC 3, 

com redução de pelo menos 50% no risco, após ajuste por covariáveis e 

HPV. Considerando-se a infecção por HPV como causa necessária para 

lesões neoplásicas e câncer cervical, principalmente o HPV oncogênico 

do tipo HPV-16 e HPV-18, em análise incluindo somente as mulheres 

portadoras de pelo menos uma infecção por HPV-16 ou HPV-18 

observou-se associação estatisticamente significante entre concentrações 

séricas de licopeno e β-caroteno e NIC3 cujos OR (IC95%) para o maior 

tercil quando comparado ao menor foram respectivamente, 0,19 (0,05-

0,70; p de tendência=0,01) e 0,26 (0,08-0,91; p de tendência=0,02) (dado 

não apresentado).  

Foi realizada análise adicional considerando as participantes com 

NIC2 e 3 em um mesmo desfecho com o objetivo de aumentar o poder do 

estudo em identificar as possíveis associações. No entanto, entre as 

variáveis de exposição associadas a NIC3, não foi observada alteração 

importante na magnitude das associações, provavelmente em razão do 

grande tamanho amostral das participantes com NIC3 em relação ao 

NIC2.  
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As concentrações séricas de licopeno e β-caroteno estavam 

inversamente associadas ao câncer cervical e sugerem uma redução no 

risco do tumor de pelo menos 60% para as maiores concentrações 

sanguíneas destes carotenóides independente das covariáveis e grupos 

de HPV (p de tendência≤0,05) (Tabela 23).  

As concentrações sanguíneas dos micronutrientes não foram 

estatisticamente diferentes segundo estadiamento clínico do câncer 

cervical e presença de sangramento reportada pelas participantes. No 

entanto, realizamos uma análise adicional excluindo as mulheres que 

reportaram sangramento em grande quantidade nos últimos seis meses 

(n=21) e o OR (IC95%) de câncer do maior tercil de concentração sérica 

de licopeno foi 0,10 (0,02-0,48; p de tendência=0,005), e do maior tercil 

de β-caroteno sanguíneo foi 0,17 (0,04-0,76; p de tendência=0,02) 

quando comparados ao menor (dado não apresentado).  

Para avaliar os fatores associados à presença/positividade de HPV 

no estágio inicial da carcinogênese, foi realizada análise entre fatores 

dietéticos e presença de qualquer tipo de HPV utilizando-se somente as 

mulheres do grupo controle (Tabela 24). O consumo de folhas verde-

escuras foi inversamente associado à presença de HPV, após ajuste por 

idade, hospital, raça/etnia, escolaridade, tabagismo, idade da primeira 

relação sexual, número de parceiros sexuais e paridade (p de 

tendência=0,007). Maior tercil de consumo de gorduras, ácido-graxo 

saturado e oléico foi positivamente associado à presença de HPV, após 

ajuste múltiplo (p de tendência<0,05).  

O uso de anticoncepcional oral não foi selecionado como um 

potencial fator de confusão no presente estudo pelo critério de change-in-

estimate, mas mesmo assim conduzimos análises adicionais ajustadas 

por esta variável (categorias: ex-usuária, usuária ou nunca usou). No 

entanto, essa variável não se mostrou estatisticamente significante e não 

foi associada a nenhuma alteração nas estimativas apresentadas. 

Portanto, não foi considerada nos modelos múltiplos finais. 
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Tabela 21. Associação entre concentrações séricas de micronutrientes e 
NIC3, São Paulo, 2005. 

 

Odds Ratio (IC95%) Concentrações 
séricas 

NIC3  

N (%) 

Controle  

N (%) Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

α-tocoferol ajustado por colesterol total, µmol/l* (quartis)   

   0,18 - 0,55 84 (45,4) 84 (25,7) 1,00 1,00 1,00 

   0,56 - 0,73 41 (22,2) 90 (27,5) 0,41 (0,25-0,68) 0,47 (0,25-0,88) 0,60 (0,26-1,35) 

   0,74 - 0,90 40 (21,6) 75 (22,9) 0,49 (0,30-0,79) 0,55 (0,29-1,01) 0,52 (0,22-1,22) 

   0,91 - 1,69 20 (10,8) 78 (23,9) 0,26 (0,15-0,47) 0,36 (0,18-0,74) 0,40 (0,16-1,01) 

p de tendência .. .. <0,001 0,004 0,03 

γ-tocoferol ajustado por colesterol total, µmol/l* (tercis)   

   0,32 - 0,96 98 (53,0) 105 (33,5) 1,00 1,00 1,00 

   0,97 - 1,14 46 (24,9) 105 (33,5) 0,47 (0,30-0,73) 0,42 (0,23-0,75) 0,44 (0,20-0,95) 

   1,15 - 1,82 41 (22,2) 103 (33,0) 0,46 (0,29-0,73) 0,51 (0,28-0,91) 0,45 (0,21-0,97) 

p de tendência .. .. <0,001 0,01 0,03 

Licopeno, µmol/l (tercis)    

   0,08 - 0,78 96 (51,9) 107 (32,3) 1,00 1,00 1,00 

   0,79 - 1,39 48 (25,9) 106 (32,0) 0,54 (0,35-0,85) 0,61 (0,35-1,06) 0,47 (0,22-0,99) 

   1,40 - 6,30 41 (22,2) 118 (35,6) 0,43 (0,27-0,68) 0,49 (0,28-0,88) 0,48 (0,22-1,04) 

p de tendência .. .. <0,001 0,01 0,05 

β-caroteno, µmol/l (tercis)    

   0,0 - 0,61 102 (58,3) 115 (36,3) 1,00 1,00 1,00 

   0,62 - 1,10 37 (21,1) 97 (30,6) 0,47 (0,30-0,75) 0,46 (0,25-0,84) 0,48 (0,23-1,05) 

   1,11 - 6,63 36 (20,6) 36 (33,1) 0,39 (0,25-0,62) 0,53 (0,29-0,96) 0,57 (0,25-1,26) 

p de tendência .. .. <0,001 0,02 0,10 

Modelo 1: ajustado por idade.  
Modelo 2: modelo 1 e ajustado por hospital, raça/etnia, escolaridade, tabagismo, idade da primeira 
relação sexual, número de parceiros sexuais e paridade. 
Modelo 3: modelo 2 e ajustado por grupos de HPV (negativo para HPV, apenas HPV de baixo 
risco, pelo menos 1 HPV de alto risco exceto HPV-16 ou HPV-18, pelo menos 1 HPV-16 ou HPV-
18). 
* ajustado por colesterol total por método residual. 



RESULTADOS 

 

71 

Tabela 22. Associação entre fatores dietéticos e NIC3, São Paulo,2005. 

 
 Odds Ratio (IC95%) 

Consumo 
alimentar  

NIC3  

N (%) 

Controle  

N (%) Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Folhas verde-escuras, legumes e frutas de cor alaranjada ou amarela escura, g (tercis) 

  0 - 16,7 118 (51,3) 148 (32,8) 1,00 1,00 1,00 

  16,8 - 45,7 68 (29,6) 151 (33,5) 0,59 (0,40-0,86) 0,66 (0,41-1,06) 0,77 (0,43-1,39) 

  45,8 - 499,0 44 (19,1) 152 (33,7) 0,39 (0,25-0,59) 0,52 (0,31-0,87) 0,52 (0,27-1,00) 

p de tendência .. .. <0,001 0,01 0,05 

Cenoura, g (tercis)      

   0 - 69,0 114 (49,4) 152 (33,6) 1,00 1,00 1,00 

   70,0 - 203,0 68 (29,4) 148 (32,7) 0,63 (0,43-0,92) 0,80 (0,50-1,28) 0,90 (0,49-1,64) 

   204,0 - 1.321 49 (21,2) 152 (33,6) 0,46 (0,30-0,69) 0,60 (0,36-0,98) 0,51 (0,27-0,96) 

p de tendência .. .. <0,001 0,04 0,05 

Cálcio, mg* (tercis)     

   0 - 6,26 123 (53,5) 153 (33,9) 1,00 1,00 1,00 

   6,27 - 6,62 65 (28,3) 149 (33,0) 0,56 (0,38-0,82) 0,87 (0,54-1,40) 1,19 (0,64-2,20) 

   6,63 - 7,77 42 (18,3) 149 (33,0) 0,37 (0,24-0,57) 0,59 (0,35-0,98) 0,51 (0,27-0,97) 

p de tendência .. .. <0,001 0,05 0,06 

Modelo 1: ajuste por idade.  
Modelo 2: modelo 1 e ajustado por hospital, raça/etnia, escolaridade, tabagismo, idade da primeira relação 
sexual, número de parceiros sexuais e paridade. 
Modelo 3: modelo 2 e grupos de HPV (negativo para HPV, apenas HPV de baixo risco, pelo menos 1 HPV de 
alto risco exceto HPV-16 ou HPV-18, pelo menos 1 HPV-16 ou HPV-18). 
* ajustado por calorias totais pelo método residual. 
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Tabela 23. Associação entre concentrações séricas de micronutrientes e 
câncer cervical, São Paulo, 2005. 
 

   Odds Ratio (IC 95%) 

Concentrações 
séricas  

Câncer 
cervical  

N (%) 

Controle  

N (%) 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Licopeno (tercis)      

   0,08 - 0,78 48 (58,5) 107 (32,3) 1,00 1,00 1,00 

   0,79 - 1,39 23 (28,0) 106 (32,0) 0,42 (0,24-0,76) 0,71 (0,34-1,47) 0,56 (0,24-1,33) 

   1,40 - 6,30 11 (13,4) 118 (35,6) 0,17 (0,08-0,35) 0,32 (0,13-0,75) 0,18 (0,06-0,52) 

p de tendência .. .. <0,001 0,01 0,002 

β-caroteno (tercis)     

   0,07 - 0,60 53 (65,4) 119 (36,0) 1,00 1,00 1,00 

   0,61 - 1,09 18 (22,2) 101 (30,5) 0,34 (0,18-0,62) 0,46 (0,21-1,03) 0,45 (0,17-1,17) 

   1,10 - 6,23 10 (12,3) 111 (33,5) 0,17 (0,08-0,35) 0,45 (0,19-1,11) 0,36 (0,13-1,03) 

p de tendência .. .. <0,001 0,04 0,04 

Modelo 1: ajustado por idade.  
Modelo 2: modelo 1 e ajustado por hospital, raça/etnia, escolaridade, tabagismo, idade da primeira 
relação sexual, número de parceiros sexuais e paridade.  
Modelo 3: modelo 2 e grupos de HPV (negativo para HPV, apenas HPV de baixo risco, pelo menos 
1 HPV de alto risco exceto HPV-16 ou HPV-18, pelo menos 1 HPV-16 ou HPV-18). 
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Tabela 24. Associação entre fatores dietéticos e infecção por HPV, São 
Paulo, 2005. 

 
 HPV +  HPV - HPV + OR (IC95%) 

Consumo alimentar  N (%)  N (%) Modelo 1 Modelo 2 

Folhas verde-escuras, g (duplas) 

    0 - 2,0 88 (68,2)  161 (49,8) 1,00 1,00 

    2,1 - 45,0 41 (31,8)  162 (50,2) 0,49 (0,32-0,76) 0,51 (0,31-0,83) 

Gordura, g* (duplas)  

   3,44 - 4,28 42 (32,8)  158 (48,8) 1,00 1,00 

   4,29 - 4,68 86 (67,2)  165 (50,9) 1,76 (1,13-2,73) 1,68 (1,02-2,77) 

Ácido-graxo saturado, g* (duplas)   

   1,68  - 2,99 46 (35,9)  162 (50,2) 1,00 1,00 

   3,00 - 3,66 82 (64,1)  161 (49,8) 1,65 (1,07-2,55) 1,77 (1,08-2,90) 

Ácido-graxo oléico, g* (duplas)   

   2,35 - 3,17 45 (35,2)  169 (52,3) 1,00 1,00 

   3,18 - 3,63 83 (64,8)  154 (47,7) 1,89 (1,23-2,90) 1,91 (1,17-3,12) 

Modelo 1: ajuste por idade. 
Modelo 2: modelo 1 e ajuste por hospital, raça/etnia, escolaridade, tabagismo, idade da primeira 
relação sexual, número de parceiros sexuais e paridade.  
* ajuste pelas calorias totais pelo método residual.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo apresentou resultados importantes por: a) ser o 

primeiro estudo que avaliou o consumo alimentar e indicadores 

bioquímicos e risco para lesões neoplásicas e câncer cervical em país de 

alta incidência de câncer cervical; b) alcançar casuística considerável em 

todos os estágios de evolução da lesão neoplásica e câncer cervical 

quando comparada a estudos prévios tanto em países em 

desenvolvimento como desenvolvidos; c) utilizar método sensível para 

diagnóstico e identificação de infecção por HPV; d) considerar covariáveis 

com maior número possível de categorias com o propósito de atenuar um 

possível efeito de confundimento residual; e) avaliar fatores associados à 

presença de HPV entre as mulheres do grupo controle, a fase inicial da 

carcinogênese.  

No entanto, os resultados obtidos neste trabalho devem ser vistos 

sob a luz de algumas limitações. Os dados apresentados são 

provenientes de um estudo de casos e controles de natureza hospitalar; 

portanto, a magnitude das associações poderá diferir do estudo de casos 

e controles de base populacional, uma vez que a amostra estudada não é 

representativa da população geral residente em São Paulo.  

 

6.1 CARACTERÍSTICA DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

As prevalências de sobrepeso e obesidade do presente estudo 

foram respectivamente, 30,4% e 16,7%. Resultados da última Pesquisa 

Orçamentária Familiar (POF) realizada entre 2002 e 2003 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram prevalência de 

40% de sobrepeso e obesidade entre as mulheres na região 

metropolitana de São Paulo (IBGE, 2004). Os resultados dos estudos 
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epidemiológicos prévios conduzidos em várias regiões do Brasil têm 

mostrado que a prevalência de obesidade aumentou com a idade, e a 

maior proporção de obesas estava entre as mulheres de menor 

escolaridade, seguindo a tendência dos resultados de estudos realizados 

em países desenvolvidos (MONTEIRO et al., 2001 e 2003; DA FONSECA 

et al., 2006; GIGANTE et al., 2006). É provável que estes fatores estejam 

associados à maior prevalência de sobrepeso e obesidade encontrada na 

nossa população de estudo.  

No presente estudo, os valores medianos de concentração sérica de 

β-caroteno e licopeno estavam acima dos valores descritos em mulheres 

americanas saudáveis e não fumantes que participaram do National 

Health and Nutrition Examination Survey III (NHANES III). A média de 

ingestão de β-caroteno na população americana (2.669µg/dia) foi maior 

que o consumo reportado por nossas participantes; no entanto, é possível 

que a estimativa de consumo de β-caroteno em nossa população de 

estudo tenha sido subestimada pela tabela de composição de alimentos 

americana uma vez que a concentração de β-caroteno parece ser maior 

em regiões tropicais (RODRIGUEZ-AMAYA, 1999).  

Para as concentrações séricas de retinol e α-tocoferol, os valores 

medianos observados no presente estudo estavam de acordo com as 

recomendações do Institute of Medicine (2000) para todos os grupos de 

estudo (WEI et al., 2001; INSTITUTE OF MEDICINE, 2000).  

Com relação ao consumo alimentar habitual, os percentuais 

medianos de calorias provenientes de carboidratos, proteínas e gorduras 

e ingestão de vitamina C atenderam as recomendações do Food and 

Nutrition Board para todos os grupos de estudos, entretanto, houve menor 

ingestão de vitamina E (recomendação é de 15 mg de α-tocoferol/dia) 

(INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). É provável que o consumo desta 

vitamina em nossa população de estudo tenha sido sub-relatada devido à 

dificuldade em estimar a quantidade de óleo vegetal, principal fonte 

dietética de vitamina E, habitualmente utilizada no preparo das refeições e 

saladas (TRABER, 2006).  
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O consumo mediano (intervalo interquartil) habitual de vegetais e 

frutas reportado em nosso estudo foi 263,70 g (152,60-431,90). Os dados 

da Pesquisa sobre Orçamento Familiar (POF) da Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizada entre 2002 e 2003, 

identificaram que a oferta diária de verduras e legumes, frutas e sucos per 

capita na região Sudeste foi de 88g e 76g, enquanto que no grupo que 

reportaram renda familiar mensal de até R$400,00 foi, respectivamente 

59,6g e 36,40g (IBGE, 2002). Portanto, observa-se que o consumo 

nacional deste grupo de alimentos é muito baixo, não atingindo a 

recomendação da OMS de consumo de 400g/dia para prevenção das 

doenças crônicas (WHO, 2003).  

 

6.2 FATORES ASSOCIADOS A LESÕES NEOPLÁSICAS E 

CÂNCER CERVICAL 

 

 Em estudo de casos e controles conduzido em São Paulo por 

ELUF-NETO et al. (1994), os fatores de risco para câncer cervical foram: 

idade da primeira relação sexual (p de tendência=0,004), número de 

parceiros sexuais (p de tendência=0,003), paridade (p de 

tendência=0,001), uso de anticoncepcional oral (p de tendência=0,004) 

independente da idade e condições socioeconômicas. Neste mesmo 

estudo, o OR (IC95%) para câncer cervical em mulheres infectadas por 

HPV do tipo oncogênico (HPV16/18/31/33) foi 69,70 (28,65-169,60) após 

ajuste por idade da primeira relação sexual, número de parceiros sexuais, 

uso de anticoncepcional oral, paridade e número de exames de 

Papanicolaou. Ainda referente ao mesmo trabalho, apenas o número de 

exames de Papanicolaou (p de tendência<0,001) e paridade (p de 

tendência=0,02) permaneceram significantes após ajuste por idade, 

condições socioeconômicas, idade da primeira relação sexual, número de 

parceiros sexuais, uso de anticoncepcional oral, paridade, número de 

exames de Papanicolaou e HPV.  
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No estudo de casos e controles de base hospitalar realizado no Rio 

de Janeiro por PEREIRA et al. (2007), os fatores associados à LIEAG 

foram: idade (p<0,001), escolaridade (p<0,001), tabagismo (p=0,001), 

paridade (p<0,001), idade da primeira relação sexual (p=0,02) e HPV 

oncogênico (p<0,001). Em estudo prospectivo realizado no Rio de 

Janeiro, o risco de progressão para o câncer em mulheres com lesões 

neoplásicas foram: infecção por HPV16/18 (p=0,003), tabagismo e uso de 

anticoncepcional oral (p=0,002), história de doença sexualmente 

transmissível (p=0,003) entre eles sífilis, HIV, herpes simples, Chlamydia 

trachomatis e gonorréia (CAVALCANTI et al., 1996, 2000). A sorologia 

positiva para HIV tem sido apontada como fator de risco para câncer 

cervical por comprometer a resposta imune celular e aumentar o risco 

para várias infecções, inclusive por HPV (MANDELBLATT et al., 1999; 

WRIGHT, 1997; TEMMERMAN et al., 1999; ELLERBROCK et al., 2003;. 

JAY et al., 2000). Em nosso estudo, a prevalência de infecção por outras 

doenças sexualmente transmissíveis foi rara: sífilis (reportada por 5 

controles, 2 com NIC3 e 2 com câncer cervical); gonorréia (informada por 

1 com NIC2, 1com NIC3), crista de galo (reportada por 4 controles, 2 com 

NIC3) e herpes (reportada por 4 controles, 1 com NIC1, 1 com NIC2). 

Nenhuma participante referiu donovanose, mula, bubão ou 

linfogranuloma. Em estudo multicêntrico coordenado pelo IARC a infecção 

por herpes vírus tipo 2 (HSV-2) foi associada ao câncer cervical cujo OR 

(IC95%) foi 2,08 (IC95%: 1,13-2,13) após ajuste por idade e centro de 

estudo, mas no estudo caso-controle aninhado conduzido nos países 

Nórdicos não foi encontrada nenhuma associação (LEHTINEN et al., 

2002; SMITH et al., 2004; VACCARELLA et al., 2006). Com relação à 

Chlamydia trachomatis, o estudo de casos e controles multicêntrico 

organizado pelo IARC encontrou associação com câncer cervical, 

observando-se OR (IC95%) de 1,83 (IC95%: 1,33-2,52) após ajuste por 

idade, centro de estudo, história de Papanicolaou, uso de 

anticoncepcional oral, paridade, infecção por herpes tipo 2 e HPV (SMITH 

et al., 2004).  
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A freqüência de uso de anticoncepcional oral entre as participantes 

do presente estudo foi de 20%. Esta proporção foi semelhante à 

encontrada na Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS) 

realizada em 1996, numa subamostra da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio (PNAD) conduzida pelo IBGE em 1995, que foi de 21,4% 

entre mulheres não-solteiras e 17,0% entre solteiras, no estado de São 

Paulo (VIEIRA et al., 2001). Outro método contraceptivo, o uso de 

preservativo masculino (“camisinha”) pelo companheiro foi reportado por 

24,8% das participantes do nosso estudo. Segundo o PNAD de 1995, 

aproximadamente 6,6% das mulheres sexualmente ativas reportaram tê-lo 

usado na última relação sexual que antecedeu a entrevista (VIEIRA et al., 

2001). O uso de preservativo masculino parece proteger parcialmente 

contra o HPV por proteger as áreas genitais cobertas, exceto a vulva, mas 

os resultados são controversos (MANHART et al., 2002). Em estudos 

internacionais, o uso do preservativo masculino em todas as relações 

sexuais sugere proteção contra infecção por HPV para meninas que 

iniciaram a relação sexual recentemente com diminuição do risco em 

70%, mas em estudos multicêntricos conduzidos pelo IARC não houve 

associação à positividade para o HPV (VACARELLA et al., 2006; WINER 

et al., 2006). Em estudo de meta-análise, parece haver papel protetor 

para lesões e câncer cervical mas não para a infecção por HPV 

(MANHART et al., 2002).  

Em nosso estudo, o número de exames de Papanicolaou realizados 

foi inversamente associado a NIC3 e câncer cervical. Estudos em países 

desenvolvidos têm evidenciado que um programa de rastreamento bem 

organizado, com cobertura de cerca de 80% da população alvo, poderá 

resultar em redução da incidência e mortalidade por câncer cervical em 

70%, por diagnosticar lesões neoplásicas assintomáticas precocemente e 

oferecer tratamento adequado pouco invasivo com alta taxa de cura 

(WALTON, 1976 a,b,c; NIEMINEN et al., 1999; HAKAMA, 1986; LYNGE e 

POLL, 1986). No entanto, no Brasil, não há estimativas acuradas sobre a 

cobertura do exame de Papanicolaou, apenas número de exames 
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realizados cadastrados no Sistema de Informação do Câncer de Colo do 

Útero (SISCOLO) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). O inquérito 

epidemiológico conduzido no município de São Paulo em 2000 em 

amostra representativa da população feminina em idade reprodutiva (15 a 

49 anos) identificou que 86,1% realizaram exame alguma vez na vida e 

77,3% fizeram nos últimos três anos, sendo que 87,0% das mulheres que 

realizaram-no receberam o resultado (PINHO et al., 2003). No entanto, 

em Rio Grande (RS), apenas 43% das mulheres entrevistadas pelo 

inquérito epidemiológico reportaram a realização do exame alguma vez na 

vida (QUADROS et al., 2004). Diante da ausência de informação referente 

à cobertura do Papanicolaou, o Ministério da Saúde tem utilizado a razão 

de exames citológicos realizados em mulheres entre 25 e 59 anos de 

idade cadastrados no SISCOLO e a população feminina nesta faixa etária, 

um indicador do Pacto de Atenção Básica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). Em 2005, esta razão foi 0,17 exames/mulher/ano no Brasil, 

variando de 0,12 exames/mulher/ano da região Norte a 0,19 

exames/mulher/ano na região Sul (no Sudeste foi 0,17 

exames/mulher/ano), muito aquém da razão mínima esperada de 0,30 

exames/mulher/ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Apesar da provável 

baixa cobertura do exame, o esforço parece ter sido responsável pela 

queda das taxas de mortalidade por este câncer no estado de São Paulo 

(de 4,5 a 3,8 por 100.000 mulheres respectivamente de 1987 a 1998) 

segundo a Fundação de Oncologia do Estado de São Paulo, embora a 

incidência de mortalidade esteja sujeita a subestimação principalmente 

entre os casos avançados pela impossibilidade de avaliar precisamente o 

órgão de origem do tumor (FOSP, 2006).  

A prevalência de infecção por HPV identificada por PCR em estudo 

de meta-análise considerando os dados de seis continentes foi 85,0% em 

LIEAG e 87,0% em câncer cervical em amostras de células exfoliadas, 

biópsias frescas e/ou tecido conservado em parafina (SMITH et al., 2007). 

Esta freqüência foi semelhante à nossa população de estudo (84,1% em 

NIC2; 93,1% em NIC3 e 84,3% câncer cervical), no entanto, a prevalência 
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de HPV entre os casos de câncer cervical variou com o material utilizado 

para a identificação do vírus, cujas freqüências foram 89% em amostras 

de células exfoliadas e 77% em amostra de tecido emblocado em 

parafina. As prevalências reportadas em estudos prévios que 

identificaram o vírus em biópsia congelada de mulheres com câncer 

cervical variaram entre 90% e 100% (BOSCH et al., 1995; 

WALBOOMERS et al.1999). WALBOOMERS et al. (1999) identificou HPV 

em 99,7% das amostras de câncer cervical. Estes autores selecionaram 

tecido tumoral sem necrose e sugerem que os casos falsos negativos 

sejam decorrentes da ausência de células cancerígenas na amostra ou da 

quebra da seqüência-alvo do PCR causada pela integração do vírus.  

A prevalência de HPV entre controles no nosso estudo foi elevada 

(28%) quando comparada ao estudo prospectivo Ludwig-Mcgill 

longitudinal study conduzido em mulheres atendidas em hospital 

maternidade da cidade de São Paulo, cuja prevalência no início do estudo 

era de 13,8% (FRANCO et al., 1999). Os estudos transversais prévios 

nacionais encontraram prevalências de infecção por HPV de 41/196 

(20,9%) em mulheres atendidas no serviço de ginecologia de serviços 

público ou privado no Rio de Janeiro e 263/975 (27%) em mulheres 

atendidas em serviço público em Porto Alegre (NONNENMACHER et al., 

2002; OLIVEIRA et al., 2006). A alta prevalência do vírus na nossa 

população de estudo pode ter sido decorrente da característica do grupo 

controle, mulheres atendidas nos mesmos ambulatórios dos casos ou do 

serviço de triagem.  

No presente estudo, raça/etnia, baixa escolaridade e menor renda 

foram os fatores de risco associados a lesões neoplásicas e câncer 

cervical. Em populações multiétnicas, raça/etnia tem sido apontada como 

uma variável de difícil mensuração. Em um estudo prévio conduzido em 

Minas Gerais, o fenótipo de um entrevistado, classificado por 

entrevistadores treinados segundo cor da pele, cor e tipo do cabelo, 

formato do nariz e da boca, apresentou uma associação fraca com a 

distribuição porcentual de herança genética (PARRA et al., 2003). Outra 
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variável adotada para caracterizar a condição socioeconômica é a 

escolaridade, a mais adotada em estudos epidemiológicos pela sua 

validade internacional para comparação dos achados, por ser uma 

informação de fácil obtenção e não sofrer variação como a ocupação e a 

renda familiar (FAGGIANO et al., 1997). Em nosso estudo, ambas as 

variáveis (raça/etnia e escolaridade) foram consideradas como 

marcadores da condição socioeconômica e incluídas nos modelos 

múltiplos. A primeira (raça/etnia) porque, conforme a OPAS, as minorias 

étnicas (Indígenas, Afro-descendentes, migrantes e descendentes de 

migrantes) têm menor acesso aos serviços de saúde independente dos 

níveis de renda, e a segunda (escolaridade) por estar associada ao 

acesso a informação (OPAS, 2003). Além disso, os estudos prévios 

sugerem que existam variantes do HPV-16 e HPV-18 associadas à raça e 

à persistência prolongada do vírus (a infecção por HPV da variante 

Européia parece persistir por período maior em mulheres brancas, 

enquanto a variante africana possui maior persistência entre as 

americanas africanas) (BERUMEN et al., 2001; HILDESHEIM et al., 2001; 

XI et al., 2006). A possível explicação para o risco maior entre os grupos 

com condições socioeconômicas mais desfavoráveis pode estar 

relacionada a um complexo emaranhado de fatores: comportamento 

sexual com risco elevado para aquisição do HPV (início precoce da 

primeira relação sexual, maior número de parceiros sexuais, 

comportamento de maior risco do parceiro sexual), maior paridade, maior 

freqüência de tabagismo, menor acesso aos exames de rastreamento 

para o câncer cervical e menor consumo de vegetais frescos (DE 

SANJOSÉ et al., 1997; DOS SANTOS e BERAL, 1997; POTTER, 1997; 

SEGNAN, 1997; STELLMAN et al., 1997; DIAS-DA-COSTA et al., 2003; 

PARIKH et al., 2003; QUADROS et al., 2004; LEAL et al., 2005; AMORIM 

et al., 2006).  

O efeito cumulativo do fumo foi mensurado no presente estudo 

levando-se em conta a duração e a quantidade de cigarro consumido 

diariamente comparado a fumar diariamente 1 pacote de cigarro durante 
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um ano (PINTOS et al., 1998; GOODMAN et al., 2003; MARCHIONI et al., 

2007). O objetivo desta análise mais detalhada foi evitar o provável efeito 

do confundimento residual na associação entre consumo alimentar e 

níveis séricos de micronutrientes e desfechos de interesse, já que o 

tabagismo está associado a todas as etapas da carcinogênese, desde o 

início da infecção por HPV até evolução dos diferentes estágios de lesões 

e câncer, além da associação com o consumo de frutas, verduras e 

legumes (THUN et al., 2000; WEI et al., 2001; MCINTYRE et al., 2005; 

RICHARDSON et al., 2005; NADAIS et al., 2006).  

 

 

6.3 FATORES NUTRICIONAIS ASSOCIADOS A LESÕES 

NEOPLÁSICAS E CÂNCER CERVICAL 

 

No presente estudo, observou-se associação inversa entre: maior 

consumo de folato e NIC1, maior consumo de cálcio, gordura total e ácido 

graxo saturado e NIC2; maior consumo do grupo de folhas verde-escuras, 

frutas e vegetais de cor alaranjada ou amarela escura, cenoura e NIC3 

após ajuste por covariáveis e HPV. Verificou-se também no presente 

estudo que o consumo maior de folhas verdes esteve negativamente 

associado à positividade de HPV, avaliado entre as mulheres do grupo 

controle com o objetivo de se identificar os fatores associados ao início do 

processo da carcinogênese. A avaliação do HPV foi realizada em um 

único momento, não sendo possível identificar se a infecção foi 

persistente ou transitória. Entretanto, caso a infecção tenha sido 

persistente, a ingestão elevada de folhas verde-escuras esteve 

negativamente associada a sua persistência e provavelmente poderá 

diminuir o risco para evoluir a NIC1.  

Em trabalhos prévios, o consumo elevado de β-caroteno foi 

inversamente associado a anormalidades citológicas. Em estudo 
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americano de casos e controles aninhado o OR (IC95%) de ASCUS, 

NIC1,2,3 para maior quartil de consumo de β-caroteno (≥2,1 µg/dia) 

comparado ao menor (≤0,7 µg/dia) consumo foi 0,6 (0,2-2,0) após ajuste 

por idade, tabagismo, raça, renda, uso de anticoncepcional oral, paridade 

entre as mulheres que apresentaram HPV oncogênico no início do estudo 

(WIDEROFF et al., 1998). Em outro estudo de casos e controles 

conduzido na Tailândia, o consumo de β-caroteno esteve inversamente 

associado ao risco para câncer cervical 0,80 (0,39-1,63) para maior quartil 

de consumo (>1,6 porções diárias) comparado ao menor (<0,3 porções 

diárias) após ajuste por idade, caloria total da dieta, entrevistador, 

realização de exame de raios X e infecção por HPV (SHANNON et al., 

2002). O maior quartil de consumo de retinol (>3,0 µg/dia) foi associado 

ao NIC3 OR=0,03 (IC95%= 0,01-0,14; p de tendência <0,001) quando 

comparado ao menor consumo (<1,0 µg/dia) após ajuste pelas mesmas 

variáveis relacionadas acima, mas apenas 3 indivíduos reportaram 

consumo maior e não há informações referente a validade do questionário 

alimentar utilizado (SHANNON et al., 2002). 

Em um estudo de casos e controles conduzido na Polônia, mulheres 

com NIC2 e 3 reportaram freqüência maior de consumo de gordura 

proveniente de carnes, queijos amarelos; pães refinados e menor 

freqüência de consumo de frutas, leite e derivados e folhas verdes quando 

comparadas às mulheres do grupo controle (p<0,05) (KWASNIEWSKA et 

al., 1998). WIDEROFF et al. (1998) em estudo de casos e controles 

aninhado utilizando QFA validado encontrou associação inversa entre 

consumo de vitamina E e anormalidades (ASCUS, LIEBG e LIEAG) entre 

as mulheres HPV negativas no início do estudo, cujo OR (IC95%) foi 0,5 

(0,3-0,9) para o maior tercil (≥25 α-tocoferol) comparado ao menor (≤5 α-

tocoferol) após ajuste por idade, tabagismo, raça, renda, anticoncepcional 

oral, paridade, gestação, duração no estudo coorte. 

No presente estudo, o consumo de cálcio foi inversamente 

associado a NIC2. Esta variável provavelmente indica o perfil de 
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alimentação saudável das participantes com NIC2, tendo sido observado 

coeficiente de correlação de Spearman de (R=0,20; p<0,001) para 

vegetais (R=0,39; p<0,001) para frutas.  

O maior consumo de gordura, ácido graxo saturado e ácido graxo 

oléico esteve positivamente associado à positividade de HPV. É provável 

que o consumo de total de gordura e ácido graxo saturado também 

indique o perfil da alimentação neste grupo, cujo coeficiente de correlação 

de Spearman entre consumo de gordura total da dieta foi positivamente 

correlacionado com embutidos, carnes e vísceras e ovos (p<0,001) e 

negativamente correlacionado com consumo de frutas e folhas verde-

escuras (p<0,001).  

Em relação às concentrações séricas, em nosso estudo houve 

associação inversa entre concentração sérica de antioxidantes e lesões 

neoplásicas e câncer cervical ajustados pelos potenciais fatores de 

confusão e HPV. Nossos resultados relativos à associação das 

concentrações séricas de β-caroteno e licopeno com NIC 3 foram 

significantes em análise realizada apenas com mulheres positivas para 

pelo menos um HPV-16 ou HPV-18. Esta estratégia tem sido utilizada 

pela IARC e pelo International Collaboration of Epidemiological Studies of 

Cervical Cancer nos estudos de meta-análises para avaliar o efeito das 

variáveis de exposição de interesse que possam atuar na progressão da 

infecção por HPV até o câncer considerando que a infecção por estes 

tipos de HPV é necessária (MORENO et al., 2002; MUÑOZ et al., 2002; 

PLMMUER et al., 2003; INTERNATIONAL COLLABORATION OF 

EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF CERVICAL CANCER, 2006 a, b).  

Com relação ao licopeno sérico, o presente estudo encontrou 

associação significante entre concentrações séricas de licopeno e NIC1, 

NIC 3 e câncer cervical após ajuste pelas covariáveis e grupos de HPV. 

Os resultados de estudos de casos e controles prévios sugerem que 

maiores concentrações séricas deste micronutriente protegem contra as 

lesões neoplásicas quando comparadas ao grupo de menores 

concentrações em análise bruta (GOODMAN et al., 1998; KANETSKY et 
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al., 1998; NAGATA et al., 1999; SCHIFF et al., 2001). Porém, após ajuste 

pelas variáveis de confusão e HPV, apenas NAGATA et al. (1999) 

encontraram associação significativa com NIC1, 2, 3 entre o maior tercil 

quando comparado ao menor, cujo OR (IC95%) foi: 0,28 (0,08-1,01), p de 

tendência=0,05 após ajuste por idade, paridade, estado civil, 

comportamento sexual, tabagismo e HPV. Uma das possíveis explicações 

para a imprecisão da estimativa da medida de associação nos estudos 

prévios pode ser decorrente do pequeno tamanho amostral (com cerca de 

150 casos e 190 controles). Outra possível explicação pode ser 

relacionada à grande variabilidade intra-indivíduo da concentração sérica 

de licopeno, produzindo vício de classificação não diferencial e, 

consequentemente, ter atenuado as medidas de associação entre as 

concentrações séricas de licopeno e as lesões neoplásicas e câncer 

cervical (BLOCK et al., 2006). No entanto, resultado do estudo americano 

Health Professional Follow-up Study identificou pequena variabilidade na 

concentração sérica de licopeno intra-indivíduo, com coeficiente de 

variação de 8,9% (Wu et al., 2003). Não está claro se a doença influencia 

as concentrações séricas de licopeno ou se o avanço das lesões 

neoplásicas iniciais para lesões mais avançadas é conseqüência de longo 

período de baixa concentração deste carotenóide. Em nosso estudo, 

observou-se redução gradativa da concentração sérica de licopeno 

segundo o avanço das lesões e aumento da magnitude da associação 

com a gravidade da lesão. No entanto, não foi possível identificar 

associação entre licopeno sérico e risco para NIC2, provavelmente pela 

distribuição dos casos segundo os tercis das concentrações, que não 

diferiram do grupo controle. O licopeno sérico tem sido considerado um 

potente antioxidante por ser uma vitamina que não é transformada em 

vitamina A, como ocorre com α- e β-caroteno e β-criptoxantina. Desta 

forma, todo o seu potencial antioxidante será destinado para este fim no 

metabolismo humano (RAO e RAO, 2007). 

A imprecisão da medida de associação entre as concentrações 

séricas de β-caroteno e lesões precursoras do câncer cervical do 
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presente estudo foi concordante com os resultados dos estudos casos e 

controles anteriores (GOODMAN et al., 1998; HO et al., 1998; NAGATA et 

al., 1999; SCHIFF et al., 2001). HO et al. (1998) conduziram análise com 

as mulheres HPV positivas e com risco para lesão neoplásica (NIC 1, 2 e 

3 no mesmo desfecho de interesse) segundo as concentrações séricas de 

β-caroteno, mas não encontraram nenhuma associação após ajuste por 

idade, etnia, renda anual e tabagismo. Segundo BLOCK et al. (2006), a 

medida da concentração sérica de β-caroteno também apresenta uma 

grande variabilidade intra-indivíduo sendo necessárias pelo menos duas 

medidas repetidas do mesmo indivíduo em dias diferentes para obter 

estimativa da concentração sérica usual de β-caroteno.  

O presente estudo apresentou resultados semelhantes em relação à 

concentração sérica de α-tocoferol aos encontrados em estudos de casos 

e controles de base hospitalar prévios. HO et al. (1998) identificaram 

redução do risco de lesões neoplásicas em 50% entre as mulheres com 

maior concentração sérica de α-tocoferol após ajuste por idade, etnia, 

renda anual, tabagismo e grupos de HPV. GOODMAN et al. (1998) que 

encontraram OR=0,3 (IC95%=0,1-0,8) para NIC1, 2 e 3 no maior quartil 

sérico de α-tocoferol quando comparado ao menor após ajuste por idade, 

etnia, tabagismo e HPV. No entanto, YEO et al. (2000) e NAGATA et al. 

(1999) não observaram nenhuma associação entre concentração 

sanguínea de α-tocoferol e lesões precursoras, provavelmente pelo vício 

de classificação não diferencial por não ter ajustado a vitamina E por 

colesterol sérico total, principal transportador dos tocoferóis que estão 

fortemente correlacionadas, acarretando no vício de classificação 

(WILLETT, 1998). Nenhum estudo prévio encontrou associação com 

concentrações séricas de γ-tocoferol e lesões precursoras de câncer 

cervical provavelmente por ser um antioxidante de baixa atividade 

biológica (GOODMAN et al. 1998; KANETSKY et al., 1998).  

Não foi encontrada associação entre maior concentração sérica de 

retinol e lesões neoplásicas e câncer cervical no presente estudo, assim 

como nos estudos casos e controles prévios cujos desfechos de interesse 
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foram as LIEBG e LIEAG (NAGATA et al., 1999; YEO et al., 2000). Uma 

possível explicação pode estar relacionada ao controle homeostático e a 

fraca correlação entre concentração sérica de retinol do fígado, o órgão 

de reserva, com concentração sanguínea (ROSS, 2006). O retinol sérico 

apenas refletirá o estado nutricional em situação de depleção. Esta pode 

ser a possível explicação para a associação encontrada em dois estudos 

casos e controles cuja estimativa do OR para o maior tercil da 

concentração sérica de retinol quando comparado ao menor (que 

apresentavam depleção do retinol) foram: OR=0,58 (p de tendência=0,04) 

para NIC1, 2, 3 após ajuste por idade, raça/etnia, renda, tabagismo, HPV 

e OR=0,4 (IC95%: 0,2-0,8; p de tendência=0,002) para NIC1 após ajuste 

por idade, renda, residência, comportamento sexual, tabagismo e grupos 

de HPV (HO et al., 1998; YEO et al., 2000).  

Entre os estudos prévios apenas NAGATA et al. (1990) e 

KANETSKY et al. (1998) avaliaram dieta e concentrações séricas de 

micronutrientes na mesma população, apesar de não terem encontrado 

nenhuma associação entre consumo de retinol, carotenóides, tocoferóis e 

lesões neoplásicas. NAGATA et al. (1990) provavelmente não observaram 

associação porque utilizaram questionário curto avaliando apenas 

alimentos ricos nestes nutrientes, não sendo possível captar diferenças de 

consumo já que o consumo alimentar está intimamente correlacionado ao 

valor calórico total da dieta (WILLETT, 1998). Já KANETSKY et al. (1998) 

utilizaram QFA validado mas a população de estudo era pequena (n=32 

casos de NIC1, 2, 3). A avaliação da dieta e concentrações sanguíneas 

de nutrientes em mesmo estudo é interessante porque o biomarcador do 

estado nutricional é uma medida direta e que não está sujeita ao vício de 

informação (de memória e/ou do entrevistador), apesar de ser uma 

medida de exposição recente e, em algumas doenças, como o câncer, 

pode sofrer alteração, enquanto que ao avaliar a dieta pode-se estimar 

uma exposição relativa a um período de tempo maior, mais adequado na 

investigação de doenças crônicas com longo período de latência (WALD 

et al., 1986; WILLETT, 1998). Estudos prévios que avaliaram as 
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concentrações séricas de retinol, carotenóides e tocoferóis em pacientes 

recém diagnosticadas com câncer cervical e que não receberam 

tratamento para o tumor, não têm encontrado diferença estatisticamente 

significante das concentrações séricas segundo estadiamento clínico do 

câncer cervical, exceto para os tumores mais avançados com 

estadiamento clínico IV quando ocorre a invasão para outros órgãos além 

da área pélvica (POTISCHMAN et al., 1991 e 1994).  

O presente estudo encontrou associação entre os desfechos de 

interesse e concentrações séricas de micronutrientes. Estudos prévios 

transversais conduzidos em grande número de indivíduos têm 

considerado os carotenóides (β-caroteno, licopeno, luteína/criptoxantina) 

como bons marcadores do consumo de frutas, verduras e legumes 

(CAMPBELL et al, 1994; MICHAUD et al., 1998; WILLETT, 1998; 

INSTITUTE OF MEDICINE, 2000; RESNICOW et al., 2000; BOGERS et 

al., 2004; AL-DELAIMY et al., 2005; BERMUDEZ et al, 2005; FAURE et 

al., 2006).  

Apesar da associação entre as concentrações séricas de tocoferóis 

e licopeno com as lesões neoplásicas encontrada em nosso estudo, a 

associação com os grupos de alimentos, principalmente para licopeno, 

não foi significante, provavelmente em razão da menor acurácia do QFA 

em captar as diferenças entre ingestão de alimentos fontes de licopeno 

(melancia e melão, por exemplo, foram considerados no mesmo item 

alimentar, embora o melão não contenha licopeno). Entretanto, na 

calibração do QFA utilizado nesta análise em participantes do estudo 

piloto, foram observados coeficientes de correlação semelhantes a 

estudos prévios de validação de QFA, que variaram entre 0,40 e 0,70 

(WILLETT, 1998; SUBAR et al., 2001). 

Os resultados do presente estudo foram identificados em 

população com baixo consumo de vegetais e frutas, mostrando que, 

apesar da menor acurácia do QFA em relação a outros métodos de 

avaliação do consumo alimentar, houve diferenças entre os grupos 

extremos de consumo (menor versus maior tercil). É possível que essa 
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associação tenha sido atenuada em nosso estudo em decorrência do 

nível de precisão do instrumento de avaliação de consumo (BLOCK et al., 

2006) ou mesmo ao uso de controles hospitalares com padrão de 

consumo de vegetais e frutas semelhante aos casos e muito aquém das 

recomendações nutricionais. 

Apesar dos possíveis vícios de informação que estão sujeitos os 

estudos de casos e controles, o presente estudo entrevistou as mulheres 

logo após o diagnóstico de lesões precursoras, cujas lesões são 

assintomáticas e alcançou alta taxa de participação em ambos dos 

grupos. Os nossos achados foram semelhantes aos encontrados pelos 

estudos prospectivos com relação ao consumo de vegetais, 

concentrações séricas de licopeno, β-caroteno e tocoferóis associados à 

persistência ou eliminação do HPV (SEDJO et al., 2003; RICHARDSON et 

al., 2005; GOODMAN et al., 2007).  

No Ludwig-Mcgill HPV Natural History Study, observou-se que o 

consumo freqüente (pelo menos 1 vez por semana) de mamão e laranja 

foi inversamente associado à persistência de HPV (definido como 

presença para o mesmo tipo de HPV pelo menos em duas visitas 

consecutivas, com intervalo entre as visitas de 4 meses) com valores de 

OR (IC95%) de 0,30 (0,14-0,64) e 0,51 (0,24-1,06), respectivamente, 

quando comparados a mulheres que nunca ou raramente consomem 

essas frutas (<1 vez por ano) após ajuste por calorias totais, escolaridade, 

renda per capita, tabagismo, idade da primeira relação sexual, número de 

parceiros sexuais nos últimos 5 anos e paridade (GIULIANO et al., 2003). 

O consumo elevado de carotenóides (β-criptoxantina, luteína e 

zeaxantina) e vitamina C, presente nestas frutas, foi também associado à 

redução independente e estatisticamente significante de 50% do risco de 

persistência da infecção por HPV em mulheres quando comparado ao 

menor quartil de consumo (GIULIANO et al., 2003). No entanto, quando 

se avaliou os tercis dos níveis séricos nesta mesma população de estudo, 

apenas o segundo tercil de α-tocoferol esteve associado à persistência de 

HPV de baixo risco, OR= 0,18 (IC95%: 0,06-0,50) quando comparado ao 
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menor tercil após ajuste por colesterol sérico, idade, etnia, renda per 

capita e número de parceiros sexuais no último ano (SIEGEL et al., 2006). 

É provável que no estudo anterior tenha ocorrido viés classificatório não 

diferencial, pois os autores utilizaram como variável de exposição de 

interesse a média de três concentrações séricas, coletadas em intervalos 

de 4 meses, desconsiderando a temporalidade entre nível sérico anterior 

à persistência da infecção pelo HPV ou dosagem sérica após a 

eliminação do vírus.  

Outros estudos prospectivos têm avaliado os fatores nutricionais 

associados à eliminação do HPV. Em um estudo conduzido em 

estudantes universitárias canadenses observou-se que a ingestão diária 

de vegetais quando comparada ao consumo semanal estava 

positivamente associada à eliminação do HPV oncogênico, cujo OR= 2,5 

(IC95%: 1,4-5,0) após ajuste por idade, idade da primeira relação sexual, 

etnia, uso de absorventes (higiênico ou íntimo), uso de anticoncepcional 

oral, tabagismo, uso de preservativo, higiene após relação sexual e 

irritação vaginal (RICHARDSON et al., 2005). No Young Women´s Health 

Study conduzido nos EUA, a maior concentração sérica de licopeno 

esteve associada à eliminação do HPV oncogênico cujo risco estimado foi 

2,8 (1,2-6,7) quando comparado ao menor tercil após ajuste por idade, 

estado civil, número de parceiros novos (SEDJO et al., 2003). Em estudo 

recente conduzido em Hawaii avaliou-se os fatores associados à 

eliminação do HPV incidente: maiores concentrações séricas de β-

caroteno, licopeno e α-tocoferol (considerado a concentração determinada 

na visita anterior ao aparecimento do HPV incidente) estavam associadas 

à eliminação rápida do HPV oncogênico (em menos de 120 dias), 

observando-se OR (IC95%) de 3,79 (1,59-9,00) (p de tendência=0,005); 

2,06 (1,23-3,44) (p de tendência=0,01) e 3,48 (1,33-9,11) (p de 

tendência=0,02) respectivamente, após ajuste por tabagismo, número de 

parceiros sexuais em toda vida e idade da primeira relação sexual 

(GOODMAN et al., 2007).   
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Há extenso debate referente à discordância entre resultados de 

estudos epidemiológicos com câncer, cuja magnitude das associações 

dos estudos de casos e controles é maior quando comparada aos 

resultados dos estudos de coorte, relacionado, provavelmente, ao vício de 

informação e seleção dos participantes do estudo de casos e controles 

(WILLETT, 2005). No presente estudo, apesar de ser estudo do tipo caso-

controle, os resultados estão de acordo com os estudos prospectivos 

sobre persistência ou eliminação do HPV.  

Dentre as limitações do presente estudo, não podemos descartar a 

possibilidade de ter ocorrido vício do entrevistador, principalmente em 

entrevistas realizadas nos dias da cirurgia de conização, intervenção para 

a retirada de lesão neoplásica cervical, realizada mensalmente no IBCC, 

momento em que 60 dos 249 casos (24,1%; 7 com NIC1, 20 com NIC2, 

32 com NIC3 e 1 com câncer cervical) foram convidadas a participar da 

pesquisa. No entanto, este vício é improvável na classificação de medidas 

bioquímicas; ainda assim, em análise após exclusão das participantes que 

foram entrevistadas no dia da cirurgia, não foi observada diferença 

estatisticamente significante na estimativa pontual do OR de NIC2 e NIC3 

comparada ao risco estimado na amostra inicial para os resultados de 

concentrações séricas de micronutrientes e fatores dietéticos.  

A grande preocupação dos epidemiologistas em conduzir um estudo 

de casos e controles refere-se ao viés de memória, acarretando em viés 

de classificação diferencial, com maior probabilidade das mulheres dos 

grupos de casos em relatar as exposições diferentemente das 

participantes do grupo controle. Porém, no presente estudo, todas as 

participantes do estudo foram provenientes do mesmo ambulatório e 

serviço de triagem do hospital, e como foi mostrado em estudo prévio 

conduzido no município de São Paulo em 1998, há pouca informação e 

instrução sobre a importância da realização e a regularidade do exame, 

sugerindo que, no presente estudo, o vício de informação pode ter sido 

minimizado (AMORIM et al., 2006).  
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O presente estudo sugere o provável papel protetor das folhas 

verde-escuras à positividade do HPV; do grupo das folhas verde-escuras, 

frutas e vegetais de cor alaranjada ou amarela escura, entre eles cenoura 

contra NIC3. No entanto, a renda per capita esteve positivamente 

correlacionada com o consumo de vegetais; principalmente folhas verde-

escuras; grupo das folhas verde-escuras, frutas e vegetais de cor 

alaranjada ou amarela escura; grupo das frutas e sucos em geral, gordura 

saturada, percentual de calorias proveniente de proteína (todas com 

p<0,001) e negativamente à participação percentual de calorias 

proveniente de e ovo (p≤0,005). Segundo estudo de meta-análise 

baseado em 57 estudos de vários países, o risco para câncer cervical nos 

países em desenvolvimento difere entre as mulheres de classe 

socioeconômica mais baixa comparada às mais alta, cujos riscos para 

NIC3 e câncer invasor são respectivamente 60% e 100% (PARIKH et al., 

2003).  

Portanto, com base nas recomendações da OMS (2006), medidas 

de prevenção e controle do câncer cervical incluem:  

a) atingir cobertura do exame de Papanicolaou em 80% da 

população alvo. O Programa Viva Mulher - Programa Nacional de 

Controle do Câncer do Colo de útero e Mama do Ministério da Saúde 

recomenda a realização do exame em mulheres entre 25 e 60 anos de 

idade, ou entre aquelas que iniciaram a atividade sexual antes desta faixa 

etária, uma vez por ano e, após dois exames de Papanicolaou anuais 

consecutivos negativos, realizar a cada 3 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2002);  

b) informar a população sobre a medida de prevenção do câncer 

cervical;  

c) realizar a busca ativa ou mecanismos para convidar as mulheres 

a participar dos programas de prevenção;  

d) criar estratégias de controle e busca ativa das mulheres que 

realizaram o exame e apresentaram resultado anormal;  
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e) planejar campanhas para mudança do comportamento sexual 

em ambos os gêneros (retardar a idade da primeira relação sexual; 

reduzir o número de parceiros sexuais; recomendar o uso correto de 

preservativo, que apesar dos resultados controversos na literatura poderá 

proteger contra as outras DST, HIV e gravidez não planejada);  

f) prevenir outros fatores de risco para o câncer cervical tais como 

combate ao tabagismo, realizar planejamento familiar, estimular 

alimentação saudável com incentivo ao consumo de verduras, legumes e 

frutas integrado a políticas de redução de preços para promoção do 

consumo destes alimentos.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados do presente estudo sugerem que concentrações 

séricas maiores de carotenóides e tocoferóis e o consumo de alimentos 

ricos em carotenóides podem reduzir pela metade o risco para lesões 

neoplásicas e câncer cervicais, após controle por outros fatores de risco. 

Associações inversas foram observadas entre: 

1. Concentração sérica de licopeno e NIC1, NIC3 e câncer 

cervical; 

2. Concentrações séricas de α- e γ-tocoferóis e NIC3; 

3. Concentração sérica de β-caroteno e câncer cervical; 

4. Consumo do grupo de folhas verde-escuras, frutas e 

vegetais de cor alaranjada ou amarela escura e NIC3. 
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ANEXO 1. Documento de aprovação do comitê de ética em pesquisa da 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
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ANEXO 2. Termo de consentimento 
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ANEXO 3. Questionário 
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