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RESUMO 

 

Introdução: A infecção pelo Papiloma Virus Humano (HPV) vem sendo reportada 
como uma das doenças sexualmente transmissíveis com maior incidência na 
atualidade, porém a sua prevalência não é bem esclarecida em homens, 
principalmente devido a baixa presença de sintomas. Além disso, poucos estudos 
foram realizados nesta população até o momento para verificar a resposta imune pós-
vacinação. As hipóteses testadas serão fundamentais para aprofundar o 
conhecimento da imunopatogênese, da resposta vacinal em pacientes infectados pelo 
HIV e colaborar no desenho e estratégias de vacinação anti-HPV na população 
infectada pelo HIV Objetivos: Analisar a resposta específica aos antígenos da vacina 
anti-HPV em homens infectados pelo HIV. Métodos: Um total de 24 pacientes 
infectados pelo HIV que preencheram os critérios de inclusão durante o período de 
coleta foram vacinados pela vacina anti-HPV bivalente em três doses nos períodos: 
zero, dois e seis meses. Os grupos foram divididos em: Grupo Controle (Cinco 
indivíduos sadios, com sorologia negativa para HIV); Grupo A (Nove pacientes com 
CD4 <500 celulas mm³); Grupo B (10 pacientes com CD4 ≥500 celulas mm³). Foram 
realizados ELISA para a detecção de anticorpos Anti-HPV nos momentos pré e pós-
vacinação nos grupos estudados; posteriormente realizamos nos mesmos o ensaio de 
cultura celular para detecção de citocinas (IFN, IL17, TNF, IL6 e IL10) pela técnica de 
CBA . Resultados: Obtivemos soroconversão da primeira dose da vacina para o grupo 
A 55,6%, grupo B 30%, grupo controle 60%; na segunda dose obtivemos para o grupo 
A 88,8%, grupo B 80%, grupo controle 80%, e por final a terceira dose no grupo A 
88,8%, grupo B 90%, grupo controle 100%. A citocina IL 6 (perfil TH2) demonstrou 
níveis mais elevados, comparados entre os grupos A, B e grupo controle (p<0.001). A 
partir da 3° dose da vacinação observamos baixos níveis de INF-γ (perfil TH1) A e B  
(p<0.0006). O grupo controle apresentou produção de INF- γ quando comparado com 
grupos A e B (p<0.001). Conclusão: Os pacientes soropositivos e grupo controle 
foram respondedores a vacinação anti-HPV. Foi demonstrada uma elevada produção 
das citocinas entre os grupos sugerindo uma imunomodulação do grupo HIV+. Esse 
trabalho apresenta informações relevantes que estimulam a realização de novos 
estudos nessa população, avaliações de reações cruzada da vacina que pode resultar 
em proteção a outros tipos de HPV não presentes na vacina, além de analisar por mais 
tempo as titulações no soro desses pacientes. Os dados do nosso estudo podem 
corroborar para a vacinação nessa população, diminuindo assim o risco de uma 
infecção, mortalidade e morbidade das doenças causadas pelo HPV em homens. 

 

Palavras chave: HIV, HPV e Resposta vacinal. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Infection with Human Papilloma Virus (HPV) has been reported as one 

of the sexually transmitted diseases with a higher incidence nowadys, but its 

prevalence must be clarified  in men, mainly due to low presence of symptoms. 

Moreover, few studies have been performed in this population until now to verify the 

immune response post-vaccination. The hypothesis here suggested will be the key for 

better understanding of the immunopathogenesis, the vaccine´s response in HIV-

infected patients and collaborate in the design and strategies of vaccination against 

HPV in HIV-infected population. Objectives:  Analyze the specific response to 

antigens of HPV vaccine in HIV-infected men. Methods: A total of 24 HIV-infected 

patients who were in accordance with the inclusion criteria during the data collection 

period were vaccinated with anti-HPV bivalent vaccine in three period doses: zero, two 

and six months. The groups were distributed in: Control group (five healthy subjects 

with negative serology against HIV); Group A (nine subjects with CD4 <500 cells/mm³; 

Group B (10 subjects with CD4 >500 cells/mm³). ELISA was performed to detect the 

level of antibodies anti-HPV before and after vaccination in the studied cohort. 

Postenarly, cells of these groups were submitted in culture to verify citokynes 

production (IFN, IL17, TNF, IL6 and IL10) using CBA methodology. Results: We 

obtained seroconversion after the first dose of anti-HPV vaccine: control group 60%, 

group A 55,6% and group B 30%. In the second dose: control group 80%, group A 

88,8% and Group B 80%. And at last, the third dose: Control Group 100%, Group A 

88,8% and group B 90%. IL 6 citokyne (TH2 response) was detected in higher level 

when compared Control, A and B groups (p<0.001). IFN citokyne (TH1 response) was 

detect in low level only after the third dose of vaccination, showing relevance between A and 

B groups (p<0.0006). Additionally, higher IFN production was detected when compared the 

control with A and B groups (p<0.001). Conclusion: HIV patients and controls (HIV-) were 

responders to anti-HPV vaccination. It was clear that an elevated cytokine production 

was detected between groups, suggesting immunomodulation of HIV + group. This 

work suggests relevant information that challenge: new studies in this population, 

verification of cross-reactions of the vaccine resulting in protection of other HPV types 

not present in this vaccine, and analyze for longer period the titers of anti-HPV 

antibodies in these patients. All together, our data can corroborate for vaccination in 

this population, thus decreasing the risk of infection, mortality and morbidity of the 

disease caused by HPV in men. 

 

Keywords: HIV, HPV and vaccine response. 
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INTRODUÇÃO 
 

Durante muito tempo, pesquisadores procuraram sem êxito, determinar o 

agente causador de infecções genitais ocasionadas pelo Papiloma Vírus Humano 

(HPV). Essa infecção é um problema de grande importância devido à associação com 

verrugas e alguns tipos de cânceres, dentre eles; câncer de colo de útero, pênis, 

orofaringe, cabeça e pescoço (1). 

Em 1891, pesquisadores demonstraram que verrugas genitais eram 

associadas a comportamentos sexuais e potencialmente infecciosos. Anos após, foi 

considerada uma infecção diretamente ligada à atividade sexual. Atualmente, o HPV 

é considerado infecção genital sexualmente transmissível frequente em todo o mundo. 

Essa transmissão se dá pelo contato direto de pele com pele ou de pele com mucosa, 

comprometendo assim 50% dos indivíduos adultos sexualmente ativos (4- 12-13). 

A família dos papilomavirus (PV) representa um pequeno grupo heterogêneo 

de vírus de DNA, pertencentes a família Pappilomaviridae, gênero Alfa, Beta e Gama, 

capazes de infectar animais e homens. Até o momento mais de 200 tipos diferentes 

de papilomavírus foram identificados e descritos na literatura, dos quais 

aproximadamente 45 são responsáveis por infectar a região anogenital (2-10). 

O HPV é um vírus característico de espécie e dependendo da região do 

organismo que infecta pode apresentar comportamentos específicos, apresentando 

lesões de características distintas, tem afinidade por infectar mucosas (região oral, 

genital e anal) e a derme (sendo mais freqüentes nas mãos e pés)(13).   

Vários estudos foram realizados para desvendar a historia natural da infecção 

pelo HPV e dos seus mecanismos celulares, gênicos, diagnósticos, controle e 

tratamento, devido à alta taxa de mortalidade através do câncer de colo de útero. A 

prevalência da infecção na população masculina também é significativa, porém na 

maioria é assintomática, quando presentes as lesões localizam-se mais na região do 

pênis (20-24). 

Frente a essa situação, pesquisadores produziram a vacina anti HPV, esta  foi 

o resultado da concretização das principais tecnologias, capazes de produzir 

partículas semelhantes a vírus (VLP). O DNA recombinante foi usado para gerar VLPs 

capazes de mimetizar o vírus natural, provocando altos títulos de anticorpos soro 

neutralizantes(34). 

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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    CLASSIFICÇÃO DO HPV E EPIDEMIOLOGIA  

O Papilomavírus Humano (HPV) pertence à família papillomaviridae do gênero 

Alfa, Beta e Gama, capazes de infectar animais e homens, representam um pequeno 

grupo heterogêneo de vírus de DNA. Devido a sua grande importância médica, o 

Papiloma vírus humano tem sido o mais estudado da família do pappilomaviridae. Os 

HPVs são vírus não envelopados de simetria icosaédrica e medem aproximadamente 

55 nm de diâmetro (1-10). Figura 1. 

 

Fig1. Micrografia eletrônica de partículas do papilomavirus Fonte: Stannard (1995) 

O genoma do HPV é constituído por uma molécula de DNA dupla fita circular, 

com aproximadamente oito mil pares de bases (pb), associados às histonas H2a, H2b, 

H3 e H4, formando um complexo semelhante à cromatina. O genoma viral do HPV 

está dividido em três regiões denominadas ORFs (Open Reading Frames ou unidades 

de tradução) onde são encontrados em uma mesma fita de DNA: região longa de 

controle, região precoce e região tardia(1-3).  

 O genoma circular do HPV é constituído por nove regiões codificadoras, 

dividido em três segmentos: uma região de ação precoce, por ser a primeira a se 

expressar e denomina-se E (early), compreendendo seis genes, E1, E2, E3, E4, E5, 

E6 e E7, necessárias à replicação viral e com propriedades de transformação 
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oncogênica; uma região de ação tardia, denominada late (L), que codifica duas 

proteínas estruturais, as proteínas L1 e L2 do capsídeo viral (4). A proteína principal 

que compõe o capsídeo viral L1, gênero específica, serve como medidor indireto da 

infectividade, possui cerca de 55 kD e representa em torno de 80% de toda proteína 

viral. A proteína secundária do capsídeo viral L2. É altamente específica, e tem 

aproximadamente 70 kD(2-33). A região não codificadora, regulatória, conhecida 

como large control region (LCR) representados na Figura 2, contém as sequências de 

controle para a replicação e expressão genética do HPV (3-10).   

 

 

Figura 2.  Representação esquemática do genoma do HPV, com a localização dos genes 

precoces (E) ou não estruturais dos genes de expressão tardia (L1 e L2) a região reguladora não 

codificante LCR.  
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O gene E7 é uma fosfoproteína, com aproximadamente 100 aminoácidos que 

se ligam à forma hipofosforilada da proteína célula pRB (produto do gene retinoblasto), 

um gene supressor que quando ligada a oncoproteína E7 é degradada pela via de 

proteólise dependente de ubiquinação. A proteína forma um complexo juntamente 

com as proteínas de controle do ciclo celular, como pRB, p107, p130 e ciclina A, sua 

função pode estar relacionada a capacidade de induzir a proliferação e imortalização 

de células. A proteína E7 com p-RB faz com que p-RB perca a função reguladora 

negativamente. As proteínas E7, dos tipos HPV de alto risco oncogênico, como 16 e 

o 18, ligam-se a p-RB com maior afinidade do que os classificados de baixo risco, 

como 6 e 11 (tabela 1) (12-18). 

Os papilomavírus usam os organismos animais para desenvolverem o seu ciclo 

de vida e se replicarem. Têm uma afinidade natural para infectar as células epiteliais, 

cutânea, zonas mucosas, e induzem a formação de tumores, ou papilomas, para 

fomentar a sua própria replicação (17). Têm a capacidade de se manterem associados 

ao hospedeiro durante longos períodos de tempo, usando infecções persistentes. No 

entanto, não costumam ser graves para o organismo, pois, por um lado, a infecção 

mantém-se localizada e, por outro, os tecidos infectados estão continuamente a ser 

regenerados, ao mesmo tempo em que as células danificadas vão sendo eliminadas 

(25).  

Até o momento, mais de 200 tipos de HPV foram identificados e classificados 

em subgrupos de acordo com o potencial oncogênico e cerca de 45 tipos são 

responsáveis por infectar a região anogenital (10). Os papilomavírus são 

caracterizados por grupos: alto risco oncogênico e baixo risco oncogênico (4), de 

acordo com o quadro 1 seguido abaixo no texto. 

Quadro 1: Demonstração dos  tipos dos Papilomavirus de alto risco e baixo risco 

oncogênico. 

Tipo de risco Tipo de Papilomavírus Humano (HPV) 

Alto   16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 

66, 68, 73, e 82 
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Baixo 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 e 89 

O grupo de baixo risco está associado com a presença de verrugas, 

papilomas laríngeos e tumores ano-genitais, sendo considerados benignos. Por outro 

lado, o grupo de alto risco possui um maior potencial oncogênico, sendo considerados 

agentes etiológicos no câncer (5). 

O HPV é considerado uma infecção genital sexualmente transmissível 

mais frequente em todo o mundo (4). Essa transmissão se dá pelo contato direto de 

pele com pele ou de pele com mucosa, comprometendo assim 50% dos indivíduos 

adultos sexualmente ativos (12-13). Aproximadamente 80% das mulheres 

sexualmente ativas irão se infectar com o vírus em algum momento (6).  

A infecção genital por HPV ocorre através do contato sexual ou seja, 

contato epitelial direto, pele e mucosas das regiões oral, vaginal, vulvar, peniana ou 

anal, é a principal via de transmissão do HPV sendo possível a infecção em um único 

contato sexual com um parceiro infectado. Esse contato com o parceiro infectado será 

condição necessária para a transmissão do HPV (4-10).  

A transmissão não-sexual ou indireta do HPV tem provocado controvérsia 

em vários estudos. Este tipo de transmissão está associado a transmissão vertical 

(mãe pro feto ou no trabalho de parto) ou por objetos como: roupas, lençóis, toalhas, 

instrumentos médicos, objetos de utilização sexual compartilhados, assim como pela 

frequência de piscinas ou saunas (36). 

A prevalência da infecção pelo HPV na população masculina não é bem 

definida, geralmente por não apresentar sintomas clínicos, além de levar em 

consideração a região afetada, o tipo de amostra analisada e o método de detecção 

do vírus (6). Quando as lesões surgem podem se apresentar em diferentes aspectos 

como verrugas genitais, verrugas plantares dolorosas, papilomas orais, laríngeos e 

cânceres (7).  

 
 RESPOSTA IMUNOLÓGICA AO HPV 

 

O sistema imunológico tem um papel importante no controle da infecção por 

HPV.  Contudo, os mecanismos que controlam essa resposta contra o vírus não são 
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bem esclarecidos. A persistência da infecção decorrente de uma resposta ineficiente 

pode implicar no desenvolvimento de lesões neoplásicas (11-12). 

O HPV evita o seu reconhecimento pelo sistema imunológico, por não causar 

lise celular e não induzir uma inflamação local (11). Em seu ciclo infeccioso, não há 

viremia, uma quantidade muito baixa de proteína viral é expressa, e o vírus não é 

citolítico. Dessa forma, não ocorre uma sinalização do sistema imunológico para ativar 

a resposta imune inata, que é mediada pela ação de algumas citocinas (Interferon, 

Fator de Necrose Tumoral TNF e interleucinas), tendo um atraso na resposta imune 

adaptativa (13). Dessa forma, ocorre uma disfunção imune, com uma diminuição das 

células apresentadoras de antígenos (APC’s) e dos linfócitos T. Assim, o mecanismo 

de vigilância imune sofre interferência, tanto na apresentação desses antígenos, como 

na fase efetora de ativação dos linfócitos T e produção de anticorpos (14).  

Em indivíduos imunocompetentes, as infecções virais causam uma elevada 

produção de várias citocinas dentre elas células NK, linfócitos, fibroblastos e 

queratinócitos (42). Os Linfócitos T CD4+ produzem secreções de citocinas que 

regulam outras células (45). A expressão dessas citocinas são definidas por linfócitos 

TCD4+ denominados como T helper 1 e T helper 2) determina a magnitude e as 

consequências de uma resposta inflamatória, sendo importantes na defesa do 

hospedeiro contra as infecções (47).  

O período de incubação do vírus é bastante variável, de 3-4 semanas a meses 

ou anos, e está relacionado com a quantidade de vírus no organismo e a competência 

imunológica de cada indivíduo (41). 

Alguns estudos evidenciam a vulnerabilidade de indivíduos imunossuprimidos 

portadores do HIV-1 à neoplasias benignas ou malignas quando expostos ao vírus 

HPV ou a outras co-infecções devido ao comprometimento do sistema imunológico 

presentes nesses casos (43). Poucos estudos sobre HPV em homens tem sido 

reportado, mas uma alta prevalência em homens vulneráveis foi observada (63% a 

84%) em clínica da doença sexualmente transmissível (42). 

Em indivíduos com imunodeficiência, iatrogênica ou adquirida, a prevalência de 

lesões associadas ao HPV é maior (32). Pacientes soropositivos para HIV sofrem alta 

taxa de infecção com um número maior de reinfecção pelo HPV após o tratamento 
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(15-17). Em homens infectados pelo HIV, a prevalência do HPV na região do pênis é 

de 18,2% e na região anal de 59,3% (17-18).  

VACINAS 

O desenvolvimento de vacinas antimicrobianas é um dos maiores triunfos 

dentro da pesquisa biomédica, pois tem mostrado uma contribuição no sentido de 

minimizar mortes causadas por agentes infecciosos (19).  

Após anos de estudos foi desenvolvida a vacina contra o HPV, sendo estas 

vacinas profiláticas baseadas em Virus-like-Particles (VLPs), morfologicamente 

similares aos vírions nativos, sem o genoma viral e capazes de induzir resposta de 

anticorpos neutralizantes. Após anos de ensaios experimentais e duplos cego a vacina 

mostrou ser extremamente eficaz na prevenção da infecção pelo vírus e doenças 

neoplásicas induzidas por ele (20). A experiência com a vacina de Hepatite B foi de 

grande valia para o desenvolvimento das vacinas contra o HPV, pois, ambas as 

vacinas têm desenho similar, auxiliando assim sobre doses de reforços e tempo de 

imunidade (38). 

Os níveis elevados de anticorpos induzidos pela VLP podem impedir a infecção 

por ocluir os locais de ligação na célula. A VLP pode também evitar o escape 

imunológico do HPV que diminui a expressão de proteínas do capsídeo para retardar 

a produção dos vírions até que a diferenciação celular esteja completa (29).  

A primeira vacina a ser licenciada pela US Food and Drugs Administration 

(FDA) dos EUA foi a vacina quadrivalente Gardasil® da Merck, aprovada em 2006 

apenas em mulheres de 9 a 26 anos de idade. A vacina foi liberada em diversos países 

do mundo, no intuito de prevenir o desenvolvimento do câncer do colo do útero e de 

outras doenças associadas ao HPV (21-23).  

Hoje existem dois tipos de vacinas comercialmente disponíveis: a Cervarix® 

(Glaxo SmithKline Biologicals, local) que contém VLPs ( Vírus Like Particle) dos tipos 

16 e 18 e a Gardasil® (Merck Shape Dohme, local) que contém VLPs dos tipos 6, 11, 

16 e 18. Ambas as vacinas (Gardasil®  e Cervarix® )contém um alumínio adjuvante 

de sal que precipita a VLP  permitindo a liberação do antígeno de forma mais lenta 

(24). 

Quadro 2 : Vacinas Profiláticas baseadas em VLPs de HPV. (Lepique et al., 2009) 
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Vacinas Quadrivalente Bivalente 

Fabricante Merck Sharp &Dohme GlaxoSmithKline 

Tipos de VLP 6/11/16/18 16/18 

Dose da proteína L1 20/40/40/20 μg 20/20μg 

Células Produtoras Saccharomyces cerevisiae 

expressando L1 

Linhagem celular de 

Trichoplusiani infectada com 

Baculovírus e L1 

recombinante 

Adjuvante 225 μg aluminum-

hydroxyphosphate sulfate 

500 ug aluminum hydroxide, 

50 ug 3-O-deacylated-4’-

monophosphoryl lipid A 

Administração 0,2,6 meses 0, 1, 6 meses 

  

A vacina Cervarix apresenta em sua composição um lipossacarídeo que ativa 

a resposta imune inata através do TLR4, aumentando a resposta de anticorpos anti-

VLP (25). O estudo da vacina comprovou eficácia de 100% na prevenção dos tipos 16 

e 18 associados às lesões intraepiteliais grau III em mulheres que não tinham 

evidência de infecção por HPV e que receberam pelo menos uma dose, e também 

protegeu contra lesões de graus menores. Após os ensaios clínicos de fase três, as 

vacinas foram licenciadas mundialmente e ficou decidido que a população alvo seriam 

meninas e mulheres com idade entre 9 e 26 anos, em outubro de 2010 a vacina 

Gardasil foi aprovada na população masculina na mesma faixa etária da população 

feminina (22, 26). 

Os tipos de HPVs 16 e 18 foram adicionados a vacina por apresentarem maior 

frequência nos casos de desenvolvimento de câncer cervical no mundo, sendo 

responsáveis por 70% dos casos de cânceres de colo do útero e neoplasia 

intraepiteliais de alto graus e os HPVs de baixo risco 6 e 11 por ser mais encontrados 

em 90% das verrugas anogenitais(34).  

Diversos fatores contribuem para a imunogenicidade intrínseca das VLPs, pois 

mantém um arranjo ordenado e repetitivo de seu epítopo e isso permite um 

reconhecimento específico das células B (27). A produção das vacinas profiláticas tem 

como alvo a região L1, a produção da vacina consiste em expressar os monômeros 

de L1 in vitro que se ligam as VLP, e não contém informação genética, assim a vacina 
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induz uma ampla resposta de anticorpos neutralizantes, característica esta que 

permite o reconhecimento de um tipo de HPV e suas variantes por meio de suas 

sequências de aminoácidos (28).  

As vacinas para HPV não apresentam ação terapêutica em câncer ou lesões já 

existentes. Alguns estudos têm demonstrado reações cruzadas dos genótipos 

existentes na vacina com outros genótipos causadores de câncer, sendo estes (HPV 

16, 18, 33 e 45), não prevenindo a infecção com todos os genótipos de alto risco (37). 

Apesar do licenciamento da vacina e novos tratamentos para as lesões, 

inclusive na população masculina, há poucos dados  informando sobre a infecção por 

HPV em homens, principalmente, infectados pelo HIV-1. Dessa forma, o mais 

importante entendimento sobre o sucesso da vacina, é sua real eficácia na prevenção 

da infecção genital e isso deve ser considerado um incentivo para o desenvolvimento 

de vacinas para outras doenças sexualmente transmissíveis como HIV e HBV. Nosso 

estudo avaliou a resposta da vacina anti-HPV bivalente em pacientes masculinos 

infectados com HIV-1. 

Ainda é muito discutível a relação do HPV em pacientes masculinos HIV-1+, 

com o crescente aumento da infecção pelo HPV e casos de cânceres na população 

masculina, sugerimos neste estudo a avaliação da imunogenicidade da vacina nessa 

população de alto risco.  

Além da resposta específica aos antígenos da vacina, analisamos a resposta 

imune anti-HPV em homens, pois há uma escassez dados sobre esta resposta em 

pacientes imunossuprimidos pelo HIV-1, em seus diversos estratos de deficiência 

imunológica. A hipótese foi testada através da estratificação pela contagem de 

linfócitos T CD4+, na tentativa de avaliar a faixa da contagem com maior possibilidade 

de resposta vacinal. Assim, o conhecimento da resposta vacinal em pacientes 

infectados pelo HIV, indicará quais pacientes terão maior potencial de resposta vacinal 

in vivo.   
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OBJETIVO 

 

Avaliar a resposta específica aos antígenos da vacina bivalente anti-HPV em 

pacientes homens infectados pelo HIV-1. 

 
             OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1) Avaliação da titulação de anticorpos anti-HPV pós-vacinal (primeira dose após 

30 dias, 60 dias e 180 dias) em pacientes homens infectados com HIV-1; 

2) Avaliação a resposta imune celular, pela mensuração de citocinas INF-γ, e 

TNF-α, IL-17, IL-6 e IL-10 no sobrenadante de cultura de linfócitos TCD4+. 
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MÉTODOS 

 
 

 LOCAL DE ESTUDO 

Serviço de Ambulatório de Imunodeficiências Secundárias ADEE 3002, do 

HC/FMUSP e LIM56. 

         DESENHO DO ESTUDO 

 Estudo clínico, prospectivo, aberto, não randomizado e sem controle com 

placebo. 

 

         POPULAÇÃO ALVO 

No total, 450 indivíduos portadores de HIV estão em acompanhamento no 

ambulatório de Ambulatório de Imunodeficiências Secundárias ADEE3002, do 

HC/FMUSP. Desses, 300 indivíduos são do sexo masculino, sendo que 56 na faixa 

etária de 18 – 45 anos. Esses pacientes passaram por uma triagem para verificar se 

havia a presença de HPV no lavado oral (Oliveira et al. 2013). Desses indivíduos, oito 

apresentaram HPV+ na saliva e 23 apresentaram outros fatores de exclusão e não 

foram vacinados. Portanto, neste estudo, 25 pacientes estavam de acordo com os 

critérios de inclusão, e foram convidados e aceitaram participar do estudo, onde foram 

encaminhados para realização do teste (lavado oral) antes da vacinação. Os cinco 

indivíduos controles foram convidados a fazer sorologia pra HIV-1 e lavado oral antes 

da vacinação, os controles (colegas e funcionários do laboratório) que aceitaram e 

assinaram o Termo de Consentimento livre e esclarecido do estudo. A pesquisa foi 

realizada no período de outubro de 2012 a fevereiro de 2013. 

  
VACINA 

 

Vacina Cervarix® Bivalente VLP 16 e 18 (Glaxo SmithKline Biologicals, -

Rixensart, Bélgica) Lote AHPV176AA 10/201, administração via Intramuscular. 
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  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Somente indivíduos adultos com idade entre 18 a 45 anos, do sexo masculino 

com sorologia positiva para HIV-1 e resultado molecular negativo para HPV oral. 

Receberam as três doses nos tempos de 0, 3 e 6 meses, a aplicação foi feita por 

administração intramuscular seguida de um profissional da área da saúde. 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 

 Pacientes em uso de imunossupressores, portadores de insuficiência renal ou 

hepática, neoplasias, doenças autoimunes, coinfectados com hepatite C, e relatos 

de recente vacinação. 

 GRUPOS ESTUDADOS 

Um total de 25 pacientes infectados pelo HIV que preencheram os critérios de 

inclusão durante o período de coleta foram analisados e classificados: A partir de 25 

vacinados, porém seis (30%) apresentaram anticorpos anti-HPV no momento basal, 

e não foram considerados na análise. Portanto, 19 indivíduos infectados pelo HIV-1 e 

cinco controles (indivíduos sadios, com sorologia negativa pra HIV) fizeram parte da 

análise. 

Grupo Controle: Cinco indivíduos sadios, com sorologia negativa para HIV. 

Grupo A: Nove pacientes com CD4 <500 cells mm³ 

Grupo B: 10 pacientes com CD4 ≥500 cells mm³ 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO 

Rotineiramente, os testes sorológicos foram realizados na Divisão do 

Laboratório Central (DLC) laboratório do Hospital das Clinicas da Faculdade de 

Medicina da USP- HCFMUSP.  
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COLETA E PREPARO DAS AMOSTRAS: 

As amostras de sangue dos pacientes foram colhidas por punção venosa e as 

identificações realizadas com auxílio de um agente de saúde, colocando-se o nome e 

o número conforme o prontuário médico em cinco tubos contendo Heparina Sódica e 

um tubo seco com gel, cada tubo comporta aproximadamente 10 ml de sangue venoso 

periférico. Os tubos foram centrifugados a 2500 RPM por 15 minutos. Armazenou-se 

as alíquotas de soro – 80ºC para o processamento posterior da triagem sorológica e 

testes confirmatórios. Obtivemos as células mononucleares do sangue periférico pela 

separação do gradiente de concentração de Ficoll-Hypaque (Sigma Chemicals, St 

Louis, MO USA). 

 

CONGELAMENTO 
 

Após a contagem das células, centrifugou-se as amostras, o sobrenadante foi 

dispensado, ressuspendeu-se em soro fetal bovino (SFB) e DMSO 10%, a uma 

concentração 20x106 células em tubo 500 µl de soro fetal puro, em seguida foi 

pipetado o conteúdo celular no criotubo e mantido na geladeira. Pipetando gota a gota 

o meio de congelamento DMSO. Os criotubos foram acondicionados a um “freezer-

inbox” (mantido a 4°C) e depois de 30 minutos transferido ao freezer -80°C foram 

armazenados para a realização de experimentos do estudo e experimentos 

posteriores. Para o descongelamento, foram colocadas as amostras em banho Maria 

a 37°C sob agitação constante, sendo observado sempre o floco de gelo. Foram 

transferidos a suspensão celular em 10 mLs de meio RPMI contendo 10% de SFB. 

Logo após foram centrifugados por cinco minutos a 1500 rpm, repetir o processo duas 

vezes até retirar todo DMSO.  

 
 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HPV 

(TÉCNICA PADRONIZADA OLIVIA WHITE, 2004) 

No ensaio de ELISA foram utilizadas microplacas Nunc. Utilizou-se a VLP 16, 

partícula esta que ajudou no desenvolvimento da vacina. Foi diluído com PBS 1x 50 

µl de 0,03 mg/ml de VLP, foram distribuídos 50l em cada orifício da placa, sendo que 

para cada 2 poços de VLP foi preparado um com PBS (para termos um controle da 

reação). Em seguida as placas foram agitadas por dois minutos e incubadas a 4°C 
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por 17 horas. A solução foi descartada e posteriormente  a placa foi lavada cinco vezes 

com PBS Tween, e secada com movimentos repetitivos em posição invertida em papel 

absorvente para a remoção do excesso de tampão. Após esse processo, foi feito 

bloqueio utilizando 1,5% BSA em PBS 1x e adicionado 100 µl de solução de bloqueio 

e encubado por 2 horas em temperatura ambiente. A placa foi lavada novamente por 

duas vezes e seguindo o mesmo processo de secagem descrito anteriormente. Foram 

adicionados 50 µl de soros teste e controles diluídos em tampão de diluição (leite 

desnatado, BSA e PBS-T) 1:50 e incubados por 1 hora a 37°C. Em todos os ensaios 

foram utilizados soros controles positivos, obtidos de indivíduos infectados pelo HPV, 

cedido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT-HPV). Foi realizado o 

processo de lavagem e secagem por cinco vezes. 

 Adicionou-se 50 µl de anti-IgG humana conjugada diluída em leite desnatado, 

BSA e PBS-T e distribuídos nos poços, em seguida a placa foi incubada por 45 

minutos a 37°C. A placa foi lavada por cinco vezes e invertida para tirar todo o excesso 

de tampão. Novamente foram adicionados 50 µl de solução reveladora ABTS, e 

incubado por 5 minutos a temperatura ambiente sob abrigo de luz. Após esse período 

foi feita uma interrupção da reação adicionando 50 µl de SDS 1%.  

O leitor óptico automático para microplaca (Immunowash 1250 da Biorad),  

ajustou-se no comprimento de onda a 415nm, onde a média dos valores das 

absorbâncias obtidas de cada soro foi subtraída do valor da absorbância obtida pelo 

branco (PBS), em seguida foram utilizados a média e desvio padrão (SD), resultando 

assim o valor do cut-off.  

Para o cálculo de normalização (NAR), foram utilizados dos títulos de 

anticorpos anti-HPV obtidos em cada placa avaliada (média da DO/ controle positivo). 

Para avaliar a soro-conversão à vacinação, foram considerados os títulos com valores 

acima da absorbância de 208nm. Segundo o NAR, quando esses valores se forem 

menores que essa absorbância serão considerados não soro-conversão vacinal (30).  

  

ENSAIO CYTOMETRIC BEAD ARRAY (CBA) 
 

 Para as análises da expressão de citocinas, foi utilizado o kit BD 

CytometricBeadArray (CBA) Mouse Th1/Th2/Th17 Cytokine. O Kit  BD CBA Human 

Th1/Th2/Th17 cytokine é utilizado para mesurar os níveis de proteínas IL-2, IL-4, IL-

6, IL-10, TNF, IFN-γ e IL-17 por uma única amostra. O kit pode ser padronizado para 
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análise de concentrações fisiológicas relevantes (pg/mL) de citocinas específicas em 

sobrenadantes de cultura de tecidos, plasma EDTA e amostras de soro desde que a 

mesma esteja em uma boa conservação (Becton& Dickinson, NJ, USA). O kit de CBA 

fornece um método de captura de um analito solúvel ou set de analitos com beads  

fluorescentes, tornando possível a detecção de analitos através da citometria de fluxo. 

 A bead de captura é conjugada com anticorpos específicos de detecção, 

fornecido pelo próprio kit, ficoeritina (PE), que proporciona um sinal fluorescente 

proporcional à quantidade de analito ligado. 

 As beads de captura e o reagente detector são incubados com uma amostra 

desconhecida contendo analitos, formado um complexo-sanduíche (bead de captura 

+ analito + reagente de detecção). Estes complexos podem ser mensurados utilizando 

citometria de fluxo para identificar partículas com características de fluorescência.   

 O kit CBA utiliza a tecnologia de bead array para detectar múltiplas citocinas 

em amostras de pesquisa. Esses kits de CBA contem populações de beads com 

intensidades fluorescentes diferentes revestidos com anticorpos específicos para 

citocinas IL-6, IL-10, TNF, IFN-y e Th17. As sete populações de esferas são 

misturadas em conjunto para formar a matriz do grânulo, o que é lida por um laser 

vermelho de um citômetro de fluxo.  

 A técnica consiste em transferir as beads da curva padrão para um tubo de 15 

mL de polipropileno e ressuspender em 2 mL de tampão diluente, fornecido pelo kit. 

Incubar por 15 minutos a temperatura ambiente. Realizou-se uma diluição seriada: 

1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256. Ressuspendeu-se as beads de captura, 

localizadas em tubos individuais identificados. Adicionou-se uma alíquota de 10 µL de 

cada bead de captura para cada tubo a ser analisado, dentro de um único tubo 

marcado com Mixed Capture Beads. 

 Em cada tubo devidamente identificado, foi adicionado 50 µL de sobrenadante 

de cultura, descongelado. Adicionou-se 50 µL do reagente de detecção Mouse 

Th1/Th2/Th17 PE em cada um dos tubos. Realizou-se incubação de 3 horas, em 

temperatura ambiente.  

 No final da incubação, realizou-se uma lavagem, adicionando 1 mL de  tampão 

de lavagem Wash Buffer, centrifugando-se a 200g por 5 minutos. Descartou-se o 

sobrenadante e adicionou-se 300 µL do wash buffer. Os sobrenadantes foram 

analisados em seguida pelo citômetro de fluxo BD LSR Fortessa cell analyzer 
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(Becton& Dickinson, NJ, USA). A tabela 03 mostra os limites de detecção com base 

no próprio kit para saber o limiar que pode ser usado as amostras. 

 
Tabela 03: Limites de detecção das citocinas IL-6, IFN-γ, TNF, IL17A e IL-10 do kit BD 

CytometricBeadArray (CBA) Mouse Th1/Th2/Th17 Cytokine. 

 

 
CONTROLE DE QUALIDADE DOS DADOS 

A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador principal, assim como a 

entrada dos dados e posteriormente esses dados foram conferidos. Os resultados 

foram tabulados em planilhas elaboradas no Microsoft Excel (Microsoft Corporation, 

Seattle, WA, USA) e os dados coletados exportados para o programa estatístico SPSS 

versão 19.0 (IBM). 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para análise das titulações por ELISA e das citocinas foi utilizado o programa 

Graphpad Prism versão 4.03 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Foi utilizado 

para análise de variância “ANOVA”  e test T. Dados não paramétricos foram 

analisados pelo teste de de Wilcoxon, comprando as citocinas em diferentes tempos. 

Man Witney foi utilizado para comparar a diferenças entre os grupos de indivíduos, 

Valores de p<0.05 foram considerados como significativos.  

 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Este trabalho foi aprovado pelos Comitês de Ética da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo/ Cappesq N° 0562/011, pelo CEP do Instituto de 

Medicina Tropical de São Paulo IMT-USP N° 2011/112, registrado no Clinical Trials, 
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somente os pacientes, que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 

fizeram parte desta pesquisa.   
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RESULTADOS 

 
Os pacientes infectados pelo HIV-1 foram subdivididos em grupos, de acordo 

com a contagem de linfócitos T CD4+ no momento da vacinação: Grupo A: CD4 >500; 

grupo B: CD4 <500; e o grupo controle (indivíduos sadios, com sorologia negativa 

para HIV). 

A média de idade do grupo A (contagem de linfócitos T CD4> 500) de nove 

pacientes infectados com HIV-1 foi de 30,44% anos, sendo que a maioria dos 

pacientes relatou ter ensino superior completo (66,7%) ser solteiro (78%) (Tabela 4).  

 A idade média do grupo B (contagem de linfócitos T CD4< 500) de 10 pacientes 

infectados pelo HIV-1 foi de 34, 30% anos, em relação à escolaridade, 50% relataram 

ter segundo grau completo e 80% eram solteiros. 

 

Tabela 4. Média dos Grupos baseados pelo questionário Sócio demográfico/Comportamental. 

 GRUPO A 

CD4 <500 (n=9) 

GRUPO B 

CD4 >500 (n=10) 

GRUPO  

Controle sadio (n=5) 

Idade (média\anos) 30.44 34.30 32,4 

Início da relação sexual (média/anos) 15.44 16.6 16.6 

Escolaridade    

1° grau NA* 2 (20%) NA* 

2º grau 3 (33,3%) 5 (50%) 2 (40%) 

Superior 6 (66.7%) 3(30%) 3 (60%) 

Situação Marital    

Casado 2 (22,2%) 2 (20%) NA* 

Solteiro 7 (77,8%) 8 (80%) 5 (100%) 

*NA: não se aplica 
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Figura 3a. Avaliação sorológica pela técnica de Elisa, com VLP 16 em  25 pacientes 

infectados com HIV-1 e 5 controles. 
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Observou-se que na figura 3a, seis pacientes apresentaram anticorpos anti-

HPV previamente detectados no soro momento basal, este grupo foi classificado como 

(VLP positiva), sendo assim excluídos da análise. Os 19 pacientes HIV e 5 controles  

ficaram abaixo do cut-off = 0.209. 

Figura 3b. Mensuração de anticorpos, após a vacinação de 30 dias da vacina Bivalente 

Cervarix HPV 16-18.  
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 A figura 3b, refere-se ao tempo 0 (1ª dose), após quatro semanas da 

imunização pela vacina anti-HPV bivalente. Foi realizada uma coleta sanguínea, onde 
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observou-se um  aumento dos títulos de anticorpos circulante nos soros dos 

pacientes. Três pacientes do grupo controle obtiveram soroconversão (60%), cinco 

pacientes do grupo A (55,6%), e três pacientes do grupo B (30%), obtiveram aumento 

dos títulos de anticorpos mensurados pela técnica de ELISA utilizando a VLP 16 do 

HPV, classificados por títulos normalizados. 

Figura 3c . Mensuração de anticorpos, após a vacinação de 4 semanas da segunda 

imunização ( 30 dias) da vacina Bivalente Cervarix.  
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A figura 3c refere-se a 2ª dose (30 dias). Após quatro semanas da segunda 

imunização, houve um aumento dos títulos de anticorpos circulante nos soros dos 

pacientes. Quatro pacientes do grupo controle obtiveram soroconversão (80%), oito 

pacientes do grupo A (88,8%), e oito pacientes do grupo B (80,0%), obtiveram 

aumento dos títulos de anticorpos anti-HPV, classificados por títulos normalizados. 

 

Gráfico 3d . Mensuração de anticorpos, após a vacinação de 4 semanas da segunda imunização 

( 180 dias) da vacina Bivalente Cervarix HPV 16 e 18. 
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  O gráfico 3d, refere-se a 3ª dose (180 dias), Após quatro semanas da 

imunização, foi realizada uma coleta sanguínea, onde observou-se um  aumento dos 

títulos de anticorpos circulante nos soros dos pacientes, 5 pacientes do grupo controle 

obtiveram (100%) soroconversão, oito pacientes do grupo A(88,8%), e nove pacientes 

do grupo B (90%), obtiveram soroconversão, classificados por títulos normalizados. 

 

IL-17 

Foi observada elevada produção de IL-17 nos grupos estudados. Ainda no 

tempo basal os pacientes infectados com HIV apresentaram níveis mais elevados em 

comparação ao grupo controle (HIV-), porém não foi considerado estatisticamente 

significante (p>0.401*)[Figura 4a]. Após a primeira dose da vacinação foi possível 

observar uma elevada produção da citocina IL17 no grupo controle, quando 

comparados o grupo controle com o grupo A foi encontrada significância estatística 

(p<0.0034). 

Figura 4a  Produção de IL-17 no tempo Basal e Figura 4b Produção de IL 17 na 1ª dose da 
vacinação nos três grupos estudados (Grupo controle, Grupo A linfócitos T CD4< 500 e Grupo 
B linfócitos T CD4>500). 
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Figura 4c. Produção de IL-17 na 2ª dose da vacinação; e Figura 4d. Produção de IL 17 na 3ª dose 

da vacinação nos três grupos estudados (Grupo controle, Grupo A CD4< 500 e Grupo B 

CD4>500). 

Após a segunda dose observou-se um aumento dos níveis de citocinas de IL 

17, o grupo controle permaneceu com os níveis de citocinas iguais os da 1ª dose, e  o 

grupo A teve uma pequena queda do nível de IL17, o grupo B teve um discreto 

aumento, porém sem significância estatística. Na 3ª dose da imunização, os pacientes 

HIV positivos apresentaram uma baixa produção de IL17 comparado com as demais 

doses. Quando comparados os níveis de IL-17 entre os grupos controle x A, controle 

x B, encontrou-se significância estatística respectivamente p<0.0137 e p< 0.001. 

 
 

IL 6 
 

A citocina IL-6, é pertencente ao perfil Th2,  apresentou  maior título entre as 

citocinas descritas do nosso estudo. Observou-se elevada produção da IL-6 em todos 

os grupos, desde o basal a 3ª dose da vacinação. No período Basal, o grupo A linfócitos 

T CD4< 500 foi observada elevada produção de IL-6 em comparação ao grupo B 

linfócitos T CD4> 500, observou-se uma diferença significativa (p<0.0001) [Figura 5a]. 
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Na figura 5b, os níveis de IL6 do grupo controle foi bem superior em comparação com 

demais grupos de pacientes HIV+, comparados o grupo controle com o grupo A, 

controle e grupo B, foi possível observar uma significância estatística (p<0.0001). 

 Figura 5ª. Produção de IL-6 no tempo Basal; e Figura 5b. Produção de IL 6  na 1ª dose da 
vacinação nos três grupos estudados (Grupo controle, Grupo A linfócitos T CD4< 500 e Grupo 
B linfócitos T CD4>500). 

 

 

Na segunda dose da vacinação foi possível observar uma pequena elevação 

do grupo B quando comparado aos demais grupos de estudo, porém sem significância 

estatística; o grupo controle comparado com o grupo A obteve significância com o 

valor de p <0.001, quando comparados os grupos HIV entre si, observou-se 

significância com o p<0.0023 [figura 5c]. Foi observada uma elevada produção de IL6 

do grupo A comparado aos demais grupos na [figura 5 d] referente a 3 dose da 

vacinação, porém sem significância estatística(p>0.246).  

Figura 5c. Produção de IL-6 na 2ª dose da vacinação; e Figura 5d. Produção de IL 6 na 3ª dose 

da vacinação nos três grupos estudados (Grupo controle, Grupo A CD4< 500 e Grupo B 

CD4>500). 

 
 
IL 10 
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Os níveis de IL-10 no sobrenadante de cultura de linfócitos T CD4+no momento 

basal foram semelhantes entre os grupos HIV+ e controle; quando comparado o grupo 

controle com o grupo B foi observado uma significância p>0.0467, comparando os 

grupos HIV+ com linfócitos T CD4>500 e CD4< 500 entre si, também foi demonstrado 

significância p<0.0221 [figura 6ª]. Quando comparados os níveis de IL-10 entre os 

grupos encontrou-se significância estatística entre a produção de IL-10 no grupo 

controle com o grupo B, observando significância estatística, p<0.0361. 

 
Figura 6ª. Produção de IL-10 no tempo Basal e Figura 6b Produção de IL 10 na 1ª dose da 
vacinação nos três grupos estudados (Grupo controle, Grupo A com linfócitos T CD4< 500 e 
Grupo B com linfócitos T CD4>500). 

 
Observou-se que na figura 6c baixos níveis de IL-10 em relação à dose anterior, 

sendo destacado o grupo A com maior elevação dos níveis de IL-10, mostrando 

estatisticamente significante (p<0.001). Na 3ª dose de vacinação, foi observado pela 

figura 6d uma maior produção de IL-10 entre os pacientes HIV+ em comparação ao 

grupo controle (p<0.0001). 

  Figura 6c. Produção de IL-10 na 2ª dose da vacinação; e Figura 6d Produção de IL 10 na 3ª dose 
da vacinação nos três grupos estudados (Grupo controle, Grupo A linfócitos T CD4< 500 e Grupo 
B linfócitos T CD4>500). 
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FATOR DE NECROSE TUMORAL (TNF) 

Observou-se no momento basal [figura 7a] que os níveis de TNF-α em ambos 

os grupos A e B (correspondentes aos pacientes HIV+) apresentaram uma elevada 

produção na mensuração feita a partir do sobrenadante da cultura celular. Quando 

comparado o grupo controle com o grupo B foi possível observar  significância 

estatística (p<0.0210). Foram encontrados altos níveis de TNF-α na figura 7b 

correspondente a 1° dose da vacinação, observou-se que o grupo controle e o grupo 

B apresentaram elevada produção dessas citocinas (TNF), foi  possível observar 

significância entre os grupos controle e grupo A p <0.0002, entre os grupos HIV+ (A e 

B), p<0.0001. 

Figura 7ª. Produção de TNF-α no tempo Basal  e  Figura 7b Produção de TNF-α na 1ª dose da 

vacinação nos três grupos estudados (Grupo controle, Grupo A CD4< 500 e Grupo B CD4>500). 

 
 

Foi possível observar que após a segunda dose da vacinação os níveis de de 

TNF mensurados pelo sobrenadante da cultura de linfócitos, foi estatisticamente 

significante entre os grupos controle e grupo A com o valor de p <0.003, o grupo 

controle comparado ao grupo B p<0.0001. Após a 3ª dose da vacinação, observamos 

uma baixa produção níveis de TNF, os grupos infectados pelo HIV quando comparado 

com o Grupo controle vs grupo A (p <0.004), B vs A (p <0.001) e controle vs B 

(p<0.0018). 

 

Figura 7c. Produção de TNF na 2ª dose da vacinação; e Figura 7d Produção de TNF 6 na 3ª dose 
da vacinação nos três grupos estudados (Grupo controle, Grupo A linfócitos T CD4< 500 e Grupo 
B linfócitos T CD4>500). 
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Interferon (IFN- γ) 

Os níveis de IFN-γ foram mesurados a partir sobrenadante de cultura de linfócitos 

T CD4+. Na figura 8 a, observamos que no momento basal uma elevada produção do 

Grupo controle comparado ao grupo A linfócitos T CD4<500 (p =0.24) em comparação 

controle com grupo B linfócitos T CD4>500 (p< 0.021). Após um mês da vacinação, foi 

observada uma elevada produção  de IFN-γ, o grupo A comparado ao controle 

observou-se uma diferença significativa estatística com o p<0.0002, comparados os 

grupos HIV+ A e B (p<0.000)1, o grupo controle comparado ao grupo B não foi 

demonstrado significância estatística. 

 

Figura 8ª. Produção de IFN-γ no tempo Basal; e Figura 8b Produção de IFN-γ  na 1ª dose da 
vacinação nos três grupos estudados (Grupo controle, Grupo A CD4< 500 e Grupo B CD4>500). 

 

 

Na figura 8c, observou-se que na segunda dose da resposta a vacinação níveis de 

IFN-γ foram elevados entre os grupos controles e o Grupo B com o valor de p>0.677, 

o grupo A obteve níveis mais discreto p>0.075; quando realizada a comparação entre 
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os grupos A e B foi observado significância estatística com o valor de p<0.001. A 

mensuração da citocinas INF-γ da 3ª dose da imunização é mostrado pelo gráfico 8d, 

observamos que os grupos  A e B pacientes HIV positivos obtiveram uma maior 

produção de citocinas p<0.0006, em quanto o controle nota-se um discreta produção, 

comparando os grupos controle e A, controle e B os valores foram considerados 

estatisticamente significante com o p (p<0.001) respectivamente.  

 

Figura 8c. Produção de INF- γ na 2ª dose da vacinação; e Figura 8d Produção de INF γ  na 3ª 

dose da vacinação nos três grupos estudados (Grupo controle, Grupo A CD4< 500 e Grupo B 
CD4>500).  
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DISCUSSÃO 
 

Um total de 30 pacientes infectados pelo HIV-1 foi imunizado contra HPV-16 e 

HPV-18. Entretanto, devido à presença de anticorpos anti-HPV previamente 

detectados no soro, seis pacientes foram excluídos da análise. Portanto 24 indivíduos, 

19 pacientes portadores infectados pelo HIV-1 e cinco controles (indivíduos sadios) 

foram incluídos no estudo. 

Este trabalho analisou a mensuração dos anticorpos previamente detectados 

no soro, na quarta semana após cada dose de vacinação (1ª dose, 2ª dose -após 30 

dias e 3ª dose após 180 dias) foram coletadas amostras. Após todo o processo de 

separação do soro foi realizado o teste imunoenzimático para mensuração da titulação 

de anticorpos, em seguida congelamento e posteriormente cultura celular de linfócitos 

T, onde foi analisado perfil T help (Th) através de citometria de fluxo. As amostras dos 

pacientes foram classificadas em 3 grupos: Grupo Controle: indivíduos sadios, com 

sorologia negativa para HIV, Grupo A: pacientes infectados pelo HIV e com contagem 

de linfócitos T CD4+ <500 cells/ mm³, Grupo B: pacientes infectados pelo HIV e com 

contagem de linfócitos T CD4 ≥500 cells/ mm³. 

Neste estudo, os resultados demonstraram que a vacina bivalente (Cervarix) é 

segura e eficaz, pois houve indução de anticorpos anti-HPV em uma proporção 

elevada nos pacientes HIV+ e no grupo controle que  responderam a vacina contra o 

HPV, independente da faixa de linfócitos T CD4+. Além disso, foi observado 91,6% de 

soroconversão dessa população, corroborando com outros estudos. Wilkin et., al 

2010, realizou um estudo utilizando população masculina portadores do HIV-1 onde 

foi administrada a vacina da Merck sendo comparando com grupo placebo,os valores 

de soroconversão foi de 95% (32). Em 2010, Levin e colaboradores imunizaram 

crianças com idade de 7 a 12 anos portadoras do HIV-1, verificaram uma resposta à 

vacina quadrivalente da Merck  93% de soroconversão (33). 

A administração da vacina bivalente baseada em VLP estudada em indivíduos 

HIV positivos não alterou a contagem de linfócitos T CD4, nadir e carga viral de HIV 

desses pacientes, isso também foi observado em outros dois estudos com população 

imunossuprimidos (33-34). 

Diversos fatores contribuem para tal feito como a imunogenicidade intrínseca 

das VLPs, pois mantém um arranjo ordenado e repetitivo de seu epítopos e isso 

permite um reconhecimento específico das células B (27). Outro fator seriam as 
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características dos epítopos da região L1 que induzem uma ampla resposta de 

anticorpos neutralizantes, característica esta que permite o reconhecimento de um 

tipo de HPV e suas variantes por meio de suas sequências de aminoácidos (28). 

Os níveis elevados de anticorpos induzidos pela VLP podem impedir a infecção 

por ocluir os locais de ligação na célula. A VLP pode também evitar o escape 

imunológico do HPV que diminui a expressão de proteínas do capsídeo para retardar 

a produção dos virions até que a diferenciação celular esteja completa (29). 

Os pacientes não mencionaram nenhum evento adverso sério atribuível a 

vacinação. Somente foi mencionada dores por um curto período no local da aplicação 

e dores de cabeça, sendo atribuídos como leves ou moderados e foram semelhantes 

a outras vacinas administradas em indivíduos portadores do vírus HIV (24,32,34). 

A eficácia da vacina bivalente contra HPV 16 e 18 foi demonstrada por vários 

estudos mostrando-as consistente e comparável entre as duas vacinas anti-HPV. 

Ainda não se sabe por quanto tempo a vacina é eficaz, estando ainda em fase de 

acompanhamento, para uma possível dose de reforço após alguns anos (44). 

Em estudo anterior do nosso grupo de pesquisa, Veiga et al., 2006, 

demonstraram que a carga viral em pacientes portadores do HIV foi fator determinante 

para não soroconversão vacinal da Hepatite B (31). Nossos dados corroboraram com 

outros dois estudos que utilizaram a vacina anti-HPV quadrivalente da Merck em 

indivíduos HIV-1, onde foi demonstrado que a carga viral não estava ligada à 

soroconversão vacinal desses pacientes (32-33).   

A infecção pelo HPV pelos tipos oncogênicos está associada a praticamente 

todos os casos de câncer cervical, 90% dos casos de câncer anal, 50% dos casos de 

câncer peniano, vaginal, vulvar e 12% dos casos estão relacionados ao câncer de 

orofaringe/cabeça pescoço, portanto a eficácia da vacina nessa população alvo seria 

necessária para uma maior prevenção (20,24,46). 

  Foi analisado, neste estudo, uma elevada produção de citocinas tanto do perfil 

Th1 (IFN-γ e TNF-α) quanto do perfil Th2 (IL-10 e IL-6) entre os pacientes infectados 

pelo HIV-1, quando comparados com o grupo controle. Outros estudos demonstraram 

que a infecção pelo HIV pode ocasionar uma desregulação na produção destas 

citocinas (49). A resposta TH1 esta relacionada com a imunidade mediada por células 

e com perfil de citocinas/interleucinas INF-γ (Interferon gama) (47- 52).  A resposta 

TH2 está associada ao perfil humoral (IL4, IL6, e IL10), essas citocinas tem um grande 

papel em auxiliar os linfócitos B a secretar anticorpos, que são moléculas do sistema 
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humoral. As células do tipo Th1 secretam interferon, ativando as células efetoras 

citotóxicas (macrófagos, células NK e linfócitos T CD8+), estimulando a imunidade 

celular (48). 

Nesse estudo, também foi analisada a produção da IL-17, sendo que no momento 

basal os pacientes infectados com HIV apresentaram níveis mais elevados em 

comparação ao grupo controle (HIV-). Na 3° dose da imunização, os pacientes HIV 

positivos apresentaram uma baixa produção de IL17 comparado com as demais 

doses. A citocina IL-17 é produzida pelos linfócitos TCD4, e alguns estudos apontam 

o papel patogênico dessa citocinas quando elevadas com associação do 

desenvolvimento de alguns tipos de câncer e crescimento de tumores, dentre eles 

câncer de próstata e de ovário (57). 

A IL-6 foi que a apresentou maiores títulos entre todas as citocinas descritas do 

nosso estudo. Observou-se elevada produção da IL-6 em todos os grupos, desde do 

momento da vacinação (basal) até a 3ª dose pós-vacinação. A citocina IL-6, é 

pertencente ao perfil Th2, considerada uma citocina pró inflamatória que promove 

maturação e ativação dos neutrófilos, maturação dos macrófagos e diferenciação dos 

linfócitos T citotóxicos (45). Alguns estudos demonstram a associação da IL-6 com os 

desenvolvimento dos casos de câncer cervical, onde através de biópsias mensuradas 

foram encontrados níveis elevados dessa citocina,  embora sua função ainda continue 

indefinida(49). 

A citocina IL-10 é um polipeptídio, sendo considerada pró-inflamatória, produzida 

pelos macrófagos e monócitos ativados que induzem a estimulação endógena das 

citocinas anti-inflamatórias(45). No nosso estudo podemos observar uma maior 

produção de IL- 10 após a segunda dose da vacinação, nas outras doses da vacinação 

observamos níveis baixos comparados a outras citocinas estudadas neste estudo. 

Nossos dados corroboram com um estudo realizado em mulheres HIV – a partir de 

secreções vaginais onde foi observada menores concentrações de IL-10 (59). Os 

Niveis de IL-10 elevados estão associados a biópsias de tumores cervicais que 

demonstraram a presença de níveis elevados IL-10 nas amostras, explicando o estado 

imunossupressivo dos pacientes com câncer cervical (60). 

Os interferons são proteínas produzidas por células envolvidas na resposta imune, 

os linfócitos T CD4+ e T CD8+ são as principais fontes de interferons (42-54) tem 

propriedades antivirais, imunopotencializadoras e atividades antiproliferativas, (41, 48, 

52) o interferon é sugerido por alguns estudos como tratamento alternativo para 
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infecções pelo HPV (49). Os níveis de IFN-γ foram mesurados a partir sobrenadante 

de cultura de linfócitos T CD4+, no momento basal obtivemos uma elevada produção 

do Grupo controle e do grupo A em comparação ao grupo B. Outros estudos 

demonstraram aumentos nos níveis de produção de citocinas por PBMC em resposta 

ao HPV VLP-16 após a vacinação, uma tendência de respostas ao IFN-γ após dois 

meses a primeira vacinação  foi demonstrada(57). Corroborando com os dados do 

nosso estudo onde obteve significância entre os grupos CD4< 500 versos CD4> 500 

p< 0.001.  

O TNF-α (Fator de Necrose Tumoral), é considerado um dos principais mediadores 

da inflamação na pele e mucosa (57), e possui um efeito anti-proliferativo nas células 

epiteliais normais (45- 47). Os resultados de nosso estudo demonstraram uma 

produção elevada de TNF-α após a primeira dose da vacinação. Alguns estudos 

relataram altos níveis de TNF-α em pacientes quando associados com lesão de alto 

grau por HPV(57). Não há dados que demonstram níveis de TNF pós vacinação. 

O nosso estudo apresentou limitações como: número pequeno de pacientes e 

controles, pouco tempo de acompanhamento, não permitindo uma maior comparação 

com a população HIV negativa. Outro fator não estudado foi se houve alguma reação 

cruzada da vacina, podendo assim proteger outros tipos de HPV, não presentes na 

vacina, além de analisar por mais tempo por um maior período as titulações no soro 

desses pacientes. 

Existem poucos estudos na literatura mostrando os níveis de citocinas, ligada à 

história natural da infecção pelo HPV. Nosso trabalho apresenta informações muito 

relevantes que estimulam a realização de mais estudos nessa população para um 

melhor entendimento da regulação da resposta imune antiviral mediada por linfócitos 

T. É esperado que os dados do nosso estudos possa corroborar para a vacinação 

nessa população, diminuindo assim o risco de uma infecção, mortalidade e morbidade 

das doenças causadas pelo HPV em homens (48). 
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CONCLUSÕES  
 

1. Foi observada soroconversão da vacina bivalente anti-HPV em torno de 

92% nos pacientes infectados pelo HIV, em um vírus semelhante ao grupo 

não infectado pelo HIV (100%); 

 

2. A contagem de linfócitos T CD4+ em pacientes infectados pelo HIV não foi 

um fator determinante, independente da contagem de linfócitos os pacientes 

foram respondedores a vacinação anti-HPV; 

 

 

3. Na população estudada observou-se resposta TH1 e Th2, através das 

presenças de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias: 

 

4. Foi observada uma elevada produção de interferon nessa população, 

demonstrando o Interferon INF como uma forte resposta antiviral, indicativo 

de uma maior resposta de TH1 
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Anexo A TCLE 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

___________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  RESPOSTA ESPECÍFICA AOS ANTÍGENOS DA VACINA ANTI-

HPV EM HOMENS INFECTADOS PELO HIV-1 

 

PESQUISADOR : Dr. Jorge Simão do Rosário Casseb 

CARGO/FUNÇÃO: Médico-Pesquisador                               INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº : CRM/SP 67217 

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

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO x  RISCO MAIOR □ 
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4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses 

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

1- Objetivo: O senhor está sendo convidado a participar de um estudo sobre “Análise 
da resposta especifica aos antígenos da vacina anti-HPV, e a detecção produção 
de resposta usando a vacina nos pacientes homens infectados pelo HIV-1”. 

 

 As possibilidades a serem testadas, serão fundamentais para aprofundar o 
conhecimento da resposta da vacina em pessoas com HIV, assim, colaborando para o 
desenho de novas vacinas contra o HPV em nosso meio. 

2- Descrição dos procedimentos: Para participar do estudo, serão solicitadas algumas 
informações de identificação pessoal (nome, sobrenome, data de nascimento, local de 
nascimento, endereço e outros). Estas informações serão mantidas em sigilo, ou seja, o seu 
nome não será divulgado e as amostras receberão um código para a identificação. Em nosso 
grupo de pesquisa há outras pesquisas relacionada com  HPV na saliva e urina, que serão 
fundamentais para detecção de HPV positivos e negativos,  serão coletas 20 mL (a partir de 
uma solução salina) do  bochecho, os  resultados HPV negativos serão encaminhados para 
receber as dosagens da vacinas.  Após esta etapa, será coletado do  senhor 10 mL, através 
de punção venosa do sangue periférico, para dosar anticorpos, depois será aplicado a vacina 
anti-(HPV) Gardasil® (Merck & Co., Inc., Hitehouse Station, NJ, EUA), contando de 0, 2 e 6 
meses, a aplicação será realizada por enfermeiras do Hospital das Clínicas,  em cada dose 
aplicada da vacina serão coletados 10 mL amostras sanguíneas, equivalente a duas colheres 
de sopa. 

3- Relação dos procedimentos: Esta coleta será realizada com uma agulha esterilizada 
conectada em um tubo de vidro contendo anticoagulante (EDTA) e será introduzida em uma 
veia do seu antebraço, retirando o sangue para dentro do tubo por um processo a vácuo. 

4- Desconfortos e riscos: A coleta pode acarretar em baixo risco a sua saúde e o 
desconforto gerado consiste em uma picada durante a introdução da agulha no antebraço, 
idêntica ao procedimento normal de coleta de sangue. Isso às vezes pode acarretar um 
pequeno sangramento e/ou uma mancha (hematoma) na pele que desaparecerá em pouco 
tempo.  

  A vacina será aplicada com uma agulha esterelizada, descartável, e será aplicada no 
seu braço. A aplicação da vacina pode acarretar alguns desconfortos como dor, febre, 
vermelhidão e edema no local da aplicação. 

5- Benefícios: O senhor não receberá nenhum benefício direto por fazer parte deste 
estudo. As informações obtidas poderão ajudar a outras pessoas que tenham o HIV e na 
prevenção do HPV. 

6- Garantia de Liberdade: O senhor também tem o direito de optar por não participar 
do estudo. Caso o senhor decida não participar, isto em nada afetará o seu direito a receber 
tratamento na rede pública de saúde, incluindo nosso serviço.  

7- Direito de confidencialidade: As informações obtidas serão analisadas em conjunto 
com as informações de outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum 
paciente. Os documentos contendo suas informações serão guardados em local seguro e 
somente o pesquisador responsável e o executante terão acesso. 
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8-Direito de ser Atualizado: Nós lhe comunicaremos sobre novas informações deste 
ou de outros estudos que possam afetar sua saúde, bem-estar ou vontade de continuar 
participando deste estudo. Quando o estudo terminar, nós lhe informaremos os resultados. 

             9- Despesas e compensações: Não há despesas pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 
absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal relacionado com os procedimentos ou tratamentos propostos 
neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na 
Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

 
           11- Garantia de Acesso: Em qualquer etapa do estudo, o(a) senhor(a) terá acesso 
aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 
principal investigador é o Dr. Jorge Casseb e a executante Adriele Souza Fontes que podem 
ser encontrados no Laboratório de Alergia e Imunologia Clínica e Experimental -  LIM/56 Av. 
Enéas de Carvalho Aguiar, 470 / prédio IMT II / 3º  andar ou pelos telefones: (11) 3061-7193 
/ 7457. Se o(a) senhor(a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de 
Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 
– E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

     12- Todos os dados e o material coletado serão utilizados somente para esta pesquisa. 

Reforçamos que participar do estudo é um ato inteiramente voluntário. O(A) senhor(a) 
pode preferir não participar do estudo ou abandoná-lo a qualquer momento. O(A) senhor(a) 
será tratado da mesma forma, independentemente de sua decisão. Nós prestaremos todos 
os serviços clínicos e profissionais de diagnóstico e de laboratório que fizerem parte do 
estudo, sem que isso incorra em custo algum para o(a) senhor(a).  

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo : Analise da resposta especifica aos antígenos 
da vacina anti-HPV, e a detecção produção de resposta imune nos pacientes homens 
infectados pelo HIV-1. 

Eu discuti com o Dr. Jorge Simão do Rosário Casseb, sobre a minha decisão em participar 
nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos 
a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 
a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 
qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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Assinatura da testemunha Data         /       /        

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo B Questionário Sócio/ comportamental  
 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA: Resposta Específica aos antígenos da vacina anti-hpv em 

homens infectados pelo HIV-1.  

A-Dados Pessoais 

Identificação:   _______________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________         

Data da entrevista_____/_____/_____       

Data de Nascimento:______/_____/____       

 

Escolaridade: 

1 (  ) nenhuma.       

2 (  ) de 1a a 4a série.          

3 (  ) de 5a a 8a série.     

4(  ) 2o grau.          

5(  ) superior.                    

6 (  ) não quero responder. 

Renda familiar em salários mínimos: 

1 (  )< 2.                            

2 (  ) de 2 a 4.                

3 (  ) de 5 a 10.       

4 (  ) maior que 10.           

5 (  ) não sabe.                 

6 (  ) não quero responder. 

Situação marital: 

 1(  ) casado/amigado  

2 (  ) solteiro   

3 (  ) separado     

4 (  ) viúvo    

5 (  ) não quero responder. 
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Raça/cor (auto-referida) que você se considera : 

1(  ) branca     

2(  ) preta     

3(  ) amarela     

4(  ) parda     

5(  ) indígena    

6(  ) não quero responder. 

B – Hábitos de vida 

Faz ingestão de bebida alcoólica 

1(  ) não  

2(   ) sim, as vezes 

3(  ) sim, uma vez por dia 

4(  ) sim, mais de uma vez por dia 

Fuma  

1(  ) não 

2(  ) sim as vezes 

3(  ) sim uma vez por dia 

4(  ) sim mais de uma vez por dia 

Já fumou 

1(  ) não  

2(  ) alguns meses 

3(  ) entre 1 e 5 anos 

4(  ) entre 5 e 10 anos 

5(  ) entre 10 e 15 anos 

6(  ) mais de 15 anos 

Quanto tempo parou de fumar  

1(  ) nunca fumei 

2(  ) alguns dias 

3(  ) alguns meses 
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4(  ) anos 

 

C- Dados comportamentais 

 

Idade da 1a relação sexual:(          ) 

Relação sexual nos últimos 12 meses: 

1 (  ) não teve    

2 (  ) só com mulheres        

3(  ) com homens e mulheres 

4(  ) só com homens       

5(  ) não quero responder. 

Usa preservativo com parceira (o) eventual: 

 1(  ) não tem parceira (o) eventual     

2(  ) sempre      

3(  ) às vezes usa  

4(  ) nunca usa               

5(  ) não quero responder. 

Usa preservativo com parceira (o) fixa (o): 

1(  ) não tem parceira fixa (o).       

2(  ) sempre.          

3(  ) às vezes usa.  

4(  ) nunca usa.             

5(  ) não quero responder. 

Pratica relações anais como ativo? (Você colocando o seu pênis no ânus do (a) parceiro 

(a) 

 (  ) não pratico                                           

 (  ) sim e sempre uso preservativo  

 (  ) sim e, às vezes uso preservativo         

 (  )  sim e nunca uso preservativo 
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Pratica relações anais como passivo ? (Você recebendo o pênis do seu parceiro no seu 

ânus) 

1(  ) não pratico                                            

2(  ) sim e sempre uso preservativo     

3(  ) sim e, às vezes uso preservativo           

4(  ) sim e nunca uso preservativo 

Pratica relação oral como ativo(a)? (você chupando o pênis ou vagina do seu 

parceiro/a) 

1(  ) não pratico                                         

2(  ) sim e sempre uso preservativo    

3(  ) sim e, às vezes uso preservativo        

4(  ) sim e nunca uso preservativo 

Pratica relação oral como passivo (a)?(você sendo chupado pelo seu (sua) 

companheiro(a) 

 1(  ) não pratico.                                                

2(  ) sim e sempre uso preservativo.    

3(  ) sim e, às vezes uso preservativo.            

4(  ) sim e nunca uso preservativo. 

Número de mulheres com quem teve relações sexuais nos últimos 12 meses: 

1(  ) nenhum.                  

2(  ) só uma.                       

3(  ) duas a quatro.   

4(  ) cinco a dez.           

5(  ) mais de dez.                

6(  ) não quero responder. 

Número de homens com quem teve relações sexuais nos últimos 12 meses: 

1(  ) nenhum.                      

2(  ) só um.                       

3(  )  dois a quatro.  

4(  )  cinco a dez.                 
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5(  ) mais de dez.              

6(  ) não quero responder. 

Já usou ou usa algumas das drogas abaixo: 

 1(  ) maconha.          

2 (  ) cocaína.         

3(  ) craque.                               

4(  ) LSD.    

5(  ) ectasy.             

6(  ) cola                 

7(  ) mais de uma anterior.       

8(  ) nenhuma. 

Já teve nos órgãos genitais, alguma vez na vida: 

Corrimento  

1(  ) sim 

2(  ) não                                          

verruga (s) 

1(  ) sim 

2(  )não                  

Ferida (s) 

1(  ) sim 

2(  ) não                                                

Vesículas 

1(  )sim   

2(  ) não  

D-EXAMES LABORATORIAIS 

DATA DO TESTE HIV:____/_____/___ 

Forma de contaminação: 

 1(  ) prática HSM (homem faz sexo com mulher)      

2 (  ) prática HSH (Homem que  
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faz sexo com homem)    

3(  ) UDI(usuário de drogas injetável)     

4(  ) Hemotransfusão 

5(  ) não sei            

6(  ) não quero respondor. 

Carga viral do HIV inicial:__________Log:_______ 

Carga viral do HIV atual:  __________Log:_______ 

CD4inicial_________21CD8nicial___________22CD4/CD8inicial_________  

CD4atual_________24-CD8atual__________25-CD4/CD8atual__________ 

Uso de medicação para HIV atualmente? 

1 (  ) sim     

2(  ) não 

 Se sim,quais?____________________________ 

Tem queimação a urinar? 

1(  ) sim   

2 (  ) não 

 

E-Exame físico  

Tem corrimento na uretra? 

 1(  ) sim   

 2(  ) não 

Outras lesões?___________________ 

Resultado da PCR:_____________ 
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Anexo C Aprovação comitê de Ética HC/FMUSP 
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Anexo D Registro Clinical Trials 
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