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RESUMO 
 

Oliveira CM. Existe câncer cervical HPV negativo? [tese]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2011. 
 
O câncer no colo do útero é o segundo tipo de neoplasia maligna mais prevalente nas 
mulheres no mundo todo e o seu rastreamento é realizado através do exame 
microscópico das células esfoliadas da mucosa cervical, o teste de Papanicolaou. 
Partindo-se da premissa que a infecção por Papilomavírus Humano oncogênico (HR-
HPV) é condição necessária para o desenvolvimento desta neoplasia, tem-se avaliado 
a possibilidade de empregar-se para a mesma finalidade, o rastreio, métodos que 
detectam o material genético viral. Estudos recentes demonstraram que estes testes 
moleculares apresentam maior sensibilidade e a substituição do teste citológico pelos 
moleculares vem ocorrendo em alguns países. O monitoramento da resposta ao 
tratamento das pacientes com câncer cervical é realizado por meio de testes 
inespecíficos como exames de imagem. Portanto, é desejável o desenvolvimento de 
um teste específico, não invasivo capaz de detectar precocemente a recidiva. Este 
estudo investigou a freqüência e os tipos de HPV presentes em tumores cervicais de 
pacientes brasileiras, e verificou a ocorrência de resultados “HPV-negativos” pelos 
testes moleculares, procurando investigar as causas de possíveis falhas dos testes. 
Além disso, padronizou e avaliou uma reação de PCR em tempo real capaz detectar o 
DNA do HPV-16 e 18 no plasma das pacientes. Foram incluídas no estudo 104 
pacientes com diagnóstico confirmado de câncer cervical atendidas em três hospitais 
oncológicos do Estado de São Paulo, ICESP, IBCC e HC-Barretos, no período de 
novembro de 2009 a julho de 2011. Foram coletados um fragmento do tumor cervical e 
sangue total. O DNA extraído dos tumores foi submetido a genotipagem do HPV por 
meio da utilização dos kits Linear Array HPV Genotyping Test (LA) e PapilloCheck®, 
além de PCRs tipo específicas para HPV-16, 18 e 45. Amostras que apresentaram 
resultado “HPV-negativo” no PapilloCheck®, tiveram parte da região E1 seqüenciada 
para verificar potenciais causas  do resultado “falso-negativo”. A amostra de plasma 
das pacientes que apresentavam HPV-16 e/ou 18 no tecido tumoral foi submetida à 
PCR em tempo real para avaliar a presença do DNA do HPV no plasma. Das 104 
amostras de tecido tumoral, 103 foram positivas para HPV, sendo que os HPV-16 e 18, 
como infecção simples, foram os encontrados com maior freqüência (48,5%). Os testes 
LA e PapilloCheck® apresentaram 65,4% de concordância total. O PapilloCheck® 
apresentou 12,5% de resultados “falso-negativos” (N=13). A principal hipótese para 
explicar esses resultados é a presença de mutações na região de hibridização dos 
iniciadores e/ou das sondas.  A reação de PCR em tempo real específica para HPV-16 
e 18 padronizada no estudo apresentou baixa sensibilidade, mas alta especificidade e 
não deve ser utilizada como teste diagnóstico para o câncer cervical. A relação entre 
DNA de HPV no plasma e o prognóstico da paciente deve ser explorada no futuro. 
 

Descritores: 1. Papillomaviridae; 2. Neoplasias do colo do útero; 3. Reação em cadeia 
da polimerase; 4. DNA viral;  5. Sequência de nucleotídeo 

 

 



 

 

SUMMARY 
 

Oliveira CM. Does HPV negative invasive cervical cancer exist? [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2011. 
 
Invasive cervical cancer is the second most common cancer among women worldwide 
and screening programs are based on microscopical examination of cells exfoliated 
from the cervical mucosa, the Papanicolaou test. Since the infection by an oncogenic 
HPV (HR-HPV) has been shown to be necessary for the development of this neoplasia, 
molecular assays are being evaluated for the same application, primary screening. 
Indeed, recent studies showed these methods to be more sensitive and therefore are 
replacing the cytological test in many countries. Post treatment surveillance of invasive 
cervical cancer patients are made by unspecific tests as imaging exams. Hence, the 
development of a specific non invasive test able to detect premature recurrence is 
desired. This study investigated the HPV frequency and types on invasive cervical 
tumors among Brazilian patients observing the occurrence of  “HPV-negative” results 
on molecular tests, trying to addrees the causes for the putative failures. Moreover, we 
standardized and evaluated a real time PCR method for HPV-16 and 18 DNA detection 
on patient’s plasma. One hundred and four women with invasive cervical cancer were 
recruited in three oncologic hospitals from São Paulo State, ICESP, IBCC and HC-
Barretos, in between November 2009 and July 2011. Tumor tissue and whole blood 
were collected. DNA extracted from the tumors were submitted to HPV detection and 
genotyping tests such as the Linear Array HPV Genotyping Test (LA) and 
PapilloCheck®, besides type specific PCRs for HPV-16, 18 e 45. Samples that showed 
an “HPV-negative” result on the PapilloCheck® were submitted to direct sequencing of 
E1 region to verify potential mismatches responsible for that. Plasma samples from 
patients with tumor tissue positive for HPV-16 and/or 18 were submitted to the real time 
PCR to evaluate the HPV DNA presence on plasma. Out of 104 cervical carcinomas, 
103 were HPV positive, HPV-16 and 18, as single infection, were the most frequent 
types observed (48.5%). LA and PapilloCheck® showed 65.4% of total agreement. 
PapilloCheck® displaied 12.5% of “false-negative” results (N=13). The major 
hypothesis to explain these results is the presence of mismatches to the primers and/or 
probes annealing regions. Real time PCR specific for HPV-16 and 18 developed in this 
study showed low sensitivity, but a high specificity and cannot be used as an invasive 
cervical cancer diagnostic tool. The relationship between the presence of HPV DNA in 
the plasma and the patient prognostic shall be evaluated in the future. 
 
Descriptors: 1. Papillomaviridae; 2. Uterine cervical neoplasms; 3. Polymerase chain 
reaction; 4. DNA, viral; 5. Nucleotide sequence   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) pode causar verrugas 

cutâneas, epidermodisplasias, condilomas e neoplasias malignas da região 

anogenital especialmente no colo do útero. Estima-se que a prevalência da 

infecção genital pelo HPV no mundo seja de 440 milhões (WHO, 2007). 

Evidências moleculares sugerem que o HPV também está implicado em 

uma parcela dos casos de câncer na vagina, vulva, ânus, pênis, além de 

carcinomas da mucosa oral, orofaríngea e laríngea (WHO, 2007; D’Souza et al., 

2007; Silva et al., 2007). 

O câncer no colo do útero é o segundo tipo de neoplasia maligna mais 

prevalente nas mulheres, globalmente sendo responsável por aproximadamente 

500 mil novos casos por ano e mais de 250 mil mortes no mundo, 

caracterizando um sério problema de saúde pública (WHO, 2007), 

especialmente nos países em desenvolvimento, onde ocorrem oitenta por cento 

desses óbitos. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), órgão do 

Ministério da Saúde responsável pelo combate ao câncer, estimou que em 2010 

ocorreriam 18 mil novos casos de câncer no colo uterino (INCA, 2009).  

Estima-se que 99% dos casos de câncer cervical têm como etiologia uma 

infecção genital pelo HPV (WHO, 2007). A etiologia viral dessa neoplasia foi 

comprovada após vários estudos que tiveram início no final da década de 70. 
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Até a comprovação da etiologia viral, apenas o teste citopatológico era utilizado 

para prevenção desta patologia. Posteriormente, testes moleculares que visam 

detectar o DNA ou RNAm do HPV passaram a ser desenvolvidos. No entanto, 

apenas nos anos 60 programas organizados de rastreamento do câncer 

cervical utilizando o teste de Papanicolaou foram introduzidos; e em países 

como Finlândia, Suécia, Dinamarca e Islândia resultaram na queda de mais de 

50% das taxas de incidência desse tipo de neoplasia. Nas Américas Central e 

do Sul, a cobertura dos programas pode ser alta, mas a qualidade e o acesso 

ao tratamento são ruins e por esses motivos as taxas de câncer cervical 

permanecem uma das mais altas documentadas no mundo (Kitchener et al., 

2006).  

O sucesso da citologia em reduzir as taxas de câncer cervical em alguns 

países deve ser justaposto ao aumento das taxas globais de incidência e de 

mortalidade desse tipo de câncer (Ferlay et al., 2010). É importante reconhecer 

as limitações dos programas baseados na citologia, que já alcançaram o seu 

impacto máximo na prevenção do câncer cervical onde adequadamente 

implantados (Kitchener et al., 2006). Estudos demonstraram que o teste 

molecular para detecção de DNA do HPV pode ser associado a uma redução 

significativa do número de casos de câncer cervical avançado e mortes em 

decorrência dessa neoplasia (Sankaranarayanan et al., 2009) e que o resultado 

negativo nesse teste está associado à baixas taxas de desenvolvimento de 

NICIII nos seis anos seguintes à realização do teste (Dillner et al., 2008). Além 

disso, demonstram que o intervalo entre os testes para mulheres com resultado 
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DNA-HPV negativo pode ser ampliado para seis anos com segurança (Dillner et 

al., 2008), podendo ser mais custo efetivo que o teste citopatológico. 

 Atualmente estão disponíveis duas vacinas profiláticas para combater a 

infecção pelo HPV. Essas vacinas previnem infecções pelos HPV-16 e 18, 

responsáveis por 70% dos casos de câncer cervical (Schiller et al., 2008). No 

futuro, com grande parte da população vacinada, espera-se queda substancial 

não só do número de casos de câncer cervical, mas também das lesões de alto 

grau, precursoras do câncer, o que levará a uma queda do valor preditivo 

positivo da citopatologia. Portanto, não será aconselhável o uso da citopatologia 

para o rastreamento primário do câncer cervical. Possivelmente, o teste ideal 

para rastreamento passará a ser o teste molecular. Dessa forma, é necessário 

nos certificarmos de que todos os tumores no colo uterino são causados pelo 

HPV e que estes agentes são, na maioria dos casos, passíveis de identificação 

pelos testes moleculares disponíveis. 

Outro ponto com relação ao câncer cervical que precisa ser melhorado é o 

monitoramento da resposta ao tratamento. Pacientes com câncer no colo do 

útero apresentam taxa de recidiva de 50%, no primeiro ano após término do 

tratamento; oitenta e cinco por cento das recidivas são detectadas com dois 

anos. Em cinco anos, detecta-se 95% das recidivas (Bodurka-Bevers et al., 

2000). Atualmente, não há testes específicos disponíveis para detecção de 

recidiva. Exames de imagem, como raio-X, ressonância magnética e tomografia 

são utilizados. Outro teste realizado é a citopatologia da cúpula vaginal para 

detecção de recidiva na parede da vagina. Portanto, é desejável o 
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desenvolvimento de um teste não invasivo capaz de detectar precocemente a 

recidiva do câncer cervical. 

Este estudo visa investigar se a ocorrência de tumores no colo uterino 

HPV negativos é real ou conseqüência da falha de detecção dos testes 

moleculares. Além disso, visa a padronização de uma reação de PCR em 

tempo real capaz detectar o DNA do HPV no plasma de mulheres com câncer 

no colo uterino. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1. O Papilomavírus Humano (HPV) 

 

2.1.1. Histórico 

 

As verrugas cutâneas e genitais, causadas pelo HPV eram bem 

conhecidas dos antigos gregos e romanos, sendo as últimas associadas à 

promiscuidade sexual e vistas como potencialmente infecciosas (Bäfverstedt, 

1967). A primeira evidência da etiologia viral foi reportada na Itália no início do 

século XX (Ciuffo, 1907). No entanto, a demonstração da presença de partícula 

viral, por microscopia eletrônica, ocorreu apenas em 1949 (Strauss et al., 1949). 

Em 1965, foram feitos os primeiros relatos caracterizando o DNA fita dupla 

circular do HPV (Crawford, 1965; Klug e Finch, 1965). 

Na década de 70, a pluralidade de tipos de HPV tornou-se aparente 

através de um estudo de hibridização molecular, utilizando sondas de RNA de 

verruga plantar (zur Hausen et al., 1974). Nessa mesma década, foram 

iniciados os experimentos que tentaram estabelecer uma relação entre a 

infecção pelo HPV e o câncer cervical. Eram baseados em relatos da literatura 

médica que falavam sobre a rara conversão maligna de verrugas genitais em 
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carcinoma de células escamosas (zur Hausen, 1977); resultando na hipótese de 

que o câncer cervical poderia surgir a partir de infecções com o vírus 

encontrado no condyloma acuminata (zur Hausen et al., 1975; zur Hausen, 

1976).  

Na década seguinte, o grupo liderado pelo pesquisador Harald zur Hausen 

demonstrou que seqüências de DNA de HPV-6 ou HPV-11 eram encontradas 

na maioria dos casos de condyloma acuminata, mas não estavam presentes 

nos carcinomas cervicais (Gissmann et al., 1982; Gissman et al., 1983). 

Seqüências de DNA relacionadas, mas não idênticas às encontradas no 

condyloma acuminata, estavam aparentemente presentes nos carcinomas 

cervicais (Gissman et al.,1983). Posteriormente, essas seqüências de DNA de 

carcinomas cervicais foram clonadas e caracterizadas como novos e distintos 

tipos de HPV, HPV-16 e HPV-18 (Dürst et al., 1983; Boshart et al.,1984). No 

ano seguinte, a transcrição seletiva dos genes E6 e E7 e a ocorrência de 

deleções específicas durante o processo de integração do DNA viral no genoma 

da célula hospedeira foram demonstradas em casos de câncer cervical 

(Schwarz et al., 1985). 

O entendimento dos eventos intracelulares responsáveis pela 

imortalização e eventual transformação celular teve início com os estudos que 

demonstraram a perda de função da proteína pRB após a interação com E7 

(Dyson et al., 1989) e a degradação da proteína p53 após interagir com E6 

(Scheffner et al., 1990). 

Muitos estudos epidemiológicos em larga escala foram necessários até 
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que se pudesse estabelecer a relação causal entre estes agentes e o câncer 

cervical (Muñoz et al., 1992; Bosch et al. 1995; Bosch et al., 2002; Muñoz et al., 

2003). 

 

2.1.2. Taxonomia 

 

Segundo o International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), os 

papilomavírus (PVs) pertencem à família Papillomaviridae. Sua classificação é 

baseada em análises filogenéticas da região genômica L1, que é a mais 

conservada e por esse motivo utilizada para a classificação. Os PVs são 

classificados em gênero, espécie e tipo. Gêneros diferentes compartilham 

menos de 60% de identidade das seqüências nucleotídicas de L1, enquanto o 

genoma completo apresenta mais de 23% e menos de 43% de identidade. 

Espécies de um mesmo gênero compartilham de 60% a 70% de identidade das 

seqüências nucleotídicas. Enquanto tipos pertencentes a uma mesma espécie 

compartilham 71% a 89% de identidade das seqüências nucleotídicas de L1. 

Um isolado viral é classificado como um novo genótipo se a seqüência de L1 

diferir mais de 10% de qualquer outro genótipo conhecido de HPV, se diferir 

entre 2% e 10% é definido como subtipo e menos de 2% como variante (de 

Villiers et al., 2004). 

Os PVs estão divididos em 17 gêneros e 44 espécies. Os HPVs estão 

distribuídos em cinco desses gêneros (Alpha-papillomavirus, Beta-
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papillomavirus, Gamma-papillomavirus, Mu-papillomavirus e Nu-papillomavirus) 

e 28 espécies (Figura 1) (de Villiers et al., 2004). 

Os vírus que pertencem a uma mesma espécie, geralmente, compartilham 

propriedades biológicas e patológicas. Por exemplo, os PVs pertencentes à 

espécie nove do gênero Alpha-papillomavirus (HPV-16, 31, 33, 35, 52, 58 e 67) 

são considerados de alto risco oncogênico, podendo causar lesões malignas 

em mucosa (de Villiers et al., 2004). 

 

 
 

Figura 1: Árvore filogenética contendo seqüências de L1 de 118 tipos de 
papilomavírus. O número no final de cada ramo identifica o tipo de HPV; c-
número refere-se a um candidato a tipo de HPV. Os símbolos semi-circulares 
mais externos identificam o gênero do papilomavírus. Os símbolos semi-
circulares internos identificam a espécie do papilomavírus.  
Fonte: de Villiers et al., 2004. 
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Mais de 100 tipos de HPV foram caracterizados baseado na similaridade 

das seqüências genéticas virais. Desses, cerca de 40, infectam a região 

anogenital (Muñoz et al., 2003).  

Os HPVs envolvidos em infecções da região anogenital podem ser 

classificados, de acordo com a sua capacidade de gerar neoplasias malignas, 

em HPVs de baixo risco oncogênico (HPV-6, 11, 40, 42, 43, 44, 55) e de alto 

risco oncogênico (HPV-16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59). Os tipos 

de HPV-26, 53, 66, 67, 68, 70, 73 e 82) são classificados como genótipos de 

provável alto risco (IARC, 2009).  

Os HPVs de baixo risco oncogênico estão relacionados com condiloma e 

lesão escamosa intraepitelial de baixo grau, enquanto os de alto risco 

oncogênico são associados ao câncer cervical (Bosch et al., 2002; Walboomers 

et al., 1999). 

 

2.1.3. Biologia 

 

O HPV é um vírus pequeno, que mede 52 - 55 nm de diâmetro e não 

possui envoltório (Baker et al., 1991), característica essa que o torna estável e 

resistente aos solventes orgânicos e ao aquecimento. Permanece viável por 

pelo menos uma semana em meio extracelular (Knipe e Howley, 2007).  

O genoma do HPV é composto por uma molécula de DNA fita dupla 

circular, com aproximadamente 8000 pb (Figura 2), ligada a histonas celulares, 
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contido no capsídeo, composto por 72 capsômeros pentaméricos, apresentando 

simetria icosaédrica. O capsídeo é composto por duas proteínas estruturais: a 

proteína L1 e a proteína L2 (Baker et al., 1991; Favre et al., 1975).  

 

Figura 2: O genoma do HPV 16 (7904 pb) é mostrado no círculo preto com os 
promotores precoce (p97) e tardio (p670) marcados por setas. As oito ORFs 
estão indicadas na figura. 
Fonte: Doorbar, 2006. 

 

Uma característica genômica dos HPVs é que todas as fases abertas de 

leitura (ORFs-open reading frame), cerca de oito, localizam-se na mesma fita de 

DNA, indicando que uma única fita serve como molde para a transcrição. As 

ORFs são divididas em três regiões: precoce (E - early), tardia (L – late) e 

regulatória (LCR – long control region) (Fehrmann & Laimins, 2003).  

A região E codifica as proteínas regulatórias, incluindo as envolvidas no 

processo de replicação viral e transformação celular (E1 a E8) (Fehrmann & 
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Laimins, 2003).  

A região L codifica as proteínas do capsídeo (L1 e L2) e é expressa 

somente em células com infecção produtiva. A proteína L1, com tamanho 

molecular de 55 KDa, é a principal proteína do capsídeo e representa cerca de 

80% do total de proteínas virais; a L2 é importante no processo de 

empacotamento seletivo do DNA viral e aumenta a infectividade do vírion 

(Fehrmann & Laimins, 2003). 

A LCR não possui ORFs e apresenta em torno de 1 Kpb. Contém a origem 

da replicação do DNA e elementos do controle da transcrição (Fehrmann & 

Laimins, 2003). 

 

2.1.4. Replicação Viral 

 

O HPV possui tropismo por células do epitélio escamoso. Infecta as 

células da camada basal, através de micro lesões, onde mantêm de 50-100 

cópias do genoma por célula para estabelecer uma infecção persistente 

(McMurray et al., 2001). 

O mecanismo utilizado pelo HPV para entrar na célula, assim como o 

receptor utilizado, ainda não está totalmente elucidado. Acredita-se que ocorra 

uma ligação inicial a um receptor com baixa especificidade pelo L1, seguido da 

interação com um co-receptor, específico para L2 (Doorbar, 2006; Horvath et 

al., 2010). A hipótese sugerida é a de que a ligação da proteína viral L1 ao 
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receptor heparan sulfato, presente na superfície celular, induz uma alteração 

conformacional que resulta na exposição da região amino terminal de L2. A 

exposição dessa região permite o acesso a uma região consenso altamente 

conservada e reconhecida pela furina convertase. Essa região sofre quebra 

mediada pela furina presente na superfície celular, que causa uma segunda 

alteração conformacional, que expõe o sítio de ligação para o co-receptor. 

Acredita-se que esse co-receptor seja o receptor α6 integrina (Doorbar, 2006; 

Horvath et al., 2010). 

A internalização da maioria dos tipos de HPV, incluindo o HPV-16, ocorre 

por endocitose via clatrina e é seguida pelo desnudamento do capsídeo viral e 

exposição do genoma. Posteriormente, ocorre a transferência do DNA viral para 

o núcleo celular, processo este facilitado pela proteína L2 (Doorbar, 2006; 

Horvath et al., 2010). 

No núcleo celular tem início a replicação viral. A proteína E1 apresenta 

fraca afinidade pela seqüência consenso AACNAT repetida seis vezes na 

origem viral. Para aumentar a afinidade da ligação, a proteína E1 forma 

heterodímeros com a proteína E2, que reconhecem a seqüência palindrômica 

[AACCg(N4)cGGTT] e ligam-se a ela. No HPV-16, existem quatro dessas 

seqüências, sendo uma delas adjacente à origem de replicação viral. A 

formação desse complexo E1-E2 na origem de replicação causa distorção 

localizada no DNA viral, que facilita o recrutamento de moléculas E1 adicionais 

e a eventual saída de E2 (Doorbar, 2006). E1 possui atividade de DNA helicase, 

que desenrola o DNA para que a fita sirva de molde para a síntese de novos 
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genomas virais. A proteína E1 liga-se às proteínas de replicação celular e a 

replicação do DNA progride bidirecionalmente a partir da origem de replicação 

viral (Doorbar, 2006). 

E1 e E2 também regulam os promotores precoces virais (p97, no HPV-

16), com altos níveis de E2 reprimindo a expressão de E6 e E7 (Doorbar, 2006). 

O DNA é empacotado através da associação com histonas celulares. O 

E2 guia, então, o DNA para dentro do capsídeo e o papilomavírus é liberado da 

célula. A liberação eficiente da partícula viral parece ser dependente de E4, que 

se associa aos filamentos de queratina celular, afetando a estabilidade 

mecânica (Doorbar, 2006). 

A infecção inicial pelo HPV ocorre nas células da camada basal do 

epitélio, onde o genoma do HPV permanece na forma epissomal no núcleo. Na 

divisão celular, uma das células filhas permanece na camada basal e fornece 

um reservatório de DNA viral, enquanto a outra célula migra para a camada 

suprabasal e inicia a diferenciação, levando à amplificação do DNA viral e 

expressão dos genes tardios (Figura 3). Como o HPV necessita das enzimas 

celulares para replicar, uma conseqüência da infecção por esse vírus é o 

bloqueio da saída do ciclo celular. Células da camada suprabasal infectadas 

pelo HPV ficam em fase S incompleta para replicar em altas taxas o genoma do 

HPV. Nas camadas superiores do epitélio ocorre o empacotamente e liberação 

das partículas virais (McMurray et al., 2001). 
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Figura 3: Ciclo celular do HPV adaptado. 
Fonte: Frazer, 2004. 

 

 

2.2. Carcinogênese e Mecanismo de Transformação 

 

A infecção persistente por um HPV de alto risco oncogênico é necessária 

para o desenvolvimento de câncer cervical. A maioria das mulheres infectadas 

pelo HPV, cerca de 90%, irá obter a eliminação viral espontaneamente, através 

de mecanismos imunológicos (Moscicki et al., 2006). Portanto, apenas uma 

pequena porcentagem das mulheres infectadas pelo HPV irá permanecer 

persistentemente infectada, e estarão sob risco de desenvolver o câncer 
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cervical (zur Hausen, 2002). 

No câncer, o genoma do vírus, geralmente, encontra-se integrado ao 

genoma da célula hospedeira. Durante o processo de integração o DNA viral é 

interrompido na ORF E2. Parte das ORFs E2, E2-E4, E5 e L2 sofrem 

geralmente deleções após a integração (zur Hausen, 2002). A região E2 

normalmente suprime a transcrição de E6 e E7. Portanto, após a integração do 

genoma viral ocorre hiperexpressão de E6 e E7 (zur Hausen, 2002). A região 

E5, que estimula o crescimento celular através da formação de complexos com 

EGF (fator de crescimento da epiderme) e PDGF (fator de crescimento derivado 

de plaqueta), parece não ser necessária nos estágios avançados da 

carcinogênese mediada pelo HPV uma vez que sofre deleção no momento da 

integração no genoma da célula hospedeira (zur Hausen, 2002). 

Os genes virais E6 e E7 são expressos em tecidos malignos e a inibição 

de sua expressão bloqueia o fenótipo maligno das células cancerosas cervicais. 

Eles são capazes de imortalizar a célula independentemente, mas a eficiência 

aumenta quando eles são expressos juntos devido a um efeito sinergético (zur 

Hausen, 2002). 

Várias funções têm sido descritas para as proteínas E6 e E7. 

Observações iniciais mostraram que a proteína E7 é capaz de ligar-se à forma 

subfosforilada da proteína supressora de tumor pRb inativando-a, enquanto a 

E6 liga-se à p53, acelerando sua degradação proteolítica. A afinidade dessas 

proteínas virais pelos produtos dos genes supressores de tumor varia de acordo 

com o potencial oncogênico do HPV (zur Hausen, 2002; Ghittoni et al., 2010). 
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A proteína E6 interage com p53 e com a proteína pró-apoptótica BAK, 

prevenindo a apoptose mediada por essas proteínas e gerando instabilidade 

celular. E6 também ativa a telomerase e as quinases da família SRC, gerando 

estímulo para o crescimento celular. Essas funções parecem ser neutralizadas 

pelo inibidor de quinase dependente de ciclina p16INK4A (zur Hausen, 2002). 

A proteína E6 liga-se ao motif LXXLL da proteína associada a E6 (E6AP), 

que funciona como uma ubiquitina proteína ligase (E3). Esse complexo E6-

E6AP liga-se a região central da p53, que se torna ubiquitinada e, portanto alvo 

de proteossomos (Scheffner et al., 1990; Ghittoni et al., 2010). 

A capacidade de degradação da p53 pela proteína E6 parece estar 

presente somente nos HPVs pertencentes às espécies 5, 6, 7, 9 e 11 do gênero 

alpha-papillomavirus e pode estar associada à ausência de aminoácido básico 

na posição 31 de E6. HPVs que não degradam a p53, como por exemplo, HPV-

6, 10 e 11, possuem lisina ou arginina nessa posição. (Fu et al., 2010). 

Semelhante ao que ocorre com a p53, a proteína E6, associada à E6AP, 

induz degradação proteolítica de BAK, por uma via ubiquitina-dependente 

(Thomas e Banks, 1998).  

A proteína E7 interage e degrada, pRB PR esta mesma via ubiquitina-

dependente. Essa degradação de pRB resulta na liberação do fator de 

transcrição E2F, que aumenta a expressão de p16INK4A, podendo levar à 

apoptose de células que expressam a proteína E7. (Dyson et al., 1989; Boyer et 

al., 1996). E7 também estimula os genes da fase S, ciclina A e E, assim como 

inativa as funções dos inibidores de quinases dependentes de ciclina p21WAF1 e 
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p27KIP1 (Zerfass et al., 1995). A combinação desses fatores causa estímulo para 

progressão do ciclo celular da fase G1 para a fase S. Através da indução da 

amplificação do centríolo, E7 também induz aneuploidia, o que contribui para o 

processo de tumorigênese (zur Hausen, 2002).  

As funções de E6 podem ser inativadas por p16INK4A, que têm sua 

expressão aumentada por ação de E7. No entanto, a ativação das ciclinas A e 

E por E7 inibe p16INK4A. E6, por sua vez, previne a apoptose induzida por E7 

por causa dos altos níveis de E2F, através da degradação de p53 e BAK (zur 

Hausen, 2002). 

 

2.3. Epidemiologia do Câncer Cervical 

 

O câncer no colo uterino é o segundo tipo de neoplasia maligna mais 

freqüente nas mulheres em todo o mundo, sendo superado apenas pelo câncer 

na mama. Segundo estimativas do IARC (International Agency for Research on 

Cancer), 552.710 novos casos de câncer cervical e 288.234 mortes atribuídas a 

este tipo de câncer ocorreram em 2010 (Ferlay et al., 2010).  Na África, o 

câncer cervical corresponde a 21,3% das neoplasias malignas em mulheres em 

contraste com a Europa, onde esse valor é de 3,6%. No Brasil, 15,3% das 

mulheres com câncer, apresentam a doença no colo do útero (Ferlay et al., 

2010). 

 A incidência de câncer cervical no mundo é de 15,8/100.000. Nas regiões 
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mais desenvolvidas (todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, 

Japão, Austrália/Nova Zelândia) a taxa é de 12/100.000 (Ferlay et al., 2010). 

 O continente africano apresenta incidência de 16,2/100.000. A região que 

apresenta maior taxa de incidência é a América Latina e Caribe com 

23,4/100.000 e a que apresenta a menor é a América do Norte com 7,1/100.000 

(Ferlay et al., 2010). A América do Sul apresenta incidência de 24,6/100.000 e o 

Brasil 25,2/100.000 (Ferlay et al., 2010).  

 O INCA estimou que em 2010, ocorreriam 18 mil novos casos de câncer 

no colo do útero no Brasil e que 4.812 mortes em decorrência desse tipo de 

câncer ocorreram em 2008 (INCA, 2009). Excluindo-se os tumores de pele não 

melanoma, o câncer no colo do útero é o mais incidente na região Norte 

(23/100.000). É o segundo tipo de câncer mais freqüente nas regiões Nordeste 

(23/100.000) e Centro-Oeste (20/100.000). Nas regiões Sul (21/100.000) e 

Sudeste (16/100.000) ocupa a terceira posição. No Estado de São Paulo, 

estimou-se a ocorrência de 3.190 novos casos de câncer no colo do útero em 

2010. Para a cidade de São Paulo, a estimativa era de 1.130 novos casos 

(INCA, 2009). 

 Na maioria dos casos de câncer cervical, cerca de 91%, um único tipo de 

HPV é identificado, com menores proporções sendo observadas em casos 

provenientes da África, onde múltiplos tipos de HPV são identificados em 19% 

dos casos e em adenocarcinomas (múltiplos tipos de HPV identificados em 8% 

dos casos) (Sanjosé et al., 2010).  

Aproximadamente, 99% dos casos de câncer de colo de útero são HPV 
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positivos, sendo todos pertencentes ao gênero alpha papillomavirus 

(Walboomers et al., 1999). Os tipos de HPV que mais contribuem para o câncer 

cervical são: HPV-16, 18, 58, 33, 45, 31, 52, 35, 59, 39, 51 e 56 (Li et al., 2011). 

Os HPVs-16 e 18 juntos são responsáveis por 70% dos casos e são os dois 

mais freqüentes em todas as regiões geográficas (Schiller et al., 2008; Sanjosé 

et al., 2010, Li et al., 2011). 

Os demais tipos de HPVs apresentam diferenças geográficas na sua 

freqüência. O HPV-45 é o terceiro mais prevalente na África, Ásia 

Central/Ocidental, América do Norte e Oceania. Na América Central, América 

do Sul e Europa o terceiro mais prevalente é o HPV-31 (Li et al., 2011).  

O tipo de HPV pode estar correlacionado ao tipo histológico do tumor e à 

progressão do câncer. HPV-18 e HPV-45 são mais comuns em 

adenocarcinomas do que em carcinomas de células escamosas (Sanjosé et al., 

2010, Li et al., 2011). Também se observou que, independente do tipo 

histológico, tumores causados por HPV-16, 18 ou 45 são diagnosticados em 

média quatro anos antes do que os causados por outros tipos de HPV de alto 

risco oncogênico (Sanjosé et al., 2010).  

 

2.4. História Natural do Câncer Cervical 

 

A história natural do câncer cervical inicia-se com a infecção do epitélio 

metaplásico na zona de transformação cervical por um ou mais tipos de HPV de 
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alto risco oncogênico, seguida da persistência viral, progressão clonal do 

epitélio persistentemente infectado para lesões precursoras do câncer e 

invasão. Entretanto, pode ocorrer reversão dessas etapas e regressão das 

lesões pré-cancerosas, após eliminação viral (Moscicki et al., 2006).  

 A prevalência da infecção pelo HPV é mais alta em mulheres com menos 

de 34 anos de idade, diminuindo no grupo dos 35 a 44 anos. Um aumento na 

prevalência é encontrado na faixa etária dos 45 aos 54 anos, com exceção da 

Àsia, onde a prevalência continua a diminuir nessa faixa etária (Sanjosé et al., 

2007). Em torno de 90% das infecções pelo HPV irão regredir 

espontaneamente em um período de 24 meses, enquanto uma minoria irá 

progredir para o câncer cervical (Schiffman e Kjaer, 2003; Moscicki et al., 2006; 

Oña et al., 2010). Não existe um consenso sobre quanto tempo de infecção por 

um mesmo tipo de HPV é necessário para se definir persistência viral 

(Schiffman e Kjaer, 2003). 

A persistência e a progressão das infecções pelo HPV variam de acordo 

com o genótipo do vírus, mesmo entre os HPVs de alto risco oncogênico 

(Matsumoto et al., 2010). Além do genótipo do HPV, a idade parece ser um 

fator de risco. Mulheres com mais de 40 anos e infectadas com HPV 

apresentam um risco 30 vezes maior de desenvolver câncer do que mulheres 

mais jovens (Powell et al., 2011). Mulheres com câncer tendem a ser 10 anos 

mais velhas que mulheres com NIC III, sugerindo um longo período no estágio 

de pré câncer. Estima-se que de um a dois terços das mulheres com NIC III irão 

desenvolver câncer (Schiffman e Kjaer, 2003). 
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O risco de desenvolvimento de uma LSIL (lesão escamosa intraepitelial de 

baixo grau) por uma mulher infectada pelo HPV é sete vezes maior do que o 

apresentado por uma mulher HPV negativa. Além disso, esse risco sofre um 

acréscimo de duas vezes por ano de persistência viral, nos três primeiros anos 

após a detecção inicial do HPV (Moscicki et al., 2001).  

Estudo realizado na cidade de São Paulo observou que a metade dos 

casos de ASCUS (células escamosas atípicas de significado indeterminado) e 

de LSIL regride nos primeiros seis meses após o diagnóstico, sendo o tempo de 

regressão de lesões classificadas como ASCUS menor do que de lesões 

classificadas como LSIL. O tempo de regressão do LSIL para normal ou 

ASCUS dependeu do tipo de HPV envolvido: HPV de alto risco oncogênico 

(13,8 meses), HPV de baixo risco oncogênico (7,8 meses) ou ausência de HPV 

(7,6 meses). O tempo médio de permanência de ASCUS no primeiro ano foi de 

7,9 meses para mulheres HPV negativas, 10,5 meses mulheres infectadas com 

HPV de baixo risco, 15,4 meses mulheres infectadas com HPV de alto risco 

excluindo HPV-16 e 13,4 para mulheres com HPV-16. Para LSIL, a duração foi 

de 8,9; 10,3; 12,2; 13,4 meses respectivamente. Para HSIL (lesão escamosa 

intraepitelial de alto grau) foi 7,6; 5,7; 15,6; 57,0 meses (Schlecht et al., 2003). 

O tempo de progressão de ASCUS para LSIL (67 meses contra 88 meses) 

e de LSIL para HSIL (73,3 contra 83,5 meses) foi menor em mulheres 

infectadas com HPV oncogênico do que em mulheres não infectadas pelo HPV 

(Schlecht et al., 2003). 
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Estudo realizado com adolescentes e mulheres jovens (13 a 24 anos) com 

diagnóstico de NIC II mostrou que 70% apresentaram regressão em até três 

anos após o diagnóstico. No caso de pacientes positivas para HPV-16 ou 18, a 

taxa de regressão nesse mesmo período foi de 55% em comparação com 78% 

nas negativas para HPV-16 ou 18. A taxa de progressão de NIC II para NIC III 

foi de 2% em um ano, 12% em dois anos e 15% em três anos (Moscicki et al., 

2010). 

Em outro estudo, que acompanhou a evolução clínica de 125 mulheres 

jovens com LSIL, observou-se que 80% foram incapazes de fazer a eliminação 

viral em um ano. Dessas, 23,3% progrediram para HSIL e 61,7% persistiram 

com LSIL (Woo et al., 2010). 

 

2.5. Vacinas 

 

 Atualmente, existem duas vacinas profiláticas disponíveis para impedir a 

infecção pelo HPV: a Gardasil® (Merck&Co) e a Cervarix™ (GlaxoSmithKline 

Biologicals). 

 As vacinas profiláticas Gardasil® e Cervarix™ são compostas por 

proteínas L1 do HPV que espontaneamente se unem formando partículas 

semelhantes às partículas virais (VLP). Vacinas VLPs são consideradas 

seguras porque são constituídas por partículas não infecciosas (Schiller et al., 

2008). 
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A Cervarix™ previne infecções pelos HPV-16 e 18 enquanto a Gardasil® 

inclui L1 dos HPV-6, 11, 16 e 18 (Schiller et al., 2008).  Outra diferença é o 

adjuvante utilizado. A Gardasil® usa somente adjuvante de alumínio (sulfato 

hidroxifosfato alumínio) enquanto a Cervarix™ usa um sistema de adjuvante 

chamado ASO4, que é composto por monofosforil lipídio A (MPL), 

lipopolissacarídeo (LPS) e hidróxido de alumínio. Adjuvantes baseados em sais 

de alumínio induzem resposta imune do tipo Th2. No entanto, MPL ativa 

resposta imune inata via receptor toll-like e podem induzir um padrão de 

diferenciação misturado Th1/Th2 em células T humanas. Foram desenhadas 

para gerar anticorpos neutralizantes e prevenir infecção, mas há evidências de 

que geram resposta imune mediada por células. No entanto, não há evidências 

de que essas vacinas interfiram na taxa de progressão ou regressão de lesões 

causadas pelo HPV (Schiller et al., 2008).  

Em 2006, a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, 

Food and Drug Administration (FDA), e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária do Brasil (ANVISA) aprovaram a comercialização da vacina 

quadrivalente da Merck&Co, Gardasil®.  

 A Gardasil ® compreende uma mistura de quatro VLPs derivadas das 

proteínas L1 dos HPVs 6, 11, 16 e 18. Essas VLPs são geradas em cultura de 

Saccharomyces cerevisae com tecnologia recombinante. É administrada via 

intramuscular (0,5mL contendo 225µg de adjuvante de alumínio) em três doses 

num período de seis meses (1°dia, 2° mês e 6° mês) (Villa, 2007). 
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 Estudos de fase II e III envolvendo mulheres de 16 a 23 anos 

demonstraram 100% de eficácia da vacina contra lesões pré-cancerosas de alto 

grau relacionadas a HPV-16 e HPV-18 (Villa, 2007). 

 Em 2008, a ANVISA aprovou a comercialização da vacina bivalente 

Cervarix™ (GlaxoSmithKline Biologicals). 

A Cervarix™ compreende uma mistura de duas VLPs derivadas das 

proteínas L1 dos HPV-16 e 18. Essas VLPs são geradas em cultura de células 

de insetos Spodoptera frugperda Sf-9 e Trichoplusia ni Hi-5 (Harper et al., 

2006). É administrada via intramuscular (0,5mL contendo 20µg de HPV-16 VLP 

e 20µg de HPV-18 VLP, com o adjuvante ASO4) em três doses num período de 

seis meses (1° dia, 1° mês e 6° mês). A vacina indu ziu altos níveis de 

anticorpos e 98% das mulheres vacinadas apresentaram soropositividade 

durante quatro anos e meio de seguimento. Também se demonstrou 100% de 

eficácia da vacina contra todas as anormalidades histológicas associadas aos 

HPV-16 e HPV-18 (Harper et al., 2006). 

 

2.6. Diagnóstico do HPV e de Câncer no Colo Uterino  

   

O diagnóstico da infecção pelo HPV pode ser realizado por meio de 

métodos não moleculares e moleculares. Os métodos não moleculares incluem 

inspeção visual, colposcopia, citopatologia e histopatologia. Esses métodos são 

considerados indiretos porque não detectam a presença do vírus, mas sim 
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alterações citopatológicas e histopatológicas decorrentes da infecção pelo HPV. 

Os métodos moleculares são diretos e detectam a presença do genoma do 

HPV ou seus transcritos na amostra clínica (IARC, 2007). 

No século XX, o rastreamento do câncer cervical foi implementado em 

vários países utilizando o exame de Papanicolaou (Kitchener et al., 2006). No 

entanto, após o advento das técnicas moleculares para detecção do genoma do 

HPV, tornou-se evidente que os achados citológicos e histológicos não são 

indicadores sensíveis da presença do vírus (IARC, 2007).  

No Brasil, o Ministério da Saúde implantou, em 1998, o programa 

nacional de controle do câncer no colo do útero e na mama, denominado “Viva 

Mulher” que visa reduzir as taxas de morbi-mortalidade por estas neoplasias 

(INCA, 2011).  

O Ministério da Saúde brasileiro recomenda o uso do exame 

citopatológico para o rastreamento do câncer no colo do útero, para mulheres 

dos 25 aos 64 anos de idade (INCA, 2011). No entanto, estudo realizado nas 

cidades de São Paulo e Campinas mostrou que 86,5% das pacientes com 

alterações citológicas e 92,8% das com alterações histológicas haviam feito 

exame citopatológico anterior em período inferior a três anos, o que sugere a 

ocorrência de resultados falso-negativos nos exames citopatológicos anteriores 

ou falha nos mecanismos de seguimento das pacientes (Rama et al., 2008). 

Estudo realizado em área rural da Índia com 131.746 mulheres 

acompanhadas por oito anos verificou que os grupos de mulheres submetidas 

ao teste citopatológico ou inspeção visual, como estratégia para rastreamento 
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do câncer cervical, não apresentaram redução do número de casos de câncer 

cervical avançado e mortes em decorrência dessa neoplasia quando 

comparados com o grupo controle (mulheres que não foram submetidas a 

nenhum teste de rastreamento do câncer no colo uterino). No entanto, o grupo 

submetido ao teste DNA-HPV (Captura Híbrida® versão 2) apresentou redução 

significativa dessas taxas em comparação com o grupo controle  

(Sankaranarayanan et al., 2009). 

Dados europeus mostram que mulheres com testes citopatológico e 

molecular para DNA-HPV positivos apresentam uma taxa de incidência de 

NICIII de 34%, nos seis anos seguintes à realização dos testes. Para mulheres 

com teste citopatológico normal e molecular positivo esta taxa é de 10%, e 

quando o teste citopatológico é anormal e o molecular negativo 2,7% e com 

ambos os testes negativos 0,28%. Após seis anos de seguimento, a taxa de 

NICIII foi significativamente menor entre mulheres negativas no teste molecular 

do que as com resultado normal no teste citopatológico (Dillner et al., 2008). 

Além disso, esses dados mostram que o intervalo entre os testes para mulheres 

com resultado DNA-HPV negativo pode ser ampliado para seis anos com 

segurança (Dillner et al., 2008). 

Estudo realizado na Itália com 94370 mulheres, de 25 a 60 anos de 

idade, mostrou que o rastreio do câncer no colo uterino baseado em teste 

molecular para DNA-HPV é mais efetivo do que o baseado em citologia 

convencional porque detecta lesões de alto grau persistentes precocemente e 

amplia o intervalo entre os testes com segurança (Ronco G et al., 2010).  
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2.6.1. Métodos não moleculares 

 

2.6.1.1. Citopatologia  

 

 O exame citopatológico identifica alterações celulares benignas e 

malignas, sendo utilizado como teste de triagem. Testes citopatológicos são 

realizados a partir do exame microscópico do esfregaço cérvico-vaginal corado. 

Esse conceito de teste foi introduzido por Papanicolaou e Babes na década de 

20. Posteriormente, Papanicolaou aprimorou a técnica e demonstrou que a 

citologia convencional poderia ser usada para identificar lesões pré-cancerosas 

cervicais. Essa técnica permitiu que a citopatologia fosse utilizada para prevenir 

o desenvolvimento de câncer cervical ao invés de simplesmente detectar o 

câncer em estágios precoces (Papanicolaou, 1954). A principal evidência 

citológica de infecção pelo HPV é a coilocitose ou a atipia coilocitótica, que é a 

combinação de atipia nuclear e a formação de halo perinuclear (Koss e Durfee, 

1955). 

 A terminologia utilizada atualmente é a normatizada pelo Sistema de 

Bethesda, que foi revisto em 2001. As terminologias ASCUS (células 

escamosas atípicas de significado indeterminado) e ASCH (células escamosas 

atípicas, não se pode excluir lesão intraepitelial escamosa de alto grau) foram 

incorporadas e as classificações LSIL e HSIL mantidas (Solomon et al., 2002).   

Estima-se que a triagem citológica sistemática pode reduzir as taxas de 
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morte em decorrência do câncer cervical em 70% (Kitchener et al., 2006). Os 

programas organizados de triagem citológica levaram a uma queda do número 

de casos de câncer cervical (Gustafsson et al., 1997). Após a implantação de 

programas organizados de rastreamento, a incidência do câncer cervical caiu 

mais de 50% na Finlândia, Suécia, Dinamarca e Islândia, onde os programas 

organizados tiveram início nos anos 60. Na Inglaterra, as taxas de incidência do 

câncer cervical permaneceram constantes até 1988 quando o programa 

organizado foi implantado. Nos Estados Unidos da América, as taxas caíram 

mais de 75% desde os anos 60. Nas Américas Central e do Sul, a cobertura 

dos programas pode ser alta, mas a qualidade dos programas de citologia e o 

acesso ao tratamento são insuficientes e por esses motivos as taxas de câncer 

cervical permanecem das mais altas documentadas no mundo (Kitchener et al., 

2006). Do ponto de vista do desempenho clínico, a citopatologia é um teste 

subjetivo e pouco sensível para detecção de câncer e pré-cancer cervical 

(Kitchener et al., 2006), apresenta sensibilidade mediana de 51% (Nanda et al., 

2000). O sucesso da citologia em reduzir as taxas de câncer cervical em alguns 

países deve ser justaposto ao aumento das taxas globais de incidência de 

câncer cervical e da mortalidade (Ferlay et al., 2010). É importante reconhecer 

as limitações dos programas baseados na citologia, que já alcançaram o seu 

impacto máximo na prevenção do câncer cervical, onde adequadamente 

implementados. A citologia tem sensibilidade limitada, apresenta baixa 

reprodutibilidade, é trabalhosa e a citologia de alta qualidade é cara e pode não 

ser a melhor opção de custo efividade para rastreio primário (Kitchener et al., 
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2006). 

O intervalo de rastreamento varia de acordo com cada país. A 

recomendação do INCA é de que os dois primeiros exames devem ser 

realizados com um intervalo de um ano. Após dois resultados citológicos 

normais consecutivos, o intervalo passa a ser de três anos (INCA, 2011). 

 

2.6.1.2. Histopatologia  

 

 O exame histopatológico é aceito para confirmar o grau de severidade da 

lesão, ou seja, é definitivo para o diagnóstico de lesões pré-neoplásicas e 

neoplásicas no colo uterino. A classificação histopatológica vigente é a que 

divide as lesões intra-epiteliais em três graus: a proliferação celular anormal 

ocupando o terço inferior do epitélio é classificada como NIC I; ocupando dois 

terços do epitélio, NIC II; ocupando todo o epitélio, NIC III (Richart, 1973). 

 

2.6.1.3. Imuno-histoquímica 

 

  O teste de imuno-histoquímica procura antígenos virais nos tecidos 

empregando anticorpos dirigidos para proteínas comuns aos papilomavírus, 

conjugados com peroxidase ou substância fluorescente. O teste apresenta 

sensibilidade limitada, pois as proteínas do capsídeo viral, L1 e L2, são 

expressas apenas em infecções produtivas e as proteínas virais precoces são 
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geralmente expressas em pequena quantidade no tecido infectado (Villa e 

Denny, 2006). Por essas razões, optou-se pela detecção de proteínas celulares 

diferencialmente expressas em células infectadas. 

Como já descrito anteriormente, a persistência da infecção por HPV de 

alto risco oncogênico pode levar ao desenvolvimento de um processo 

neoplásico. Durante esse processo, a proteína E7 interage e degrada pRB, que 

resulta na liberação de E2F, que aumenta a expressão de p16INK4A (Dyson et 

al., 1989; Boyer et al., 1996). Portanto, a proteína p16 INK4A está sendo avaliada 

como marcador para infecção por HPV de alto risco oncogênico. 

Estudos têm demonstrado que a proteína p16 INK4A apresenta expressão 

aumentada na maioria das lesões cervicais e é capaz de diferenciar entre 

infecção por HPV de baixo risco e por HPV de alto risco oncogênico (Sano et 

al., 1998; Klaes et al., 2001; Guimarães et al., 2005). 

 

2.6.2. Métodos moleculares 

 

 Os testes que detectam o DNA do HPV ou seus transcritos no esfregaço 

cérvico-vaginal são mais sensíveis que o teste citopatológico e podem 

determinar o tipo viral envolvido na infecção (IARC, 2007). Como os HPVs não 

podem ser propagados em cultura de células, a identificação dos HPVs ocorre 

por meio de técnicas moleculares, como as técnicas de Southern blotting, 

hibridização in situ, Captura Híbrida® versão 2 e reação em cadeia da 
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polimerase (PCR) (Villa e Denny, 2006). As técnicas baseadas na hibridização 

do DNA sem amplificação genômica não são mais utilizadas por causa da baixa 

sensibilidade e especificidade para estudos epidemiológicos e clínicos, apenas 

o teste de Captura Híbrida® versão 2, comercialmente disponível, está sendo 

utilizado (IARC, 2007). 

 O único procedimento que pode ser capaz de reconhecer todos os tipos 

de HPV presentes em uma amostra biológica é o seqüenciamento direto do 

amplicon obtido por PCR (Villa e Denny, 2006). No entanto, o seqüenciamento 

direto de amostras contendo múltiplos tipos de HPV pode não ser capaz de 

detectar seqüências que representam a população viral minoritária no produto 

total de PCR (Molijn et al., 2005).  

 

2.6.2.1. Captura Híbrida® versão 2; HC2 (Qiagen, Ga ithersburg, 

Germany) 

 

 O teste HC2 é um ensaio com amplificação de sinal para a detecção 

qualitativa do DNA de HPVs de alto e baixo risco oncogênico em amostras 

cervicais. O ensaio é baseado na hibridização de sondas de RNA de 18 tipos de 

HPV com o DNA do vírus presente na amostra. Os híbridos RNA/DNA são 

capturados na superfície da microplaca, que está revestida com anticorpos de 

captura universais específicos para os híbridos RNA/DNA. Os híbridos 

capturados são detectados por múltiplos anticorpos conjugados com fosfatase 
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alcalina e revelados com substrato quimioluminescente (Molijn et al, 2005; 

Tsiodras et al., 2010).  

O ensaio não é capaz de determinar o tipo específico de HPV que está 

causando a infecção porque utiliza duas misturas de sondas de RNA sintéticos: 

uma mistura de sondas que são complementares à seqüência do DNA de 13 

tipos de HPV de alto risco oncogênico (HPV-16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59 e 68) e outra mistura de sondas complementares a cinco tipos de 

HPV de baixo risco oncogênico (HPV-6, 11, 42, 43, 44) (Molijn et al., 2005; 

Tsiodras et al., 2010). 

A sensibilidade do teste de, aproximadamente 5000 genoma-

equivalentes, torna-o menos sensível que os métodos de PCR. Outra limitação 

é a reatividade cruzada entre as duas misturas de sondas, que reduz a 

relevância clínica do resultado positivo (Molijn et al., 2005). Além disso, o 

ensaio não possui controle interno para verificar a qualidade do DNA que está 

sendo analisado. 

 

2.6.2.2. Métodos baseados na Reação em Cadeia da Po limerase 

(PCR) 

 

 A reação de PCR apresenta alta sensibilidade e permite a detecção de 

menos de 10 cópias de DNA de HPV em uma mistura. Teoricamente, a reação 

de PCR pode produzir um bilhão de cópias a partir de uma única fita dupla de 



33 

 

DNA após 30 ciclos de amplificação (Villa e Denny, 2006). A reação é baseada 

na amplificação da seqüência alvo utilizando iniciadores tipo específicos ou 

consenso, estes últimos permitindo amplificar seqüências de DNA de diferentes 

tipos porque o alvo é uma região conservada do genoma do HPV (Molijn et al., 

2005; Villa e Denny, 2006). 

A sensibilidade e a especificidade da PCR podem variar dependendo dos 

iniciadores utilizados, do peso molecular do produto do PCR, das condições de 

amplificação, da eficiência da DNA polimerase utilizada, do espectro de tipos de 

HPV amplificados e da habilidade de amplificar múltiplos tipos (Molijn et al., 

2005). 

A análise dos produtos amplificados pode ser feita de diferentes formas, 

dentre elas, eletroforese em gel de agarose, RFLP (restriction fragment length 

polymorphism), hibridização tipo-específica e seqüenciamento direto do DNA 

(Molijn et al, 2005).  

Para determinação do tipo de HPV que está causando a infecção após 

realização de PCR utilizando iniciadores consenso pode-se realizar a reação de 

seqüenciamento genômico ou RFLP. Após a realização do seqüencimanto 

genômico do produto de PCR, a seqüência gerada pode ser comparada com 

bancos de dados disponíveis na internet, como por exemplo, o disponível pelo 

NCBI (National Center for Biotechnology Information) ou o REGA disponível no 

website www.bioafrica.net. A determinação do tipo viral realizada por esses 

programas pode ser baseada na similaridade das seqüências nucleotídicas ou 

em análises filogenéticas (Molijn et al., 2005). 
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 Outra metodologia empregada é o RFLP, na qual o produto de PCR é 

digerido por enzimas de restrição gerando fragmentos de diferentes tamanhos 

dependendo do tipo viral presente na amostra. Esse método apresenta baixa 

sensibilidade e especificidade com relação a infecções causadas por múltiplos 

tipos de HPV (Molijn et al., 2005). 

 

2.6.2.2.1. PCR tipo específico 

 

 Os PCR tipo específicos são desenhados com o objetivo de amplificar 

um único tipo de HPV. No entanto, para determinar a presença de DNA de HPV 

numa única amostra múltiplas reações de PCR devem ser realizadas 

separadamente. Esse método é trabalhoso, caro e a especificidade de cada 

conjunto de iniciadores deve ser validada (Molijn et al., 2005). 

 

2.6.2.2.2. PCR genérico 

 

 Reações de PCR que utilizam iniciadores consenso podem amplificar um 

grande espectro de tipos de HPV. Esses conjuntos de iniciadores têm como 

alvo regiões do genoma viral conservadas dentre os diferentes tipos de HPV, 

como por exemplo, a região L1, região mais conservada do genoma do HPV e, 

portanto alvo da maioria dos protocolos de PCR genéricos (Molijn et al., 2005). 
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 Os protocolos de PCR genéricos mais utilizados visam amplificar parte 

da região L1, sendo capazes de detectar todos os tipos de HPV que infectam 

região de mucosa (Villa e Denny, 2006). Dentre esses protocolos, três 

destacam-se: o par de iniciadores GP5+/GP6+ (de Roda Husman et al., 1995), 

o conjunto de iniciadores PGMY09/11 (Gravitt et al., 2000) e o conjunto de 

iniciadores SPF10 (Kleter et al., 1998).  

  Além da escolha do conjunto de iniciadores, o peso molecular do 

produto também é importante, pois afeta a sensibilidade da reação. 

Geralmente, a sensibilidade da reação de PCR decresce com o aumento do 

peso molecular do amplicon (Molijn et al., 2005). 

 

2.6.2.2.3. PCR em tempo real (Real Time PCR) 

 

 A PCR em tempo real é uma técnica que realiza a detecção constante do 

sinal fluorescente de uma ou mais reações de PCR ao longo dos ciclos de 

amplificação. As metodologias mais utilizadas na reação de PCR em tempo real 

são SYBR® Green I e TaqMan® (Dorak, 2006). 

 A metodologia SYBR® Green I envolve a incorporação do corante na 

dupla fita de DNA formada. Esse complexo formado resulta em um aumento da 

produção de fluorescência, quando devidamente excitado, de cerca de 2000 

vezes o sinal inicial. Esse sistema tem uma boa relação sinal/ruído. Apresenta 

as vantagens de ser de baixo custo, desenvolvimento do ensaio fácil, necessita 
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apenas de um par de iniciadores e o mesmo mecanismo de detecção pode ser 

usado para diferentes ensaios. No entanto, tem a desvantagem de ser 

inespecífico; toda molécula de DNA fita dupla, como os dímeros de iniciadores 

e produtos de PCR inespecíficos, irá gerar um sinal (Dorak, 2006). 

 O sistema TaqMan® é baseado na utilização de oligonucleotídeos 

lineares (sondas) que são marcados com uma molécula fluorescente (reporter) 

na ponta 5’ e uma molécula bloqueadora (quencher) na ponta 3’. Quando estas 

duas moléculas estão próximas em solução, o sinal do reporter é seqüestrado 

pelo quencher e o instrumento não detecta nenhum aumento da fluorescência. 

Por outro lado, quando existe a presença da seqüência de DNA alvo, a sonda 

hibridiza e após a hibridização dos iniciadores, a nova fita de DNA é estendida 

pela Taq DNA polimerase. A enzima usada nesse sistema possui atividade 

5’nuclease e ao encontrar com a sonda durante a extensão da nova fita de 

DNA, cliva a sonda, que resulta na separação do reporter do quencher e 

emissão de fluorescência pelo reporter. A emissão de fluorescência é 

diretamente proporcional à quantidade de produto amplificado e, portanto pode 

ser usado como método para determinação de carga viral (Dorak, 2006). 

 Assim como para a realização da PCR convencional, iniciadores HPV 

tipo específicos e consenso podem ser utilizados para a PCR em tempo real. 

Iniciadores HPV tipo específicos podem ser combinados com sondas para 

detecção por PCR em tempo real. No entanto, mistura de vários iniciadores 

para diferentes tipos de HPV numa mesma reação pode ser de difícil 

padronização (Molijn et al., 2005). 
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2.6.2.3. Métodos Comerciais de Genotipagem do HPV 

 

2.6.2.3.1. Hibridização Reversa 

 

 A hibridização reversa é um método que permite a hibridização 

simultânea de um produto de PCR a múltiplas sondas de oligonucleotídeos 

(Molijn et al., 2005). Portanto, pode ser utilizada para identificação de infecções 

por múltiplos tipos.  

Consiste na imobilização de múltiplas sondas em uma fase sólida e a 

adição do produto de PCR biotinilado. Após a hibridização, seguem-se as 

etapas de lavagem, adição do conjugado e substrato, que permitirá a 

visualização do tipo de HPV presente na amostra por meio do desenvolvimento 

de cor na linha da sonda à qual o produto de PCR hibridizou.  

 

2.6.2.3.1.1. Linear Array HPV Genotyping Test (Roch e Molecular 

Diagnostics, Pleasanton, USA) 

  

 O ensaio Linear Array HPV Genotyping Test (LA) é qualitativo e capaz de 

detectar simultaneamente 37 genótipos de HPV, que infectam a região 

anogenital (HPV-6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 
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56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 

(MM7), 84 (MM8), IS39 e CP6108) (Stevens et al., 2006). 

 O ensaio baseia-se na amplificação por PCR de um fragmento de 450pb 

da região L1 do HPV, utilizando os iniciadores PGMY09/11, biotinilados. 

Posteriormente ocorre a etapa de hibridização, na qual o produto de PCR 

amplificado hibridiza-se às sondas específicas imobilizadas paralelamente em 

membranas de nylon. Segue-se a etapa de lavagem para remoção de material 

não ligado e a detecção colorimétrica (Stevens et al., 2006; Dalstein et al., 

2009). 

 O gene humano β-globina é amplificado simultaneamente como controle 

interno com a finalidade de verificar a qualidade do DNA e a presença de 

inibidores de PCR. 

 O LA apresenta sensibilidade maior do que a HC2 para detecção de HPV 

de alto risco oncogênico (Gravitt et al., 2008) e alta concordância, de 84% a 

92%, entre os testes é observada para lesões histológicas >NIC III (Stevens et 

al., 2007; Gravitt et al., 2008; Halfon et al., 2010). A maioria das amostras 

discordantes foi positiva no LA e negativas na HC2, provavelmente devido à 

maior sensibilidade apresentada pelo LA por ser um teste baseado em 

amplificação por PCR (Stevens et al., 2007).  
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2.6.2.3.1.2. INNO-LiPA HPV Genotyping v2 (Innogenet ics, Ghent, 

Bélgica) 

 

 O ensaio é qualitativo e capaz de detectar simultaneamente 28 diferentes 

genótipos de HPV, que infectam a região anogenital (HPV-6, 11, 16, 18, 26, 31, 

33, 35, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74 e 

82). O ensaio baseia-se na hibridização reversa de um fragmento de DNA da 

região L1 do HPV de 65pb, amplificado por PCR utilizando os iniciadores 

SPF10 modificados (Kleter et al., 1998; Kleter et al., 1999). 

Após a etapa de hibridização, na qual o produto de PCR amplificado 

hibridiza-se às sondas específicas imobilizadas paralelamente em membranas 

de nylon, realiza-se a etapa de lavagem para remoção de material não ligado e 

a detecção colorimétrica. O conjugado (estreptavidina conjudada à fosfatase 

alcalina) liga-se ao híbrido formado e a incubação com o substrato (5-Bromo-4-

Cloro-3-Indolil Fosfato (BCIP)/Nitroblue Tetrazolium (NBT)) resulta em um 

precipitado púrpura. 

 O gene humano HLA-DPB1 é amplificado simultaneamente como 

controle interno com a finalidade de verificar a qualidade do DNA e a presença 

de inibidores de PCR. 

 Fontaine e colaboradores (2007) realizaram um estudo comparando três 

estratégias de detecção de infecção pelo HPV: seqüenciamento direto após 

PCR utilizando os iniciadores consenso da região L1 do vírus, Captura Híbrida® 
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versão 2 e INNO-LiPA HPV Genotyping v2. Observaram que a concordância 

entre os três métodos foi alta. No entanto, o INNO-LiPA HPV Genotyping v2 foi 

o que apresentou maior sensibilidade, sendo capaz de detectar como HPV 

positivas 38% e 16% das amostras consideradas HPV negativas pela Captura 

Híbrida e pela estratégia de seqüenciamento direto, respectivamente. A melhor 

sensibilidade do INNO-LiPA HPV Genotyping v2 deve-se provavelmente ao 

pequeno peso molecular do amplicon gerado na PCR, aumentando a eficácia 

da reação. Ao comparar os tipos de HPV presentes nas amostras, verificou-se 

que o INNO-LiPA HPV Genotyping v2 detectou infecções múltiplas com maior 

freqüência que a estratégia de seqüenciamento direto, sendo que 50% eram 

causadas por mais de dois tipos (Fontaine et al., 2007). 

  

2.6.2.3.2. Microarray 

 

2.6.2.3.2.1. PapilloCheck® (Greiner Bio-One GmbH, 

Frickenhausen, Alemanha) 

 

 O teste PapilloCheck® é baseado na amplificação por PCR de um 

fragmento de aproximadamente 350pb da região E1 do HPV, utilizando um 

conjunto de iniciadores consenso, e posterior hibridização com sondas de DNA 

fixadas em um chip. Cada iniciador reverso possui na ponta 5’ uma marcação 

universal, na qual ligam-se as sondas marcadas com Cy5-dUTP (cyanine 5) 
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contidas no tampão de hibridização. A leitura do chip é realizada por meio do 

instrumento CheckScanner™, nos comprimentos de onda de 532nm e 635nm, 

e o resultado é automaticamente interpretado pelo software CheckReport™ 

(Dalstein et al., 2009). 

Cada chip de DNA do PapilloCheck® compreende 12 poços, que contêm 

um microarray com 28 sondas, em cinco réplicas cada. Permite a detecção e 

identificação simultânea de 24 genótipos do HPV (HPV-6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 

39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53,56, 58, 59, 66, 68, 70, 73 e 82) (Dalstein et al., 

2009).  

 O gene humano ADAT1 (adenosina deaminase 1) é amplificado 

simultaneamente como controle interno com a finalidade de verificar a 

qualidade do DNA e a presença de inibidores de PCR. 

 Essa técnica contém quatro controles que permitem avaliar a qualidade 

de todas as etapas do processamento da amostra (extração de DNA da 

amostra, PCR, hibridização e orientação) (Dalstein et al., 2009). 

 Estudos que compararam o PapilloCheck® com o LA observaram boa 

concordância entre os testes (91% e 93%) (Dalstein et al., 2009; Halfon et al., 

2010). As discrepâncias observadas foram mais freqüentes em infecções 

múltiplas (Halfon et al., 2010), mas observou-se que o HPV-53 foi detectado 

com uma freqüência significativamente maior pelo LA do que pelo Papillocheck, 

enquanto o HPV-56 foi detectado com freqüência significativamente maior pelo 

Papillocheck do que pelo LA (Dalstein et al., 2009).  
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2.6.2.4. Métodos Comerciais para detecção do RNAm E 6/E7 

 

O desenvolvimento de câncer cervical está relacionado à infecção 

persistente por HPV de alto risco oncogênico. No entanto, a maioria das 

mulheres infectadas pelo HPV irá obter a eliminação viral espontânea, através 

de mecanismos imunológicos (zur Hausen, 2002). 

Os testes que detectam e identificam o DNA do HPV, quando realizados 

de forma seriada, são capazes de determinar quais pacientes apresentam 

persistência viral, mas não são capazes de predizer quais pacientes irão 

apresentar regressão das lesões precursoras do câncer no colo do útero e 

quais irão progredir para câncer. Portanto, desenvolveram-se testes capazes de 

identificar o aumento da atividade dos oncogenes virais E6 e E7 com o intuito 

de oferecerem-se testes de maior especificidade clínica, evitando-se as 

dificuldades provenientes de um diagnóstico HPV-DNA positivo sem 

repercussão clínica. 

 

2.6.2.4.1. PreTect HPV-Proofer (Norchip AS, Noruega  – 

Biomérieux)  

 

O PreTect HPV-Proofer é um ensaio baseado na detecção do RNAm 

E6/E7 tipo específico dos HPVs-16, 18, 31, 33 e 45; com detecção e 

genotipagem na mesma reação. É um ensaio de amplificação isotérmica 
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baseada na seqüência de ácidos nucléicos (NASBA) e usando sondas 

molecular beacon (Ratnam et al., 2010a). 

 Ratnam e cols. (2010) observaram que esse teste apresentou menor 

sensibilidade (78,1%) para detecção de lesões com grau histológico NIC II do 

que a HC2 (95,8%), mas maior especificidade (75,5% versus 39,6%). A 

sensibilidade do PreTect HPV-Proofer aumentou com a severidade da lesão e 

foi semelhante à da HC2 em casos de câncer (Ratnam et al., 2010a). Utilizando 

o LA, foi possível detectar o DNA do HPV identificado pelo PreTect HPV-

Proofer em 96,7% das amostras (Ratnam et al., 2010b). 

 

2.6.2.4.2. APTIMA® HPV Assay (Gen-Probe Inc., San D iego, 

USA) 

 

 O APTIMA® HPV é um ensaio qualitativo capaz de detectar 

simultaneamente o RNAm dos oncogenes E6/E7 de 14 tipos de HPV (HPV-6, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68), mas não identifica qual deles 

está presente na amostra (Ratnam et al., 2010b).  

 O ensaio envolve três etapas: captura do alvo, usando oligômeros de 

captura HPV específicos e micropartículas magnéticas; amplificação do RNAm 

alvo usando a técnica Transcription-Mediated Amplification (TMA); e detecção 

do produto amplificado ensaio de proteção da hibridização (Dockter et al., 2009) 
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 O APTIMA® HPV Assay apresentou sensibilidade similar à HC2 para 

detecção de NIC II, mas foi significativamente mais específico para mulheres 

com histologia igual ou inferior a NIC I (Ratnam et al., 2010b). Foi 

significativamente mais sensível e menos específico que o PreTect HPV-

Proofer em todos os graus histológicos, com concordância de 71,1%. A maior 

sensibilidade deve-se provavelmente à grande incidência de outros tipos de 

HPV, que não os cinco identificados pelo PreTect HPV-Proofer, em lesões igual 

ou inferior NIC I (Ratnam et al., 2010b). 

  

2.7. DNA Plasmático 

 

Em 1947, Mandel e Metais identificaram DNA no plasma e no soro de 

indivíduos saudáveis e doentes, usando um método de precipitação com ácido 

perclórico. Eles também puderam observar grandes quantidades de DNA no 

plasma de mulheres grávidas (revisado por Swaminathan e Butt, 2006). Na 

década de 60, foi demonstrado que pacientes com lupus eritematoso sistêmico 

apresentavam grandes quantidades de DNA no soro (Tan et al., 1966). Na 

década seguinte, observou-se que níveis aumentados de DNA fita simples na 

circulação sangüínea podiam ser detectados em outras doenças como, artrite 

reumatóide, leucemia, tumores sólidos, nefrite glomerular, pancreatite e 

hepatites (Koffler et al., 1973). Outra descoberta realizada nesse campo foi a 

detecção do DNA fetal no plasma materno permitindo a realização de 
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diagnóstico pré-natal por método não invasivo. Quantificação e análise do DNA 

fetal no plasma materno têm sido utilizadas como método não invasivo para 

determinação do sexo do feto, para verificar a ploidia cromossomal e monitorar 

várias complicações relacionadas à gestação (Lo et al., 1989). 

Em 1977, Leon e cols. observaram níveis aumentados de DNA circulante 

no soro de pacientes com câncer em comparação com o apresentado por 

indivíduos saudáveis. Puderam também verificar que os maiores níveis de DNA 

circulante eram apresentados por pacientes com doença metastática. Após 

realização de radioterapia, pacientes que respondiam ao tratamento 

apresentavam redução nos níveis de DNA circulante (Leon et al., 1977). Mas 

apenas no final dos anos 80, observou-se que esse DNA plasmático 

apresentava alterações associadas ao tumor (Stroun et al., 1989). Já na década 

de 90, diversas alterações foram identificadas (Anker et al., 1999; Lo et al., 

2001), como por exemplo, grande quantidade de DNA plasmático, alta 

expressão de oncogenes, pequena expressão de genes supressores de 

tumores, alterações de microsatélites, mudanças epigenéticas, alterações do 

DNA mitocondrial ou detecção de RNA plasmático (Anker et al., 1999; Bremnes 

et al., 2005; Chan e Lo, 2007).  

O DNA plasmático tumoral, geralmente apresenta-se na forma de 

pequenos fragmentos (aproximadamente 180pb), consistente com a morte por 

apoptose das células tumorais. Mas uma fração do DNA livre no plasma pode 

apresentar-se na forma de grandes fragmentos de DNA (>10000pb), que é 

consistente com a morte das células tumorais por necrose. Portanto, uma 
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hipótese que explica a presença do DNA livre no plasma de pacientes com 

câncer é a de que à medida que o tumor cresce, a vascularização torna-se um 

problema, causando hipóxia nas regiões distantes dos vasos sangüíneos. A 

hipóxia induz apoptose das células, assim como essas células podem morrer 

por necrose. As células mortas geralmente são removidas pelos fagócitos, mas 

esse processo pode não ser eficiente na região do tumor, ou uma parcela de 

fragmentos de cromatina solúvel liberado pode escapar da eliminação pelos 

fagócitos e alcançar a corrente sangüínea (Jahr et al., 2001). 

 No caso dos cânceres com etiologia viral, como por exemplo, o 

carcinoma nasofaríngeo e o câncer de colo do útero, a detecção do genoma 

viral no plasma dos pacientes pode ser utilizada como ferramenta para a 

detecção precoce e monitoramento do tratamento (Bremnes et al., 2005; Chan 

e Lo, 2007).  

 O câncer de nasofaringe causado pelo Epstein-Barr virus (EBV) foi 

exaustivamente estudado e técnicas de detecção do DNA viral a partir de PCR 

em tempo real foram padronizadas. Estudo realizado com pacientes portadores 

de carcinoma nasofaríngeo detectou o DNA do EBV no plasma em 96% dos 

casos. Além disso, associou a quantidade de DNA viral detectado ao 

estadiamento do tumor (Lo et al., 1999). Estudos subseqüentes mostraram que 

a quantidade de DNA de EBV circulante era um importante fator prognóstico de 

sobrevida, independente do estágio do câncer (Lo et al., 2000; Chan et al., 

2002). A concentração plasmática de DNA do EBV após a conclusão da 

radioterapia correlaciona-se com a sobrevida, sendo que concentrações 
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indetectáveis estão relacionadas à ausência de recidiva (Lin et al., 2004; Leung 

et al., 2006). Em metade dos pacientes com recidiva do câncer de nasofaringe 

estudados por Lin e cols. (2004) a elevação da concentração plasmática do 

DNA do EBV foi observada seis meses antes da recidiva ser detectada 

clinicamente (Lin et al., 2004). 

 Diferente do que ocorre com o EBV, técnicas de PCR em tempo real 

para a detecção do genoma do HPV no plasma de pacientes acometidos por 

câncer cervical ainda não estão padronizadas. O câncer cervical está associado 

à presença de HPV de alto risco oncogênico, especialmente tipos 16 e 18. A 

detecção do genoma viral por PCR em tempo real é um procedimento 

relativamente simples e rápido (Chan e Lo, 2007), podendo ser utilizado como 

método não invasivo para detecção precoce de recidiva da doença.  

 Os estudos de detecção do DNA do HPV no plasma de pacientes com 

câncer cervical apresentam resultados contraditórios e são de difícil 

comparação devido às diferentes populações estudadas, diferentes técnicas de 

extração, de amplificação de material genético e iniciadores utilizados.  

 Alguns estudos mostram que a prevalência e a carga viral plasmática do 

HPV são baixas, mesmo em pacientes com câncer cervical, mas é específica 

para este tipo de câncer, ou seja, pacientes com citologia normal ou LSIL 

geralmente apresentam carga viral de HPV indetectável no plasma (Liu et al., 

2001; Pornthanakasem et al., 2001; Dong et al., 2002; Sathish et al., 2004; 

Singh et al., 2006). 
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 A detecção do material genético do HPV no plasma estaria associada à 

presença de metástase (Mutirangura, 2001; Pornthanakasem et al., 2001; Hsu 

et al., 2003) ou à tendência de desenvolver recidiva (Duenas et al., 2001; 

Pornthanakasem et al., 2001; Widschwendter et al., 2003; Singh et al., 2006) e 

seria mais freqüente em casos de carcinoma do que adenocarcinoma (Dong et 

al., 2002). Esses estudos apontam a metodologia de PCR convencional para 

detecção do genoma do HPV no plasma como sendo de baixa sensibilidade, 

detectando em torno de 20% dos casos. 

 Um estudo realizado na população mexicana com 70 casos de câncer 

cervical e utilizando técnica de PCR convencional foi capaz de detectar o DNA 

do HPV no plasma de 70% das pacientes e mostrou que a presença do DNA do 

HPV no plasma não estava relacionada com o estadiamento clínico (Duenas et 

al., 2001). No entanto, estudos que utilizaram metodologia de PCR em tempo 

real ou nested PCR alcançaram sensibilidade em torno de 48% a 65% (Yang et 

al., 2004; Ho et al., 2005;  Wei et al, 2007). 

 Wei e cols. (2007) utilizaram um nested PCR que aumentou a 

sensibilidade e foi capaz de detectar uma cópia de genoma do HPV. Essa 

reação foi capaz de detectar o DNA do HPV no plasma de 65% das pacientes 

com câncer no colo do útero. Ainda neste trabalho, não houve correlação da 

detecção do DNA plasmático do HPV com a presença de metástase nos 

linfonodos pélvico ou para-aórtico (Wei et al, 2007). 

 Yang e cols. (2004) foram capazes de detectar o genoma do HPV-16 no 

plasma de 50% das pacientes com câncer cervical, em 33% das pacientes com 
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lesão de alto grau e em 20% das com lesão de baixo grau. A incidência do DNA 

do HPV-16 e a carga viral no plasma foram significativamente maiores em 

pacientes com câncer cervical do que com lesão de baixo grau e indivíduos 

controle, mas igual à apresentada por indivíduos com lesão de alto grau. Neste 

mesmo trabalho, o DNA do HPV-18 foi detectado em 6% dos casos de câncer 

cervical (Yang et al., 2004). 

 Ho e cols. (2005) identificaram o DNA do HPV no plasma de 48% dos 

pacientes com câncer cervical, que tiveram esse vírus detectado no tecido 

cervical. A presença do DNA viral no plasma não foi associada com o 

estadiamento do tumor (Ho et al., 2005). 

 Gnanamony e cols (2010), utilizando PCR em tempo real usando 

tecnologia TaqMan e iniciadores específicos para HPV-16 e 18, foram capazes 

de identificar o DNA do HPV-16 ou 18 no plasma de 54,8% das mulheres que 

apresentavam esses mesmos tipos de HPV no tecido cervical. Não foi 

observada correlação entre a carga viral absoluta no plasma e o estadiamento 

da doença (Gnanamony et al., 2010). 

 Dong e cols. (2002) também demonstraram que pacientes com 

carcinoma invasivo apresentavam maior carga viral plasmática do que os com 

carcinoma in situ (Dong et al., 2002). 

 Os resultados desses estudos estão compilados nas Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1. Prevalência de HPV DNA no plasma por grau de lesão cervical em 

diferentes estudos. 

 Prevalência de HPV DNA no plasma por grau de lesão  
Autor  CA NIC III NIC II NIC I Controles 

Normais 
Duenas 70% (49/70) 0/20 0/10 0/10 0/25 
Pornthanakasem 12% (6/50)    0/33 
Ho 27% (16/50)     
Satish 13,8% (8/58)  0/10  0/30 
Wei 65% (11/17)    0/6 
Yang Pré Tx=56% 

(28/50) 
33% 

(6/18) 
20% 

(3/15) 
 14,5% 

(14/96) 
Dong 6,9% (11/17)    1,7% 

(1/60)  CA in situ 1,8% 
(1/57) 

Hsu 24,1% (27/112)    0/20 
 0/20 CIS 
Singh Pós radio 

25% (11/44) 
    

Widschwendter Soro 45% (42/94)    0/20 
Liu 20% (8/20)     
 Soro 0/20 
Gnanamony 54,8% (57/104)    0/33 
CA, câncer cervical invasivo; NIC III, neoplasia intraepitelial cervical grau III; NIC II, neoplasia 
intraepitelial cervical grau II; NIC I, neoplasia intraepitelial cervical grau I; Controles normais, 
pessoas saudáveis ou com câncer de colo de útero HPV negativo. 
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Tabela 2: Prevalência do DNA de HPV no plasma de pacientes com câncer 

cervical em diferentes estudos. 

 Prevalência HPV DNA plasma Câncer 
Cervical 

  
Autor HPV DNA+ N= % 

Duenas 49 70 70,00% 
Pornthanakasem 6 50 12,00% 

Ho 16 50 32,00% 
Satish 8 58 13,79% 
Wei 11 17 64,71% 
Yang 28 50 56,00% 
Dong 12 232 5,17% 
Hsu 27 112 24,11% 
Singh 11 44 25,00% 
Widschwendter 42 94 44,68% 
Liu 8 20 40,00% 
Gnanamony 57 104 54,80% 

TOTAL 275 901(média) 30,52% (média) 

 

 Apesar da maioria dos carcinomas de nasofaringe e cervical serem 

carcinomas de células escamosas e alguns cânceres cervicais serem 

linfoepiteliomas, ou seja, tumor epitelial escamoso com grande infiltrado 

linfocítico, que é similar ao carcinoma de nasofaringe, a presença de DNA de 

EBV e HPV no plasma apresenta aspectos distintos, incluindo incidência e 

mecanismo de liberação do DNA  tumoral (Mutirangura, 2001).  

 O EBV apresenta ciclo viral sistêmico infectando linfócitos B e epitélio da 

nasofaringe e mesmo em células malignas permanece na forma epissomal. A 

alta incidência (70% a 96%) e o grande número de cópias do genoma viral 
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(4000 a 90.000 cópias/mL) no plasma sugerem intensa liberação do DNA viral 

para a circulação (Mutirangura, 2001). 

 O HPV apresenta ciclo viral local (epitélio cervical) e em células malignas 

apresenta-se, geralmente, integrado ao genoma da célula hospedeira. A baixa 

incidência (aproximadamente 20%) e o número de cópias de DNA viral no 

plasma (1 a 35 cópias/mL) sugerem que o mecanismo de liberação do DNA 

tumoral para a circulação seja menos eficiente (Mutirangura, 2001). 

 Em virtude desse processo de liberação do material genético do tumor 

para a circulação, no caso do HPV, ser menos eficaz, ele ocorreria em estágios 

mais avançados do desenvolvimento do câncer quando é mais esperada a 

presença de metástases. Devido a esse fato, os estudos encontrariam essa 

associação entre a detecção do genoma do HPV no plasma e a presença de 

metástases (Mutirangura, 2001).  

 Essa técnica de detecção do genoma viral no plasma do paciente 

também pode ser importante para o monitoramento do tratamento. Estudos têm 

demonstrado que após o tratamento, o genoma viral não é detectado no plasma 

de pacientes que apresentam resposta completa à terapia, podendo não 

indetectar ou ressurgir em pacientes com doença persistente, metástase ou 

recidiva (Duenas et al., 2001; Widschwendter et al., 2003; Yang et al., 2004; Ho 

et al., 2005). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 

Os testes moleculares para detecção do DNA do HPV mostram maior 

sensibilidade que o teste citopatológico e com o advento da vacina profilática 

contra o HPV, o valor preditivo positivo da citopatologia irá diminuir. Sendo, 

portanto, os testes DNA-HPV mais indicados para programas organizados de 

rastreamento do câncer no colo uterino. Dessa forma, é importante avaliar 

possíveis falhas destes testes. Com essa finalidade, utilizamos amostras de 

tumores cervicais para avaliar a capacidade de identificação do DNA do HPV 

por dois testes moleculares comercialmente disponíveis; e em casos de 

resultados falso-negativos, investigamos os possíveis motivos para a ocorrência 

dessas falhas. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo geral 

 

Investigar possíveis falhas de testes de detecção de DNA de HPV em 

carcinomas cervicais. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

4.2.1 Determinar a freqüência de HPV em tumores no colo do útero. 

4.2.2 Genotipar o HPV presente nas amostras de tecido de câncer no colo do 

útero. 

4.2.3 Determinar a ocorrência de resultados falso-negativos nos testes 

moleculares utilizados.  

4.2.4 Investigar as possíveis causas dos resultados falso-negativos. 

4.2.5 Padronizar uma reação de PCR em Tempo Real para detecção de DNA 

de HPV-16 e 18 no plasma de pacientes com câncer no colo do útero. 
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4.2.6 Avaliar a presença de DNA de HPV-16 e/ou 18 no plasma de mulheres 

com câncer no colo uterino causado por esses tipos de HPV. 
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5. MÉTODOS 

 

 

5.1. Modelo do Estudo  

 

 Tratou-se de um estudo transversal. 

 

5.2. População de estudo  

 

 O estudo foi realizado com pacientes, com diagnóstico confirmado de 

câncer cervical, atendidas no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 

(ICESP), Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) ou Hospital de 

Câncer de Barretos – Fundação Pio XII (HC-Barretos), no período de três de 

novembro de 2009 a primeiro de julho de 2011. No momento do convite para 

participação no estudo e coleta das amostras, as pacientes eram virgens de 

tratamento. 

 Foram incluídas no estudo 113 pacientes. No entanto, nove foram 

excluídas porque não houve confirmação do diagnóstico de câncer cervical pelo 

exame anátomo-patológico ou a paciente não era virgem de tratamento. Seis 

das pacientes excluídas eram provenientes do ICESP (um NIC I, um ausência 

de neoplasia residual em colo uterino, um carcinossarcoma, dois casos de 

adenocarcinoma endometrial e uma cervicite crônica), uma era do HC-Barretos 
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(carcinoma “in situ”) e duas do IBCC (paciente em seguimento desde 2006 e 

um caso de neoplasia maligna indiferenciada de pequenas células). Portanto, o 

estudo incluiu a análise de amostras biológicas provenientes de 104 pacientes. 

 Após terem sido informadas a respeito dos objetivos do estudo, as 

pacientes ou seus responsáveis, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo A). Em seguida, um tubo de sangue total com EDTA e gel 

separador (Greiner Bio-One, Germany) foi coletado por punção venosa, assim 

como um fragmento de dois a cinco milímetros do tumor.  

As amostras foram coletadas no Ambulatório ou no Centro Cirúrgico, 

pelo médico assistente.  

Na primeira consulta da paciente no Ambulatório, um fragmento do tumor 

foi coletado para confirmação do diagnóstico por exame anátomo-patológico. 

Nesse momento, o médico assistente, coletou um segundo fragmento para a 

realização deste estudo. 

As amostras provenientes das pacientes submetidas a tratamento 

cirúrgico foram obtidas após a retirada da peça e antes do encaminhamento da 

mesma para o exame anátomo-patológico. As amostras de sangue dessas 

pacientes foram coletadas pelo médico anestesista, após as pacientes estarem 

anestesiadas, mas antes do início da cirurgia. 

Para fins de análise dos dados, o estadiamento clínico, segundo FIGO 

(FIGO, 2009) e o tipo histológico do tumor foram obtidos a partir da revisão dos 

prontuários médicos das pacientes. 
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A determinação do estadiamento clínico utilizado neste estudo foi 

realizada pelo médico assistente na primeira consulta da paciente.  

O tipo histológico do tumor foi determinado por exame anátomo-

patológico da peça após a retirada cirúrgica ou de fragmento de tecido coletado 

no Ambulatório. Foi realizado pelos laboratórios de anatomia patológica dos 

respectivos Serviços, segundo critérios definidos por Richart (1973). 

 

5.3. Detecção e Genotipagem de HPV no tecido tumora l 

 

5.3.1. Coleta das Amostras 

 

 Um fragmento de dois a cinco milímetros do tumor foi coletado com pinça 

de Gaylor-Medina, imediatamente acondicionado em tubo contendo 1 mL de 

meio Standard Transport Medium – STM (Qiagen, Biotecnologia do Brasil 

LTDA.), no caso das pacientes atendidas no ICESP e no IBCC, e enviado para 

o Laboratório de Virologia-LIM 52 do Instituto de Medicina Tropical, onde foi 

mantido a -20°C até a realização dos procedimentos laboratoriais.   

 Os fragmentos de tumores, das pacientes atendidas no HC-Barretos, 

foram coletados com pinça de Gaylor-Medina, imediatamente acondicionados 

em tubos de criopreservação e mantidos em nitrogênio líquido até a realização 

da extração de DNA do tecido tumoral pelo Banco de Tumores do HC-Barretos. 
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5.3.2. Extração do ácido nucléico 

 

 A extração de DNA, a partir do fragmento de tumor, foi realizada 

utilizando o kit comercial QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, Biotecnologia do Brasil 

LTDA) ou o kit NucleoSpin Tissue (Macherey-Nagel GmbH&Co, Germany), 

segundo instruções dos fabricantes. 

 Em resumo, o fragmento de tecido foi cortado em pedaços menores, aos 

quais foram adicionados tampão de lise de tecido e proteinase K. A mistura foi 

incubada a 56°C até que ocorresse a lise total do t ecido. Após a incubação, foi 

adicionado tampão de lise e uma nova incubação a 70°C por 10 minutos foi 

realizada. Ao término da incubação, foi adicionado etanol e a mistura foi 

transferida para uma coluna acoplada num tubo coletor e centrifugada por 1 

minuto. Após a centrifugação, a coluna foi transferida para um novo tubo coletor 

e foi adicionado o primeiro tampão de lavagem. Procedeu-se à nova 

centrifugação. Novamente, trocou-se a coluna de tubo e adicionou-se o 

segundo tampão de lavagem, centrifugou-se novamente por 3 minutos à 

velocidade máxima. Num novo tubo, a coluna foi centrifugada novamente, a fim 

de remover qualquer resíduo de etanol. Após a centrifugação, a coluna foi 

transferida para um novo tubo cônico e adicionou-se o tampão de eluição. 

Incubou-se à temperatura ambiente por 1 minuto e centrifugou-se. A alíquota de 

DNA extraído foi armazenada a -20°C. 
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5.3.3. Quantificação do DNA extraído 

 

 O DNA extraído das amostras foi quantificado em espectrofotômetro 

NanoDrop 1000 (ThermoScientific) no comprimento de onda 260nm.  

 

5.3.4. Genotipagem do HPV  

 

 A estratégia utilizada para determinar o genótipo do HPV presente no 

tecido tumoral está descrita na figura 4. Inicialmente, foram utilizados os kits 

comerciais PapilloCheck®(Greiner Bio-One, Frikenhausen, Germany) e Linear 

Array HPV Genotyping Test (Roche Molecular Diagnostics, Pleasanton, CA, 

USA). Esses kits foram escolhidos por terem como alvo regiões diferentes do 

genoma do HPV, aumentando a probabilidade da detecção do vírus. 

Amostras que apresentaram resultado HPV negativo em ambos os 

ensaios ou resultados discrepantes para HPV-16, 18 e/ou 45 foram submetidas 

às reações de PCR tipo específico para esses genótipos de HPV (Walboomers 

et al., 1999).  

 Amostras negativas para HPV no PapilloCheck® e positivas em qualquer 

um dos outros ensaios realizados foram submetidas a uma reação de PCR “in 

house” para a região E1do HPV, seguida de seqüenciamento genético, a fim de 

verificar o motivo do resultado “falso-negativo” apresentado pelo 

PapilloCheck®.  



 

 

Figura 4: Estratégia utilizada para 

tumoral. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estratégia utilizada para determinar o genótipo do HPV no tecido 
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determinar o genótipo do HPV no tecido 
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5.3.4.1. PapilloCheck® (Greiner Bio-One, Frikenhaus en, 

Germany) 

 

 O kit comercial PapilloCheck® (Greiner Bio-One, Germany) foi utilizado 

segundo as instruções do fabricante. Este kit utiliza um conjunto de iniciadores 

que amplificam um fragmento de 350pb da região E1 do HPV. 

 O ensaio é dividido em quatro etapas: PCR, hibridização, lavagem e 

escaneamento.  

A mistura de PCR foi composta por 5µL do DNA extraído (50 a 1971,5 

ng), 19,8µL de solução contida no PapilloCheck® Master Mix, 1U de HotStart 

Taq DNA Polymerase (Qiagen, Germany) e 0,005U de UNG (Uracil N-DNA 

Glycosylase) (Fermentas, Germany) para volume final de 26µL. A amplificação 

foi realizada em termociclador GeneAmp 9700 (Applied Biosystems, USA), 

segundo o protocolo: 37°C por 20 minutos para a açã o da UNG, 95°C por 15 

minutos, seguido de 40 ciclos de (95°C por 30 segun dos, 55°C por 25 segundos 

e 72°C por 45 segundos), seguido de 15 ciclos de (9 5°C por 30 segundos e 

72°C por 45 segundos). 

Após a realização do PCR procedeu-se a etapa de hibridização na qual, 

5µL do produto do PCR foram adicionados a 30µL do tampão de hibridização. 

Após agitação, 25µL dessa mistura foram aplicados no compartimento do chip e 

incubou-se por 15 minutos à temperatura ambiente e em atmosfera úmida. 

Após a incubação, procedeu-se a três etapas de lavagem. O chip foi lavado sob 
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agitação vigorosa para cima e para baixo em solução de lavagem por 10 

segundos a temperatura ambiente, 1minuto a 50°C e 1 0 segundos temperatura 

ambiente. Para secar o chip, o mesmo foi acondicionado em tubo cônico de 50 

mL e centrifugado a 500 x g por 3 minutos. Após a centrifugação, o chip foi 

introduzido no equipamento CheckScannerTM para realização da etapa de 

leitura de fluorescência. O resultado foi avaliado e emitido automaticamente 

pelo programa CheckReport™. 

 

5.3.4.2. Linear Array HPV Genotyping Test (Roche Mo lecular 

Diagnostics, Pleasanton, USA) 

 

 Este kit comercial utiliza o conjunto de iniciadores 

PGMY09/11biotinilados (Gravitt et al., 2000), capaz de amplificar um fragmento 

de 450pb da região L1 do HPV. 

 Em resumo, o ensaio pode ser dividido em quatro etapas: PCR, 

hibridização, lavagem e detecção.  

 A mistura da reação de PCR foi composta por 50µL da solução contida 

no HPV MMX (tampão Tris, Cloreto de Potássio, <0,02% de DNA Polimerase 

Amplitaq® Gold, <0,1% de enzima Amperase, <0,001% de dATP, dCTP, dUTP, 

dGTP, dTTP, <0,001% de cada um dos iniciadores e 0,06% de Azida sódica) 

acrescida de 125µL do Cloreto de Magnésio (<1%), e 50µL de DNA extraído 

diluído (1:5) em água destilada e deionizada (10 a 3943 ng), para um volume 
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final de reação de 100 µL. A reação foi submetida em termociclador GeneAmp 

9700 (Applied Biosystems, USA), à seguinte ciclagem: 50ºC por 2 minutos, 

95ºC por 9 minutos, 40 ciclos de (95º C por 30 segundos, 55ºC por 1 minuto e 

72ºC por 1 minuto), seguido por uma extensão final de 72ºC por 5 minutos.  

Após o término da PCR, foram adicionados 100µL da solução 

desnaturante (1,6% de hidróxido de sódio), ainda no termociclador. 

As tiras de genotipagem, revestidas com bandas das sondas para 37 

tipos de HPV e para β-globina, foram identificadas e acondicionadas em cada 

canaleta contidas em bandeja apropriada, onde foram adicionados 4 mL de 

solução de hibridização (4x SSPE em 0,5% de dodecil sulfato de sódio - SDS) 

aquecida a 53ºC. Em seguida, adicionou-se 75µL do produto amplificado e 

desnaturado e procedeu-se a incubação a 53°C, sob a gitação a uma velocidade 

de 0,3 x g por 30 minutos em banho-maria. Após a incubação, a solução de 

hibridização foi removida por aspiração a vácuo e foram adicionados 4mL de 

solução de lavagem (1X SSPE em 0,1% de SDS) à temperatura ambiente sob 

agitação, e em seguida esta solução foi removida por aspiração a vácuo. 

Adicionou-se 4 mL da solução de lavagem aquecida a 53°C e incubou-se por 

15 minutos a 53°C, sob agitação a uma velocidade de  0,3 x g em banho-maria. 

Após a incubação, a solução foi removida por aspiração a vácuo. Foram 

adicionados 4 mL do conjugado (estreptavidinaperoxidase) e deixado à 

temperatura ambiente sob agitação em um orbitário a 0,6 x g por 30 minutos. O 

conjugado foi aspirado e lavado com 4 mL de solução de lavagem à 

temperatura ambiente. A solução de lavagem foi removida e mais 4 mL desta 
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mesma solução foram acrescentados, deixando sob agitação em um orbitário a 

uma velocidade de 0,6 x g por 10 minutos à temperatura ambiente. A solução 

foi aspirada e foram adicionados 4mL do tampão citrato de sódio 1X e deixado 

sob agitação em um orbitário a uma velocidade de 0,6 x g por 5 minutos à 

temperatura ambiente. Em seguida, o tampão citrato foi aspirado e adicionado 

4mL do substrato em cada reservatório, e mantido sob agitação em um orbitário 

por 5 minutos a uma velocidade de 0,6 x g. Após este período, as bandas 

tornaram-se visíveis. O substrato foi então aspirado e lavado com água 

destilada para remover seu excesso. A identificação dos diferentes genótipos 

do HPV foi feita mediante leitura visual das linhas azuis que apareceram nas 

tiras, as quais foram comparadas com o padrão das linhas de referência 

fornecidas pelo fabricante. 

 

5.3.4.3. PCR HPV tipo específico 

 

 Amostras que apresentaram resultado discordante entre PapilloCheck® 

e Linear Array HPV Genotyping Test para HPV-16, 18 ou 45 foram submetidas 

à PCRs HPV tipo específico para confirmação do resultado da genotipagem, 

assim como, amostras HPV negativas no PapilloCheck® e no Linear Array HPV 

Genotyping Test. 
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 Para a realização dessas reações utilizou-se iniciadores capazes de 

ampificar um fragmento de aproximadamente 100pb da região E7 do HPV 

(Walboomers et al., 1999) (tabela 3).  

 

Tabela 3: Lista de iniciadores utilizados para amplificar por PCR parte da região 

E7 do HPV-16, 18 ou 45. 

Iniciador  Seqüência (5’ -3’) 
HPV16E7.667 GATGAAATAGATGGTCCAGC 
HPV16E7.774 GCTTTGTACGCACAACCGAAGC 
HVP18E7.696 AAGAAAACGATGAAATAGATGGA 
HPV18E7.799 GGCTTCACACTTACAACACA 
HPV45E7.741 CCCACGAGCCGAACCACAG 
HPV45E7.822 TCTAAGGTCCTCTGCCGAGC 
Adaptado de Walboomers et al., 1999. 

 

A mistura da PCR foi composta por 20mM de Tris-HCl pH8,4 (Invitrogen, 

USA), 50mM de KCl (Invitrogen, USA), 1,5mM de MgCl2 (Invitrogen, USA), 

200µM de dNTP mix (Invitrogen, USA), 400nM do iniciador forward e 400nM do 

iniciador reverso, 1,25 U de Platinum® Taq DNA Polymerase (Invitrogen, USA), 

5,7% de glicerol, 0,25µg/µL de Cresol Red e água DNAse RNAse free 

(Gibco/BRL, Life Technologies, USA) para volume final de 25µL. Como fita 

molde foram utilizados 5µL de DNA extraído (50 a 1971,5 ng). A amplificação 

em termociclador Mastercycler Gradient (Eppendorf, Germany) foi realizada 

segundo o protocolo: 94°C por 5 minutos, seguido de  40 ciclos de (94°C por 1 

minuto, 55°C por 1 minuto e 72°C por 1 minuto), e e xtensão final de 72°C por 

10 minutos. 
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5.3.4.3.1. Detecção do Produto de PCR 

 

 Após a realização da PCR, os produtos amplificados (107pb para HPV-

16, 103pb para HPV-18 e 81pb para HPV-45) foram observados em gel de 

agarose a 1,5% (Agarose Ultrapure TM – Invitrogen Life Technologies) em 

tampão TAE 1X [DNA Typing Grade TAE Buffer – GIBCO – Invitrogen 

Corporation (2mM Tris- Acetato e 50mM de ácido etilenodiaminotetracético - 

EDTA)], corado com SYBR Safe™ 1X (Invitrogen, USA). 

 Os produtos da amplificação e o padrão de peso molecular de 100pb 

(Invitrogen, USA) foram aplicados no gel de agarose e submetidos a uma 

corrente constante de 65 amperes por 30 minutos. 

 

5.4. PCR da região E1 do HPV 

 

Amostras que apresentaram resultado HPV negativo no PapilloCheck® e 

HPV positivo para os tipos de HPV detectados pelo PapilloCheck® em qualquer 

um dos outros ensaios foram submetidas à PCR da região E1 do HPV.  

 Para a realização dessas reações utilizou-se iniciadores (tabela 4) 

capazes de amplificar um fragmento de aproximadamente 706pb da região E1 

do HPV. 

 Os iniciadores foram desenhados utilizando o software Primer3 

(http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi). Inicialmente, 
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seqüências genéticas da região E1 de diferentes tipos de HPV obtidas no 

GenBank foram alinhadas utilizando o software Clustal W, implementado no 

programa BioEdit (www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/ BioEdit.html), para gerar 

seqüências consenso dessa região genômica do HPV para submissão ao 

software Primer 3. 

 

Tabela 4: Iniciadores utilizados para amplificação da região E1 do HPV. 

Iniciador  Seqüência (5’ -3’) Posição * 

E1F ARCCACCAAAATTGCGAAGT 962-981 

E1R TTGCCATCTAAWGCATTTCT 1667-1648 

*posição relativa ao gene E1 do HPV-18, Accession number GQ180785. 

 

A mistura da PCR foi composta por 20mM de Tris-HCl pH8,4 (Invitrogen, 

USA), 50mM de KCl (Invitrogen, USA), 1,5mM de MgCl2 (Invitrogen, USA), 

200µM de dNTP mix (Invitrogen, USA), 200nM do iniciador  forward e 200nM do 

iniciador reverso, 2,5 U de Platinum® Taq DNA Polymerase (Invitrogen, USA), e 

água DNAse RNAse free (Gibco/BRL, Life Technologies, USA) para volume 

final de 50µL. Como fita molde foram utilizados 10µL de DNA extraído (116 a 

2051 ng). A amplificação em termociclador Mastercycler Gradient (Eppendorf, 

Germany) foi realizada segundo o protocolo: 94°C po r 5 minutos, seguido de 40 

ciclos de (94°C por 1 minuto, 55°C por 1 minuto e 7 2°C por 1 minuto), e 

extensão final de 72°C por 10 minutos. 
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5.4.1. Detecção, purificação e quantificação do pro duto de PCR 

 

 Após a realização da PCR, os produtos amplificados foram observados 

em gel de agarose a 1,5% (Agarose Ultrapure TM – Invitrogen Life 

Technologies) em tampão TAE 1X [DNA Typing Grade TAE Buffer – GIBCO – 

Invitrogen Corporation (2mM Tris- Acetato e 50mM de ácido 

etilenodiaminotetracético - EDTA)], corado com SYBR Safe™ 1X (Invitrogen, 

USA). 

 Os produtos da amplificação e o padrão de peso molecular de 100pb 

(Invitrogen, USA) foram aplicados no gel de agarose e submetidos a uma 

corrente constante de 65 amperes por 30 minutos. 

 As amostras identificadas como positivas foram submetidas a um 

processo de purificação utilizando colunas de sílica (QIAquick® PCR 

Purification kit, Qiagen). O material purificado foi quantificado em gel de 

agarose a 1,5% (Agarose Ultrapure TM – Invitrogen Life Technologies) em 

tampão TAE 1X [DNA Typing Grade TAE Buffer – GIBCO – Invitrogen 

Corporation (2mM Tris- Acetato e 50mM de ácido etilenodiaminotetracético - 

EDTA)], corado com SYBR Safe™ 1X (Invitrogen, USA). As amostras e o 

padrão de massa molecular Low DNA Mass Ladder (Invitrogen, USA) foram 

aplicados no gel e submetidos a uma corrente constante de 65 amperes por 30 

minutos. 
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5.4.2. Reação de Seqüenciamento 

 

 Para a reação de seqüenciamento foi utilizado DNA Sequencing Kit-Big 

Dye Terminator™ v3.1 Cycle Sequencing Ready Reaction – ABI Prism® 

(Applied Biosystems, USA). A reação foi realizada utilizando-se 1x Big Dye 

(Applied Biosystems, USA), 1x tampão BigDye Sequencing, 25 a 50 ng de DNA 

amplificado e 3,2pmol de iniciador E1F ou E1R, para um volume final de 20µL. 

 A reação para incorporação de rodaminas foi realizada em placa de 96 

wells (Optical 96-well Reaction Plate, Applied Biosystems, USA), sob as 

seguintes condições: 25 ciclos de  (96°C por 10 seg undos, 50°C por 10 

segundos e 60°C por 4 minutos). 

 

5.4.3. Purificação da Reação de Seqüenciamento 

 

 Após a realização da reação de seqüenciamento, procedeu-se à etapa 

de purificação, na qual 80µL de isopropanol 75% foram adicionados em cada 

well da placa. A placa foi centrifugada a 2000 x g por 45 minutos; o isopropanol 

foi desprezado por inversão da placa e segui-se uma etapa de centrifugação da 

placa invertida a 150 x g por 1 minuto. O pellet seco foi ressuspenso em 20 µL 

de formamida Hi-Di e as amostras seqüenciadas em Seqüenciador Automático 

ABI 3100. 
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5.4.4. Análise Molecular 

 

 Os cromatogramas foram alinhados e editados manualmente, utilizando 

o software Sequencher (Gene Codes, USA).  

 Para realização da análise filogenética, os arquivos fastas gerados na 

edição foram alinhados com seqüências de referência de diferentes tipos de 

HPV, obtidas no GenBank, usando o software Clustal W, implementado no 

programa BioEdit (www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/BioEdit.html). Os alinhamentos 

foram corrigidos manualmente utilizando o programa BioEdit 

(www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/BioEdit.html). Os algoritmos de reconstrução 

filogenética Neighbor Joining e Maximum Likelihood foram utilizados para as 

análises. Com o auxílio do programa PAUP4b10 (Swofford, 1999) as matrizes 

de distância foram obtidas utilizando o modelo de substituição nucleotídica TVM 

com proporção de sítios invariávies e parâmetro de distribuição gamma, 

definido pelo ModelTest 3.7 (Posada e Crandall, 1998). O índice de 

sustentabilidade dos ramos foi testado pelo método de bootstrapping com 1000 

pseudo-réplicas. As árvores filogenéticas foram visualizadas com o programa 

TreeView (Page, 2002). 
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5.5. Padronização da reação de PCR em tempo real pa ra 

detecção do HPV-16 e do HPV-18 no plasma 

 

 A tecnologia de PCR em tempo real utilizada foi o sistema TaqMan 

MGB®.  

Para padronização da técnica da PCR em tempo real, foram utilizados os 

iniciadores MGP, que amplificam um fragmento de 165 pb da região L1 do HPV 

(tabela 5). Esse conjunto de iniciadores é uma modificação dos iniciadores 

GP5+/GP6+ (de Roda Husman et al., 1995) realizada para aumentar a 

sensibilidade na detecção de HPV de alto risco oncogênico (Söderlund-Strand 

et al., 2009).  

 

Tabela 5: Lista de iniciadores MGP utilizados para amplificar por PCR em 

tempo real parte da região L1 do HPV. 

Iniciador  Direção  Seqüência (5’ -3’) 

MGPA Forward ACGTTGGATGTTTGTTACTGTGGTGGATACTAC 
MGPB Forward ACGTTGGATGTTTGTTACCGTTGTTGATACTAC 
MGPC Forward ACGTTGGATGTTTGTTACTAAGGTAGATACCACTC 
MGPD Forward ACGTTGGATGTTTGTTACTGTTGTGGATACAAC 
MGP31 Forward ACGTTGGATGTTTGTTACTATGGTAGATACCACAC 
MGPG Reverse ACGTTGGATGGAAAAATAAACTGTAAATCATATTCCT 
MGPH Reverse ACGTTGGATGGAAAAATAAATTGTAAATCATACTC 
MGPI Reverse ACGTTGGATGGAAATATAAATTGTAAATCAAATTC 
MGPJ Reverse ACGTTGGATGGAAAAATAAACTGTAAATCATATTC 
MGP18 Reverse ACGTTGGATGGAAAAATAAACTGCAAATCATATTC 
Adaptado de (Söderlund-Strand et al., 2009). 
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A sonda utilizada na reação para HPV-16, 5’ 

TTTAAGGAGTACCTACGACATG 3’, foi marcada com FAM (6-

Carboxifluoresceína) como reporter na porção terminal 5’ e com MGB (Minor 

Groove Binder) na porção 3’ e a sonda para HPV-18’, 5’ 

TTTAAGCAGTATAGCAGACAT 3’, foi marcada com VIC® como reporter na 

porção terminal 5’ e com MGB na porção 3’. Optou-se pela utilização de sonda 

MGB porque esta modificação permite aumentar a temperatura de melting (Tm), 

sem aumentar o tamanho da sonda, permitindo o desenho de sondas menores. 

Além disso, a presença de um quencher não fluorescente na extremidade 3’ da 

sonda permite ao sistema medir a fluorescência do reporter com maior 

precisão. 

 As sondas MGB foram desenhadas a partir da inspeção visual do 

alinhamento (figura 5) de seqüências consenso da região L1 do HPV-16 e do 

HPV-18, geradas a partir do alinhamento de 35 seqüências de HPV-16 e 20 

seqüências de HPV-18 obtidas no GenBank. Os alinhamentos foram gerados 

pelo software Clustal W, implementado no programa BioEdit 

(www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/ BioEdit.html). 
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Figura 5: Alinhamento de nucleotídeo da região L1 de diferentes tipos de HPV, 

com os iniciadores MGP e as sondas MGB específicas para HPV-16 e HPV-18. 

 

 Para realização da padronização da reação foi utilizado DNA extraído de 

células Caski, correspondendo a 600 cópias do HPV-16/célula, gentilmente 

cedido pela Dra. Luisa Villa, do Instituto Ludwig e DNA extraído de células 

HeLa, correspondendo a 20 cópias do HPV-18/célula, obtido no Laboratório de 

Virologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 
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5.5.1. Determinação da temperatura de anelamento e da 

concentração final dos iniciadores 

  

 Para determinação da temperatura de anelamento e da concentração 

final dos iniciadores foram utilizados DNA extraído de CasKi (600 cópias do 

HPV-16/célula) e HeLa (20 cópias do HPV-18/célula) e PCR convencional. 

 A temperatura de anelamento dos iniciadores foi testada nas seguintes 

temperaturas: 45°C, 50,4°C, 55,8°C e 64,7°C.  

Os iniciadores foram testados nas concentrações finais de 200 nM e 

1µM, a fim de verificar qual dessas concentrações apresentava melhor 

sensibilidade e especificidade. 

As reações para determinação da temperatura de anelamento e de 

concentração final de iniciadores foram realizadas utilizando 20mM de Tris-HCl 

pH8,4 (Invitrogen, USA), 50mM de KCl (Invitrogen, USA), 3mM de MgCl2 

(Invitrogen, USA), 200µM de dNTP mix (Invitrogen, USA), 200nM ou 1 µM da 

mistura de iniciadores MGP, 1,25 U de Platinum® Taq DNA Polymerase 

(Invitrogen, USA), 5,7% de glicerol, 0,25µg/µL de Cresol Red e água DNAse 

RNAse free (Gibco/BRL, Life Technologies, USA) para volume final de 25µL. 

Como fita molde foram utilizados 5µL de DNA extraído.  

A amplificação em termociclador Mastercycler Gradient (Eppendorf, 

Germany) foi realizada segundo o protocolo: 94°C po r 5 minutos, seguido de 40 
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ciclos de (94°C por 1 minuto, 45-65°C por 1 minuto e 72°C por 1 minuto), e 

extensão final de 72°C por 7 minutos.  

Após a realização da PCR, os produtos amplificados (165 pb da região 

L1 do HPV) foram observados em gel de agarose a 1,5% (Agarose Ultrapure 

TM – Invitrogen Life Technologies) em tampão TAE 1X [DNA Typing Grade TAE 

Buffer – GIBCO – Invitrogen Corporation (2mM Tris- Acetato e 50mM de ácido 

etilenodiaminotetracético - EDTA)], corado com SYBR Safe™ 1X (Invitrogen, 

USA). Os produtos da amplificação e o padrão de tamanho molecular de 100pb 

(Invitrogen, USA) foram aplicados no gel de agarose e submetidos a uma 

corrente constante de 65 amperes por 30 minutos. 

 

5.5.2. Adequação ao sistema de PCR em tempo real Ta qMan® 

 

 Após a determinação, por PCR convencional, da temperatura de 

anelamento ideal, testou-se a reação no sistema de PCR em tempo real 

TaqMan®, com três concentrações finais de iniciadores: 200nM, 500nM e 1µM. 

 Todas as reações de PCR em Tempo Real foram realizadas no 

instrumento ABI Prism® 7300 HT SDS (Applied Biosystems, Inc., EUA). 

A reação foi realizada utilizando TaqMan Universal PCR Master Mix 1x 

(Applied Biosystems, Inc., EUA), 200nM, 500nM ou 1 µM da mistura de 

iniciadores MGP e água DNAse RNAse free (Gibco/BRL, Life Technologies, 

USA) para volume final de 25µL. Como fita molde foram utilizados 5µL de DNA 
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extraído de células Caski e HeLa. A amplificação foi realizada segundo o 

protocolo: 50°C por 2 minutos, 95°C por 10 minutos,  seguido de 40 ciclos de 

(95°C por 15 segundos, 52°C por 1 minuto e 60°C por  1 minuto).  

Após a realização da PCR, os produtos amplificados (165 pb da região 

L1 do HPV) foram visualizados em gel de agarose a 1,5% (Agarose Ultrapure 

TM – Invitrogen Life Technologies) em tampão TAE 1X [DNA Typing Grade TAE 

Buffer – GIBCO – Invitrogen Corporation (2mM Tris- Acetato e 50mM de ácido 

etilenodiaminotetracético - EDTA)], corado com SYBR Safe™ 1X (Invitrogen, 

USA). Os produtos da amplificação e o padrão de tamanho molecular de 100pb 

(Invitrogen, USA) foram aplicados no gel de agarose e submetidos a uma 

corrente constante de 65 amperes por 30 minutos. 

 

5.5.3. Determinação da concentração final de sonda  

 

 Após obter a temperatura de anelamento e a concentração de final de 

iniciadores ideais no sistema TaqMan®, iniciou-se a etapa de padronização da 

concentração de sonda. 

 Foram testadas três concentrações de sonda: 50nM, 200nm e 400nM.  

 Esta última etapa da padronização foi realizada para otimização da 

técnica, ou seja, identificação do menor Ct (cycle threshold) e a maior medida 

de fluorescência (∆Rn), utilizando a menor concentração de sonda. 
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 A reação foi realizada utilizando TaqMan Universal PCR Master Mix 1x 

(Applied Biosystems, Inc., EUA), 200nM da mistura de iniciadores MGP, 50nM, 

200nM ou 400nM de sonda e água DNAse RNAse free (Gibco/BRL, Life 

Technologies, USA) para volume final de 25µL. Como fita molde foram 

utilizados 5µL de DNA extraído de células Caski. 

 

5.5.4. Determinação da sensibilidade analítica 

 

 Para a determinação da sensibilidade analítica, oito réplicas de cada 

ponto da curva padrão foram submetidas ao ensaio padronizado. Para a 

construção das curvas padrão foram utilizados DNA extraído de Caski e HeLa, 

respectivamente.  

 Para a construção da curva padrão para HPV-16 foi utilizado DNA 

extraído de células Caski na concentração de 50 ng/µL. Inicialmente, 10 µL do 

DNA extraído de células Caski foram adicionados a 1 mL de plasma negativo. 

Sabendo-se que 1 célula diplóide possui 6,6 pg de DNA e que a linhagem 

celular Caski possui 600 cópias de HPV-16/célula, sabemos que foram 

adicionados 4,5 x 107 cópias de HPV-16 em 1 mL de plasma negativo. 

Posteriormente, diluições seriadas foram realizadas até a concentração de 4,5 x 

102 cópias de HPV-16.  

 Para a construção da curva padrão para a reação de detecção de HPV-

18 foi adotado o mesmo procedimento. Inicialmente, 10 µL do DNA extraído de 
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células HeLa, na concentração de 14ng/µL foram adicionados a 1 mL de 

plasma negativo. Sabendo-se que 1 célula diplóide possui 6,6 pg de DNA e que 

a linhagem celular HeLa possui 20 cópias de HPV-18/célula, sabemos que 

foram adicionados 4,2 x 105 cópias de HPV-18 em 1 mL de plasma negativo. 

Posteriormente, diluições seriadas foram realizadas até a concentração de 4,2 x 

103 cópias de HPV-18.  

A sensibilidade analítica foi determinada por análise Probit dos 

resultados obtidos, utilizando o programa estatístico SPSS v.15. Tanto para a 

reação de PCR em tempo real para detecção de HPV-16 no plasma como para 

a de detecção de HPV-18, o limite de sensibilidade foi de 93.500 cópias/mL 

(95% hit rate). 

 

5.5.5. Determinação da especificidade analítica 

 

 Para a determinação da especificidade analítica da reação de PCR em 

tempo real padronizada, os DNAs extraídos das amostras de tumores, que 

continham diferentes tipos de HPV, foram submetidos à reação. Portanto, a 

reação foi testada para HPV-16, 18, 31, 33, 35, 45 e 58. 
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5.6. Detecção e quantificação de HPV-16 e HPV-18 no  plasma de 

mulheres com câncer no colo do útero  

 

5.6.1. Coleta das amostras 

 

 Um tubo de sangue total com EDTA e gel separador (Greiner Bio-One, 

Germany) foi coletado de cada paciente antes do início do tratamento. Num 

período inferior a duas horas após a coleta, o tubo foi centrifugado a 1.600 x g 

por 10 minutos para que ocorresse a separação do plasma. O plasma foi 

separado em alíquotas de 1 mL e estocado a -80°C at é a realização dos testes 

moleculares.  

 

5.6.2. Extração dos ácidos nucléicos 

 

As amostras de plasma das pacientes provenientes do ICESP ou do 

IBCC que apresentaram HPV-16 e/ou 18 no tecido tumoral foram selecionadas 

para detecção e quantificação de HPV-16 e/ou 18 utilizando a reação de PCR 

em tempo real padronizada neste estudo. 

 Inicialmente, 1 mL das amostras de plasma foram centrifugados a 16.000 

x g por 10 minutos a 4°C para eliminação de restos celulares. O sobrenadante 

foi coletado e submetido à extração de ácidos nucléicos utilizando o sistema 

automatizado EasyMag (BioMérieux, France). Para a realização da extração de 
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ácidos nucléicos, o sistema baseia-se na técnica descrita por Boom e cols. 

(1990). O DNA foi eluído em 75µl de tampão de eluição do sistema EasyMag 

(BioMérieux, France). 

 

5.6.3. PCR em tempo real  

 

Para a realização de ensaio de PCR em tempo real quantitativo é 

necessário a construção de curva padrão, que servirá de parâmetro para a 

quantificação das amostras a serem testadas. Portanto, foram construídas duas 

curvas padrão: uma para a reação de detecção de HPV-16 e outra para a 

reação de detecção de HPV-18.  

 Para a construção da curva padrão para HPV-16 foi utilizado DNA 

extraído de células Caski na concentração de 50 ng/µL. Inicialmente, 10 µL do 

DNA extraído de células Caski foram adicionados a 1 mL de plasma negativo, 

que corresponde a 4,5 x 107 cópias de HPV-16 em 1 mL de plasma negativo. 

Posteriormente, diluições seriadas foram realizadas até a concentração de 4,5 x 

103 cópias de HPV-16.  

 Para a construção da curva padrão para a reação de detecção de HPV-

18 foi adotado o mesmo procedimento. Inicialmente, 10 µL do DNA extraído de 

células HeLa, na concentração de 14ng/ µL foram adicionados a 1 mL de 

plasma negativo, que corresponde a 4,2 x 105 cópias de HPV-18 em 1 mL de 
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plasma negativo. Posteriormente, diluições seriadas foram realizadas até a 

concentração de 4,2 x 103 cópias de HPV-18.  

As amostras de plasma das 44 pacientes, provenientes do ICESP e do 

IBCC, que apresentavam tecido tumoral positivo para HPV-16 e/ou 18 foram 

testadas. 

A reação de PCR em tempo real foi realizada utilizando TaqMan 

Universal PCR Master Mix 1x (Applied Biosystems, Inc., EUA), 200nM da 

mistura de iniciadores MGP, 200nM de cada sonda e água DNAse RNAse free 

(Gibco/BRL, Life Technologies, USA) para volume final de 25µL. Como fita 

molde foram utilizados 5µL de DNA extraído de cada amostra. 

 

5.7. Análise e tratamento dos dados 

 

 As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa EpiInfo 6 

(CDC), assumindo um valor de significância<0,05 bicaudal, que foi calculado, 

para análises de variáveis categóricas, usando o teste Yates corrigido ou testes 

de Fisher quando apropriado. 

 

5.8. Aspectos éticos 

 

 Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
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Universidade de São Paulo em 01 de julho de 2009 com número de protocolo 

0451/09 (Anexo B) e foi autorizado pelo Instituto do Câncer do Estado de São 

Paulo – ICESP (Anexo C), Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC 

(Anexo D) e Hospital de Câncer de Barretos - HC-Barrretos (Anexo E) e pela 

disciplina de Ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo F). 
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6. RESULTADOS 

  

 

6.1. População de estudo 

 

 A população do estudo foi composta por 104 pacientes atendidas no 

ICESP, IBCC ou HC-Barretos, no período de três de Novembro de 2009 a 

primeiro de Julho de 2011. Desse total de pacientes, 64 eram provenientes do 

ICESP (novembro de 2009 a junho de 2011), sete do IBCC (abril de 2011 a 

junho de 2011) e 33 do HC-Barretos (abril de 2011 a julho de 2011).  

A idade das pacientes variou de 27 a 86 anos, com idade média de 

53,15+15,14 anos. As pacientes atendidas no ICESP apresentaram média de 

idade de 50,70 + 13,85 anos, as provenientes do IBCC 57,86 + 15,82 anos e as 

do HC-Barretos 56,91 + 16,77 anos. Apesar das pacientes atendidas no ICESP 

serem em média sete anos mais jovens que as atendidas nos outros Serviços, 

essa diferença não é estatisticamente significativa (p=0,096). Das pacientes 

atendidas no HC-Barretos e no IBCC nenhuma tinha menos de 30 anos de 

idade (31 a 86 anos HC-Barretos e 41 a 81 anos IBCC). Das pacientes 

atendidas no ICESP (27 a 80 anos), três (4,7%) tinham menos de 30 anos de 

idade.  

 O tipo histológico do tumor foi definido por exame anátomo-patológico e 

obtido através de revisão do prontuário médico. Dezesseis pacientes (15,4%) 



apresentavam adenocarcinoma (ADC), 

escamosas (CEC) e 

ICESP foi de 17,2%, no HC

 

Gráfico 1: Distribuição do tipo histológico do tumor do colo do útero das 

pacientes. 

ADC, adenocarcinoma;CEC, carcinoma de células escamosas; N

indiferenciada de pequenas células.

  

Não se observou correlação entre a idade das pacientes e o tipo 

histológico do tumor (p=0,22) (tabela 

 

 

 

 

 

apresentavam adenocarcinoma (ADC), 85 (81,7%) carcinoma de células 

e três (2,9%) ignorados (Gráfico 1). A freqüência de ADC no 

ICESP foi de 17,2%, no HC-Barretos foi de 15,2% e no IBCC foi de 0%.

Gráfico 1: Distribuição do tipo histológico do tumor do colo do útero das 

ADC, adenocarcinoma;CEC, carcinoma de células escamosas; NMPC

indiferenciada de pequenas células.  

Não se observou correlação entre a idade das pacientes e o tipo 

histológico do tumor (p=0,22) (tabela 6). 

85 

%) carcinoma de células 

A freqüência de ADC no 

Barretos foi de 15,2% e no IBCC foi de 0%. 

Gráfico 1: Distribuição do tipo histológico do tumor do colo do útero das 104 

 

MPC, neoplasia maligna 

Não se observou correlação entre a idade das pacientes e o tipo 
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Tabela 6: Comparação entre a média de idade das pacientes e o tipo 

histológico do tumor de 101 pacientes. 

 

Idade Média (anos)  Tipo Histológico  N 

48,81 ADC 16 

53,89 CEC 85 

 

Quanto ao estadiamento clínico segundo FIGO, três casos (2,9%) foram 

classificados como estadio IA, 21 (20,2%) IB, sete (6,7%) IIA, 29 (27,9%) IIB, 

um (1%) IIIA, dez (9,6%) IIIB, dez (9,6%) IV e 23 (22,1%) ignorado (Gráfico 2). 

A maioria dos casos atendidos tanto no ICESP quanto no HC-Barretos eram IIB 

(34,4% e 18,2%, respectivamente). No IBCC, o estadiamento clínico observado 

com mais freqüência foi o IV (28,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 2: Distribuição do estadiamento clínico, segundo FIGO, das 

pacientes. 

Estadiamento clínico segundo FIGO. I, estadio I; II, estádio II; III, estadio III; estádio IV; estádio 

ignorado. 

Não se observou correlação entre a idade das pacientes e o 

estadiamento clínico 

 

Tabela 7: Comparação entre a média de idade e o estadiamento clínico de 

pacientes. 

Idade Média (anos)

49,0 

52,33 

60,54 

53,10 

 

 

Gráfico 2: Distribuição do estadiamento clínico, segundo FIGO, das 

Estadiamento clínico segundo FIGO. I, estadio I; II, estádio II; III, estadio III; estádio IV; estádio 

Não se observou correlação entre a idade das pacientes e o 

estadiamento clínico (p=0,196) (tabela 7). 

: Comparação entre a média de idade e o estadiamento clínico de 

Idade Média (anos)  Estadiamento Clínico  N 

I 24

II 36

III 11

IV 10
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Gráfico 2: Distribuição do estadiamento clínico, segundo FIGO, das 104 

 

Estadiamento clínico segundo FIGO. I, estadio I; II, estádio II; III, estadio III; estádio IV; estádio 

Não se observou correlação entre a idade das pacientes e o 

: Comparação entre a média de idade e o estadiamento clínico de 81 
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6.2. Genotipagem do HPV presente no tecido tumoral 

 

A partir do fragmento de tumor obtido das pacientes do estudo foi 

realizada a detecção e genotipagem do HPV presente neste material biológico. 

 

6.2.1. Quantificação do DNA extraído do tecido tumo ral 

 

 O DNA extraído de todas as amostras foi quantificado. A média de 

concentração de DNA extraído foi 71,65 + 59,11 ng/µL, variando de 10,0 a 

394,3 ng/µL. 

 

6.2.2. PapilloCheck® 

 

  Todas as 104 amostras de tecido de tumor no colo do útero do estudo 

foram analisadas utilizando o ensaio PapilloCheck®.  

 Quatorze amostras apresentaram como resultado falha de controle de 

amostra e/ou controle de PCR e foram reanalisadas diluídas 25 vezes.  A média 

de concentração de DNA extraído dessas amostras foi 91,0 + 62,1 ng/µL, 

variando de 20,1 a 193,6 ng/µL. Após a diluição, todas as amostras 

apresentaram resultado válido. 

Noventa amostras (86,5%) foram positivas para HPV. 



Dentre as amostras positiva

foram identificadas como HPV

como HPV-31, cinco (5,6%) como HPV

(3,4%) como HPV

infecção HPV-16 e HPV

HPV-16 e 35, HPV

em uma (1,1%) amostra cada.

O gráfico 3 apresenta a freqüência de genótipos de HPV na população 

estudada, utilizando o ensaio PapilloCheck®.

 

Gráfico 3: Freqüência de genótipos de

segundo o ensaio PapilloCheck®.

 

 

Dentre as amostras positivas para HPV no PapilloCheck®, 

foram identificadas como HPV-16, dez (11,1%) como HPV

31, cinco (5,6%) como HPV-33, três (3,4%) como HPV

%) como HPV-45, duas (2,2%) como HPV-35, duas (2,2%) 

16 e HPV-82. HPV-11, HPV-44/55, HPV-16 e 18, 

-73, HPV-52, HPV-16 e 56, HPV-16 e 73 foram identificados 

em uma (1,1%) amostra cada. 

O gráfico 3 apresenta a freqüência de genótipos de HPV na população 

, utilizando o ensaio PapilloCheck®. 

Gráfico 3: Freqüência de genótipos de HPV na população estudada (n=

segundo o ensaio PapilloCheck®. 
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6.2.3. Linear Array HPV Genotyping Test (LA) 

 

 Todas as 104 amostras de tumor de colo de útero do estudo foram 

analisadas utilizando o ensaio Linear Array HPV Genotyping Test (LA).  

Cento e três amostras (99%) foram positivas para HPV. Apenas uma 

amostra apresentou resultado HPV negativo neste ensaio. 

Dentre as amostras positivas para HPV no LA, 46 (44,7%) foram 

identificada como HPV-16, nove (8,7%) como HPV-18, cinco (4,8%) como HPV-

31, cinco (4,8%) como HPV-33, quatro (3,8%) como HPV-16 e HPV-18, quatro 

(3,8%) como HPV-16 e 35, três (2,9%) como HPV-58, três (2,9%) como HPV-16 

e 31, três (2,9%) como HPV-16 e 58, duas (1,9%) como HPV-16 e 45, duas 

(1,9%) como HPV-31 e 45, duas (1,9%) como HPV-16, 35 e 45. Infecções 

causadas por HPV-35; HPV-45; HPV-73; HPV16, 72; HPV-18 e 52; HPV-18, 31; 

HPV-11, 62; HPV-31, 35; HPV-39, 45; HPV-16, 52; HPV-16, 59; HPV-16, 73; 

HPV-16, 18, 45; HPV- 16, 31, 53; HPV-35, 73 foram observadas em um caso 

(1%) cada. 

O gráfico 4 apresenta a freqüência de genótipos de HPV na população 

estudada, utilizando o ensaio LA. 

 

 

 



Gráfico 4: Freqüência de 

utilizando o ensaio L

 

6.2.4. Comparação dos resultados obtidos no PapilloCheck

no Linear Array HPV Genotyping Test

 

 Quando as amostras apresentaram detecção dos 

no PapilloCheck® e no LA, foi considerado como concordância total entre os 

testes. Em situações em que pelo menos um dos tipos de HPV foi detectado 

por ambos os ensaios, a concordância foi considerada parcial.

 Sessenta e oito

HPV em ambos os testes. Portanto, houve 

 

Gráfico 4: Freqüência de genótipos de HPV na população estudada (N=10

utilizando o ensaio Linear Array HPV Genotyping Test.  

Comparação dos resultados obtidos no PapilloCheck

no Linear Array HPV Genotyping Test  (LA) 

Quando as amostras apresentaram detecção dos mesmos tipos de HPV 

no PapilloCheck® e no LA, foi considerado como concordância total entre os 

testes. Em situações em que pelo menos um dos tipos de HPV foi detectado 

por ambos os ensaios, a concordância foi considerada parcial.

oito amostras apresentaram detecção dos mesmos tipos de 

HPV em ambos os testes. Portanto, houve 65,4% de concordância total entre 
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no PapilloCheck® e no LA, foi considerado como concordância total entre os 

testes. Em situações em que pelo menos um dos tipos de HPV foi detectado 

por ambos os ensaios, a concordância foi considerada parcial. 
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os testes. Vinte e quatro amostras (23,1%) apresentaram concordância parcial 

e 11,5% discordância total. 

 Das 12 amostras que apresentaram discordância entre os testes, dez 

foram HPV negativas no PapilloCheck® e positivas para HPV no LA. Uma 

amostra foi positiva para HPV44/55 no PapilloCheck® e no LA positiva para 

HPV-16. A outra amostra foi positiva para HPV-45 no PapilloCheck® e HPV 

negativa no LA. 

 O LA detectou significativamente mais infecções múltiplas que o 

PapilloCheck® (p<0,001). O PapilloCheck® detectou infecções múltiplas em 

sete amostras (6,7%), enquanto o LA detectou em 32 (30,5%).  

 

6.2.5. PCR HPV tipo específico  

 

 Vinte e sete amostras (26%), que apresentaram resultado discordante 

entre PapilloCheck® e Linear Array HPV Genotyping Test para HPV-16, 18 ou 

45 ou que apresentaram resultado HPV negativo no PapilloCheck® e no Linear 

Array HPV Genotyping Test foram submetidas à PCRs HPV tipo específico para 

confirmação do resultado da genotipagem.  

Quinze amostras foram positivas para HPV-16 no LA e negativas para 

esse tipo de HPV no PapilloCheck®; quatro foram positivas para HPV-18 no LA 

e negativas para esse tipo de HPV no PapilloCheck®; seis foram positivas para 

HPV-45 no LA e negativas para esse tipo de HPV no PapilloCheck®; uma foi 
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positiva para HPV-45 no PapilloCheck® e negativa no LA; uma foi positiva para 

HPV-16, 18 e 45 no LA e negativa no PapilloCheck® (tabela 8). 

   

6.2.5.1. PCR HPV tipo específico para HPV-16 

 

No total, 27 amostras foram submetidas à reação de PCR HPV-tipo 

específico para HPV-16. Essa região amplifica um fragmento de 107 pb da 

região E7 deste HPV. Desse total de amostras, onze apresentaram resultado 

negativo para HPV-16 e dezesseis foram positivas para esse genótipo. 

Das quinze amostras positivas para HPV-16 no LA e negativas para esse 

tipo de HPV no PapilloCheck®, cinco apresentaram resultado negativo na 

reação de PCR específica para HPV-16, corroborando o resultado do 

PapilloCheck®. Dez amostras confirmaram o resultado positivo pra HPV-16 

apresentado pelo LA. 

   

6.2.5.2. PCR HPV tipo específico para HPV-18 

 

No total, 27 amostras foram submetidas à reação de PCR HPV-tipo 

específico para HPV-18. Essa região amplifica um fragmento de 103 pb da 

região E7 deste tipo de HPV. Desse total de amostras, 23 apresentaram 

resultado negativo para HPV-18 e quatro foram positivas para esse genótipo. 
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  Das quatro amostras positivas para HPV-18 no LA e negativas para 

esse tipo de HPV no PapilloCheck®, duas apresentaram resultado positivo na 

PCR tipo específica para HPV-18, o que confirma o resultado do LA; as outras 

duas amostras apresentaram resultado negativo, que corrobora os resultados 

do PapilloCheck®. 

 

6.2.5.3. PCR HPV tipo específico para HPV-45 

 

No total, 27 amostras foram submetidas à reação de PCR HPV-tipo 

específico para HPV-45. Essa região amplifica um fragmento de 81 pb da 

região E7 deste tipo de HPV. Desse total de amostras, 18 apresentaram 

resultado negativo para HPV-45 e nove foram positivas para esse genótipo. 

 Das seis positivas para HPV-45 no LA e negativas para esse tipo de HPV 

no PapilloCheck®, três apresentaram resultado positivo para HPV-45 na reação 

de PCR tipo específica pra HPV-45 e três apresentaram resultado negativo. 

 A amostra positiva para HPV-45 no PapilloCheck® e negativa no LA, foi 

positiva para esse tipo de HPV quando submetida à reação de PCR tipo 

específica. 

A amostra positiva para HPV-16, 18 e 45 no LA e negativa no 

PapilloCheck®, apresentou resultado positivo para HPV-16 e HPV-45 e 

negativo para HPV-18. 
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 A tabela 8 compila o resultado das 27 amostras analisadas pelos ensaios 

PapilloCheck®, Linear Array HPV Genotyping Test, PCR HPV tipo específico 

para HPV-16,  PCR HPV tipo específico para HPV-18 e PCR HPV tipo 

específico para HPV-45.  

 As amostras com discordância para HPV-16, 18 ou 45 foram 

consideradas positivas para esses tipos de HPV apenas quando o resultado foi 

confirmado pela PCR tipo específico. Quando o resultado na PCR tipo 

específico foi negativo, o resultado do LA positivo foi considerado “falso-

positivo”. 
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Tabela 8: Resultados apresentados nos ensaios PapilloCheck®, Linear Array 

HPV Genotyping Test (LA), PCR HPV-tipo específico para HPV-16, HPV-18 e 

HPV-45.  

Amostra  PapilloCheck®  LA HPV-16 HPV-18 HPV-45 

2 HPV negativo HPV-45 Negativo Negativo Positivo 

6 HPV negativo HPV-16 Negativo Negativo Positivo 

13 HPV negativo HPV-16 Positivo Negativo Positivo 

22 HPV negativo HPV-16 Negativo Negativo Positivo 

24 HPV-45 HPV negativo Negativo Negativo Positivo 

26 HPV negativo HVP-16, 35 Positivo Negativo Negativo 

28 HPV-16 HPV-16, 35, 45 Positivo Negativo Positivo 

29 HPV negativo HPV-18 Negativo Positivo Negativo 

31 HPV-31 HPV-16, 31 Negativo Negativo Negativo 

36 HPV-58 HPV-16, 58 Positivo Negativo Negativo 

39 HPV-16 HPV-16, 35, 45 Positivo Negativo Negativo 

41 HPV negativo HPV-16 Negativo Negativo Negativo 

43 HPV negativo HPV-39, 45 Negativo Negativo Positivo 

44 HPV-44/55 HPV-16 Positivo Negativo Negativo 

48 HPV-18 HPV-16, 18 Positivo Positivo Negativo 

50 HPV-31 HPV-31, 45 Positivo Negativo Negativo 

51 HPV-45 HPV-16, 45 Negativo Negativo Positivo 

52 HPV negativo HPV-18 Negativo Positivo Negativo 

59 HPV negativo HPV-16, 18, 45 Positivo Negativo Positivo 

62 HPV-16 HPV-16, 45 Positivo Negativo Negativo 

75 HPV negativo HPV-16, 58 Positivo Negativo Negativo 

81 HPV-35 HPV-16, 35 Positivo Negativo Negativo 

85 HPV negativo HPV-16 Positivo Negativo Negativo 

86 HPV-31 HPV-16, 31 Positivo Negativo Negativo 

91 HPV-52 HPV-18, 52 Negativo Negativo Negativo 

109 HPV-18 HPV-16, 18 Positivo Positivo Negativo 
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6.2.6. Identificação e determinação final do genóti po do HPV 

presente no tumor 

 

 Compilando todos os resultados dos testes de genotipagem (tabela 8), 

obtiveram-se 103 (99%) amostras positivas para HPV e uma (1%) amostra que 

foi considerada HPV negativa. 

 A amostra considerada HPV negativa obteve resultado negativo no 

PapilloCheck® e positivo para HPV-16 no LA. No entanto, o resultado positivo 

obtido no LA não foi confirmado pelo PCR tipo específico e, portanto, foi 

considerado “falso-positivo”. 

 Dentre as amostras HPV positivas, o genótipo de HPV encontrado com 

maior freqüência nos tumores foi o HPV-16 (39,8%), seguido pelo HPV-18 

(8,7%), HPV-31 (5,8%), HPV-33 (4,8%), HPV-45 (4,8%), HPV-16 e 35 (4,8%), 

HPV-58 (2,9%), HPV-16 e 18 (2,9%), HPV- 16 e 31 (2,9%), HPV- 16 e 58 

(1,8%), HPV-16 e 45 (1,8%). Infecções causadas por HPV-35, HPV-52, HPV-

73, HPV-16 e 82, HPV-16 e 72, HPV-18 e 31, HPV-11 e 62, HPV-31 e 45, HPV-

31 e 35, HPV-39 e 45, HPV-16 e 56, HPV-16 e 44/55, HPV-16 e 59, HPV-16 e 

73, HPV-16 e 52, HPV-16, 31 e 53, HPV-16, 35 e 45, HPV-16, 58 e 82, HPV-35 

e 73 foram encontrados em uma (1%) amostra cada.  

O gráfico 5 apresenta a freqüência de genótipos de HPV na população 

estudada, utilizando os resultados obtidos nos ensaios PapilloCheck®, Linear 



Array HPV Genotyping Test, 

HPV-45.  

 

Gráfico 5: Freqüência de genótipos de HPV na população estudada (n=

segundo os ensaios PapilloCheck®,

HPV-tipo específico para HPV
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Array HPV Genotyping Test, PCR HPV-tipo específico para HPV
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egundo os ensaios PapilloCheck®, Linear Array HPV Genotyping Test, 

tipo específico para HPV-16, HPV-18 e HPV-45.  

IBCC, nenhuma amostra foi identificada como HPV

do com maior freqüência foi o HPV-16. No ICESP e no HC

genótipos mais encontrados, como infecção simples, foram HPV

54,5%, respectivamente) e HPV-18 (10,9% e 6,1%, respectivamente). Ou seja, 

a maioria dos casos de câncer cervical, nestes Centros, foi causada por HPV
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: Freqüência de genótipos de HPV na população estudada (n=104), 

inear Array HPV Genotyping Test, PCR 

 

IBCC, nenhuma amostra foi identificada como HPV-18 e o genótipo 

16. No ICESP e no HC-Barretos, os 

genótipos mais encontrados, como infecção simples, foram HPV-16 (31,3% e 

,1%, respectivamente). Ou seja, 

a maioria dos casos de câncer cervical, nestes Centros, foi causada por HPV-
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16 ou HPV-18 (ICESP – 42,4%, HC-Barretos – 60,6%). A quantidade de 

tumores causados por HPV-16 no HC-Barretos foi significativamente maior do 

que a encontrada no ICESP (p=0,02). 

 No ICESP e no HC-Barretos, o HPV-16, presente em infecção simples ou 

múltipla, foi encontrado em 50% e 91% dos casos, respectivamente (p<0,0001), 

enquanto o HPV-18 foi encontrado em 14,1% e 12,1% dos casos, 

respectivamente.  

 Nos tumores classificados como adenocarcinoma, HPV-18 ou HPV-45 

foram identificados em oito (50%) das 16 amostras, mas não foi encontrada 

associação entre este tipo histológico e HPV-18 e HPV-45. No entanto, HPV-16 

foi associado a CEC (p=0,001) (tabela 9).  

A amostra considerada HPV negativa, era proveniente do ICESP e era 

um adenocarcinoma.  

 

Tabela 9: Associação entre o tipo histológico e o genótipo do HPV presente no 

tumor. 

Genótipo do HPV  ADC CEC P 
HPV-16 4 36 0,001 
HPV-18 3 6 0,68 
HPV-45 3 2 0,09 
HPV-16 e 45 1 1 0,43 
HPV-16 e 82 1 ---- 0,25 
HPV-16 e 35 1 4 1,00 
HPV-31 e 45 1 ---- 0,25 
HPV-16 e 59 1 ---- 0,25 
HPV negativo  1 ---- 0,25 
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 A amostra positiva para HPV-11 e 62 no tecido tumoral era proveniente 

de uma paciente de 38 anos de idade, positiva para HIV, atendida no ICESP. 

Essa paciente desenvolveu mestástase em linfonodo cervical esquerdo. 

Obtiveram-se cortes do bloco parafinado utilizado para o diagnóstico da 

metástase. O DNA do tecido metastático foi extraído utilizando o Genomic DNA 

Extraction kit (Real Biotech Inc., Taiwan) e submetido ao kit comercial INNO-

LiPA HPV Genotyping v2 (Innogenetics, Belgium) para genotipagem do HPV. 

Apenas o HPV-11 foi detectado neste material, o que sugere fortemente que 

este tipo de HPV de baixo risco oncogênico foi responsável por causar o câncer 

no colo do útero desta paciente. 

 

6.3. PCR da região E1 

 

 Treze amostras apresentaram resultado HPV negativo no PapilloCheck® 

e positivo no Linear Array Genotyping Test ou nos PCRs tipo específicos para 

HPV-16, 18 ou 45. Essas amostras foram submetidas à PCR para amplificar um 

fragmento de 706pb, a fim de verificar o motivo do resultado “falso-negativo”. 

Das treze amostras, três eram positivas para HPV-45, duas para HPV-

18, uma HPV-16, duas HPV-16 e 45, uma HPV-16 e 35, uma HPV-39 e 45, uma 

HPV-58, uma HPV-16 e 58 e uma HPV-35 e 73. 

 Desse total de amostras, cinco apresentaram resultado positivo na PCR 

e amplificaram um fragmento de peso molecular esperado (figura 6). Essas 
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amostras foram submetidas ao seqüenciamento genômico e duas 

apresentaram seqüências com qualidade para serem analisadas. 

 

 

Figura 6: Gel de agarose a 1,5%, corado com SYBR Safe™ 1x para verificar 

resultado do PCR da região E1.  

  

6.3.1. Análise molecular da região E1 

 

 As seqüências da região E1 obtidas foram submetidas à análise 

filogenética, utilizando o programa PAUP4b10 (figura 7). 

 A análise filogenética identificou HPV-18 e HPV-45, tipos de HPV 

passíveis de identificação pelo PapilloCheck®. 



Figura 7: Árvore filogenética da região E1 do HPV, obtida com o algoritmo de 
reconstrução filogenética “Maximum Likelihood”, utilizando o mo
substituição nucleotídica TVM+I+G. As amostras do estudo estão em 
amostras em vermelho são provenientes de outro estudo realizado no 
Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical e 
são seqüências de referên
estão expressos em porcentagem por 1000 réplicas. Estão indicados somente 
valores de bootstrap
 

 

: Árvore filogenética da região E1 do HPV, obtida com o algoritmo de 
reconstrução filogenética “Maximum Likelihood”, utilizando o mo
substituição nucleotídica TVM+I+G. As amostras do estudo estão em 
amostras em vermelho são provenientes de outro estudo realizado no 
Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical e 
são seqüências de referência obtidas no GenBank. Os valores de 
estão expressos em porcentagem por 1000 réplicas. Estão indicados somente 

bootstrap superiores a 70%. 
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: Árvore filogenética da região E1 do HPV, obtida com o algoritmo de 
reconstrução filogenética “Maximum Likelihood”, utilizando o modelo de 
substituição nucleotídica TVM+I+G. As amostras do estudo estão em verde, as 
amostras em vermelho são provenientes de outro estudo realizado no 
Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical e as demais amostras 

cia obtidas no GenBank. Os valores de bootstrap 
estão expressos em porcentagem por 1000 réplicas. Estão indicados somente 
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Nenhuma deleção foi observada nas seqüências, o que sugere que o 

motivo do resultado “falso-negativo” seja a presença de mutações em regiões 

de anelamento dos iniciadores e/ou das sondas. Outra possibilidade é a de 

esses vírus estejam presentes em quantidade inferior ao limite de detecção do 

PapilloCheck® 

 

 

6.4. Padronização da reação de PCR em tempo real pa ra 

detecção do HPV-16 e do HPV-18 no plasma 

 

 A padronização da Reação de PCR em tempo real específica para HPV-

16 e 18 teve início com a determinação da temperatura de anelamento e 

concentração final dos iniciadores. Foram testadas quatro diferentes 

temperaturas de anelamento: 45°C, 50,4°C, 55,8°C e 64,7°C; com os 

iniciadores nas concentrações de 200 nM e 1µM. 

 Observou-se que as temperaturas de anelamento de 50,4°C e 55,8°C 

funcionaram de maneira satisfatória. Então, optou-se por manter a temperatura 

a 52°C. A concentração final de iniciadores conside rada ideal foi de 200nM 

(figura 8).   
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Figura 8: Gel de agarose a 1,5%, corado com SYBR Safe™ 1x para teste de 
temperatura de anelamento e de concentração final de iniciadores.  
No primeiro pente, temperatura de anelamento de iniciadores de 45°C; no segundo 
pente, temperatura de anelamento de iniciadores de 50,4°C; no terceiro pente, 
temperatura de anelamento de iniciadores 55,8°C; no  quarto pente, temperatura de 
anelamento de iniciadores 64,7°C. As três primeiras  posições de cada pente, 
concentração final de iniciadores de 200nM; As posições 5, 6 e 7 de cada pente, 
concentração final de iniciadores de 1µM. As posições 4 e 8 de cada pente, controle 
negativo (água).  A: teste realizado utilizando células HeLa, que 20 cópias de HPV-
18/célula. B: teste realizado utilizando células Caski, que contém 600 cópias de HPV-
16/célula.  
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 Posteriormente, testou-se a reação no sistema de PCR em tempo real 

TaqMan®, utilizando 52°C de temperatura de anelamen to de iniciadores e 

500nM de concentração final de iniciadores. Observou-se que a reação 

comportou-se de maneira satisfatória no ensaio (figura 9). 

 

 

Figura 9: Gel de agarose a 1,5%, corado com SYBR Safe™ 1x para testar a 
adequabilidade do ensaio no sistema de PCR em tempo real TaqMan® 
100pb, padrão de peso molecular de 100pb; HeLa, célula que contém 20 cópias de 
HPV-18/célula; SiHa, célula que contém 1 cópia de HPV-16/célula; Neg, controle 
negativo (água).   
 

 Posteriormente, testou-se a concentração final de iniciadores ideal para o 

no sistema de PCR em tempo real TaqMan®. Foram testadas três 

concentrações de iniciadores: 200nM, 500nM e 1µM. A concentração 

considerada ideal foi a de 200nM (figura 10).  
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Figura 10: Gel de agarose a 1,5%, corado com SYBR Safe™ 1x para testar a 
concentração final de iniciadores no sistema de PCR em tempo real TaqMan®. 
Posições 1, 2, 3, 9, 10, 11, 17, 18 e 19: foi utilizado como amostra DNA extraído de 
HeLa; As posições 5, 6, 7, 13, 14, 15, 21, 22 e 23: foi utilizado como amostra extraído 
de Caski; As posições 4, 8, 12, 16, 20 e 24: controle negativo (água).  100pb, padrão 
de peso molecular de 100pb; HeLa, célula que contém 20 cópias de HPV-18/célula; 
SiHa, célula que contém 1 cópia de HPV-16/célula; Neg, controle negativo (água).   
 

Após, iniciou-se a etapa de padronização da concentração de sonda com 

concentração de iniciadores constante (200nM). Foram testadas três 

concentrações de sonda: 50nM, 200nm e 400nM. Observou-se que a reação 

ideal no sistema TaqMan® utilizava concentração de 200nM do conjunto de 

iniciadores MGP e 200nM de sonda MGB e era realizada com temperatura de 

anelamento de iniciadores de 52°C. 
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6.4.1. Sensibilidade analítica 

 

 Após as condições da reação terem sido determinadas, verificou-se o 

limite de detecção da mesma. O ensaio foi realizado utilizando DNA extraído de 

células Caski e HeLa que foram analisados em oito réplicas para cada ponto da 

diluição seriada, variando de 4,5 x 107 a 4,5 x 102 cópias de HPV-16/mL de 

plasma e de 4,2 x 105 a 4,2 x 103 cópias de HPV-18/mL de plasma. 

A sensibilidade analítica da reação foi determinada por análise Probit, 

que determinou 9,3x104 cópias/mL como limite de sensibilidade (95% hit rate). 

 

6.4.2. Especificidade analítica 

 

 Para finalizar a padronização, testamos a especificidade da reação, 

utilizando DNA extraído dos tumores, que continham diversos tipos de HPV 

(HPV-16, HPV-18, HPV-31, HPV-33, HPV-35, HPV-45 e HPV-58). Apenas 

tumores HPV-16 e/ou HPV-18 positivos foram amplificados na reação (figura 

11). 
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Figura 11: Reação de PCR em tempo real para teste de especificidade, 
utilizando DNA extraído de tumores positivos para HPV-16, 18, 31, 33, 35, 45 e 
58. 
 

6.5. Detecção e quantificação de HPV-16 e HPV-18 no  plasma de 

mulheres com câncer no colo do útero 

 

 Dentre as 71 amostras provenientes do ICESP e do IBCC, 44 foram 

positivas para HPV-16 e/ou HPV-18 no tecido tumoral. O plasma dessas 

pacientes foi submetido à extração de ácido nucléicos pelo sistema EasyMag 

(BioMérieux, France) e posteriormente, à reação de PCR de tempo real para 

detecção desses tipos de HPV (figura 12). 
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Figura 12: Curva padrão da reação de PCR em tempo real padronizada, com 

diluições seriadas do DNA extraído de células Caski. 

 

 Trinta e cinco amostras de tecido tumoral eram positivas para HPV-16, 

oito para HPV-18 e uma para HPV-16 e HPV-18. Das quarenta e quatro 

amostras, cinco (11,4%) tiveram o HPV-16 identificado no plasma (tabela 10). 

Nenhuma amostra foi positiva para HPV-18. 

 Considerando somente as amostras de tecido tumoral positivas para 

HPV-16, a porcentagem de detecção desse tipo de HPV no plasma foi de 

13,9%.  

 



110 

 

Tabela 10: Quantificação de HPV-16 no plasma de pacientes positivas para 

esse tipo de HPV no tecido tumoral. 

 

Amostra  Carga viral 
(cópias/mL) 

Tipo 
Histológico 

FIGO 

18 158886.90 CEC IV 
20 344878.66 CEC IB2 
23 56421.42 CEC IV 
49 19639.14 CEC IIIB 
61 167970.69 CEC IIB 

 

Todas as pacientes que tiveram o HPV-16 identificado no plasma eram 

acometidas por CEC no colo do útero. Nenhuma paciente com ADC teve o 

HPV-16 ou HPV-18 identificado no plasma.  

A quantificação do DNA do HPV-16 no plasma variou de 19.639,14 a 

344.878,66 cópias de HPV-16/mL de plasma. 

 Não foi observada nenhuma correlação entre o estadiamento FIGO e a 

presença do DNA do HPV-16 no plasma. 
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7. DISCUSSÃO  

 

 

 Este estudo procurou verificar a contribuição dos diferentes tipos de HPV 

no desenvolvimento do câncer no colo uterino, avaliar alguns métodos 

moleculares disponíveis para detecção do DNA viral e possíveis mecanismos 

de falha dos mesmos. Além disso, foi realizada a padronização de uma reação 

de PCR em tempo real para detecção do DNA do HPV no plasma de mulheres 

portadoras de câncer no colo uterino e sua utilização como método diagnóstico 

foi verificada. 

 A escolha dessa população com diagnóstico confirmado de câncer no 

colo uterino foi feita por representar o último estágio no desenvolvimento da 

carcinogênese, que é o carcinoma invasivo. Dessa forma, esperávamos que 

todos os métodos utilizados fossem capazes de detectar a presença do vírus. 

 Inicialmente, o estudo objetivava a obtenção de amostras biológicas, 

antes do início do tratamento, provenientes de 165 pacientes com câncer no 

colo uterino, além de amostras de plasma das mesmas pacientes obtidas a 

cada quatro meses, em média, após o término do tratamento, até dois anos de 

seguimento. No entanto, só foi possível a obtenção de 104 amostras pré-

tratamento. Até o momento, só foi possível a obtenção de poucas amostras 

após o término do tratamento, devido aos longos períodos para iniciá-lo, 

reações adversas que levam à interrupção transitória do mesmo e óbitos. Por 
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esses motivos, optamos por apresentar apenas os resultados obtidos com as 

amostras de plasma coletadas antes do início do tratamento, além dos dados 

dos tumores.  Mesmo não tendo atingido a amostragem prevista, este estudo 

apresenta dados que comprovam a presença do HPV em 99% dos tumores 

cervicais, uma avaliação cuidadosa de dois métodos comercialmente 

disponíveis para genotipagem do HPV, sugere os motivos de possíveis falhas 

desses testes e resultados inéditos, no Brasil, quanto à detecção de DNA de 

HPV no plasma de mulheres com câncer no colo uterino.  

 A população estudada apresentou idade média de 53,15 + 15,14 anos, 

em concordância com outro estudo que avaliou amostras provenientes dos 

cinco continentes e observou que as pacientes brasileiras apresentavam em 

média 54,3 + 13,6 anos (Sanjosé et a., 2010). A idade média das pacientes 

portadoras de câncer no colo uterino no mundo é de 51,4 + 13,3 anos. 

Pacientes provenientes da Europa apresentam a idade média mais alta (54,2 

anos), seguida da América do Norte e Ásia (51,1 anos), América Central e do 

Sul (50,6 anos), África (50,4 anos), e Oceania (49,3 anos). Apesar da idade 

média dessas pacientes ser em torno dos 50 anos, países como Argentina, 

Colômbia, Paraguai e Venezuela apresentam idade média inferior a 50 anos de 

idade (Sanjosé et al., 2010). 

No Brasil, estudos realizados em diferentes regiões do país mostram que 

o câncer no colo uterino acomete mulheres com aproximadamente 50 anos, 

com exceção da região Nordeste: São Paulo (52 anos) (Eluf-Neto et al., 1994), 

Belém (51,5 anos) (Noronha et al., 1999), Goiânia (49 anos) (Rabelo-Santos et 
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al., 2003) e Natal (47 anos) (Fernandes et al., 2010). A idade média das 

pacientes de Natal assemelha-se à encontrada na Argentina, Venezuela e 

Paraguai (Sanjosé et al., 2010). 

Aproximadamente 5% das pacientes atendidas no ICESP tinham menos 

de 30 anos (duas com 27 anos e uma com 29 anos), duas dessas pacientes 

com estadiamento IB2 e a terceira com IIIB. A taxa de mulheres jovens 

atendidas no ICESP chama atenção para a idade ideal de início de rastreio 

primário de câncer no colo do útero. No Brasil, o rastreio tem início aos 25 anos 

de idade porque dados apresentados pelas diretrizes de rastreamento do 

câncer do colo do útero apontam taxa de aproximadamente 1% de carcinoma 

invasor em mulheres com menos de 24 anos em registros hospitalares da 

FOSP e da Unicamp (INCA, 2011).  No entanto, estudo realizado com 

adolescentes e mulheres jovens (13 a 24 anos) mostrou que a taxa de 

progressão de NICII para NIC III foi de 2% em um ano, 12% em dois anos e 

15% em três anos (Moscicki et al., 2010). Oitenta por cento das mulheres 

jovens com LSIL foram incapazes de fazer a eliminação viral em um ano. 

Dessas, 23,3% progrediram para HSIL e 61,7% persistiram com LSIL (Woo et 

al., 2010). 

As pacientes atendidas no ICESP com menos de 30 anos já apresentam 

idade para inclusão no programa de rastreio. Mas se elas tivessem sido 

incluídas no programa com 20 anos de idade, talvez, teria sido possível o 

diagnóstico e tratamento de lesão precursora do carcinoma invasor e essas 

pacientes provavelmente não teriam desenvolvido o câncer.   
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 Na população estudada, o tipo histológico mais freqüentemente 

observado foi o CEC (81,7%). O ADC foi observado em 15,4%. Dados da 

literatura para amostras coletadas no Brasil apresentam a mesma distribuição 

de tipos histológicos (84.3% de SCC e 13.1% de ADC) (Sanjosé et al., 2010). 

Estudos realizados em diferentes regiões do Brasil apresentam taxas menores 

de ADC: na cidade de São Paulo 4,5% de ADC (Eluf-Neto et al., 1994), em 

Recife 6,8% (Lorenzato et al., 2000), em Belém, 3,2% (Noronha et al., 1999), 

em Goiânia, 7,1% de ADC (Rabelo-Santos et al., 2003). No entanto, estudo 

realizado em Natal recentemente encontrou os mesmos valores de ADC obtidos 

neste estudo 15,9% (Fernandes et al., 2010), sugerindo que a quantidade do 

ADC está aumentando no Brasil.  

As taxas de ADC encontradas no Brasil no estudo de Sanjosé et al. 

(2010), no estudo de Fernandes et al. (2010) e no presente estudo são mais 

altas do que as encontradas na Europa (8.8%), na América do Norte (7.4%), 

nas Américas Central e do Sul (6.3%), na África (8.4%), na Ásia (6.6%) e 

próximas às encontradas na Oceania (12.3%) (Sanjosé et al., 2010). A taxa de 

ADC no Brasil assemelha-se à observada na Croácia (11,4%), Itália (12,7%), 

Algéria (15,4%), Uganda (15,5%), Líbano (14,2%), Israel (11,1%), Turquia 

(17,3%) e Austrália (12,3%). Na meta-análise realizada por Li et al. (2011), a 

proporção de ADC variou por região, sendo que a mais baixa (3,8%) foi 

encontrada na Ásia e a mais alta na América do Norte (23,7%) (Li et al., 2011). 

Além disso, essa meta-análise apresenta taxa de ADC mais alta do que o 

estudo de Sanjosé et al. (2010), e semelhante à encontrada no presente 
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estudo, para Europa (15,1%), Austrália (13,3%) e América Central e do Sul 

(12,4%) (Li et al., 2011). 

 Não foi observada correlação entre a idade da paciente e o tipo 

histológico do tumor em concordância com o estudo realizado em 38 países dos 

cinco continentes (Sanjosé et al., 2010). 

 Em Recife, a maioria (37,3%) das pacientes estudadas apresentava 

estadiamento III (Lorenzato et al., 2000), em comparação com 11% observado 

neste estudo, no qual a maioria (34,6%) apresentava estadiamento II. Essas 

freqüências podem refletir falta de acesso ao diagnóstico em Recife em 

comparação à São Paulo. 

Diferente do que esperávamos, as pacientes com estadiamento IV eram 

mais jovens que as com estadiamento III. A principal hipótese para justificar 

esse dado é a de que as mulheres estão adquirindo a infecção genital pelo HPV 

cada vez mais jovens. 

O presente estudo obteve alta taxa de positividade para HPV em 

amostras de tecido de tumor no colo uterino, corroborando dados da literatura 

que demonstram que quase todos, senão todos os CEC e ADC são causados 

por HPV (Walboomers et al., 1999). A não detecção de HPV em carcinomas 

cervicais pode ser devido a resultados falso-negativos (erro laboratorial) ou 

resultados verdadeiro-negativos. Os resultados falso-negativos ocorrem devido 

à sensibilidade insuficiente das técnicas utilizadas, deleções ou rearranjos do 

gene do HPV que está sendo testado, presença de um tipo de HPV não 

detectado pelo sistema que está sendo utilizado, amostra inadequada ou 
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adenocarcinoma endometrial classificado erroneamente (Herrington et al., 1999; 

Sanjosé et al., 2010). Resultados verdadeiro-negativos podem ser devido a um 

mecanismo “hit-and-run” que leva à perda do genoma do HPV ou 

desenvolvimento tumoral por uma via HPV independente (Herrington et al., 

1999). 

Este estudo obteve a maior taxa de positividade para HPV em amostras 

de tecido de tumor no colo uterino dentre os estudos brasileiros. Estudo 

realizado na cidade de São Paulo obteve 84% de positividade (Eluf-Neto et al., 

1994), em Belém 70,3% (Noronha et al., 1999), em Goiânia 80,4% (Rabelo-

Santos et al., 2003) e em Natal 92% (Fernandes et al., 2010). 

 Estudos com amostras provenientes de diferentes regiões do mundo 

obtiveram taxas de positividade variando de 85% a 92,9% (Smith et al., 2007, 

Sanjosé et al., 2010,  Li et al., 2011). Alguns fatores podem explicar a alta taxa 

de positividade do presente estudo: utilização de mais de uma técnica para 

encontrar o HPV, tipo de amostra utilizada (tecido fresco) e os tipos histológicos 

dos tumores.  

A maioria dos estudos da literatura utilizou material parafinado, que pode 

levar à degradação do DNA durante o processo de fixação, e 

conseqüentemente menor taxa de positividade (Greer et al., 1991). 

O presente estudo utilizou apenas tumores classificados como CEC e 

ADC, os demais estudos da literatura utilizaram além de CEC e ADC outros 

tipos de tumores. Tumores classificados como adenocarcinoma de células 

claras (CCAC), embora raros, podem ter sido incluídos nos outros estudos. O 
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desenvolvimento de CCAC pode estar associado à exposição intra-uterina a 

estrógeno dietilstilbestrol não esteróide (DES), que foi largamente utilizado 

como anticoncepcional entre 1938 e 1978 (Kocken et al., 2011). 

A única amostra considerada HPV negativa era um adenocarcinoma. 

Estudos reportam menor taxa de positividade para HPV em ADC do que em 

CEC (Sanjosé et al., 2010). Uma possível explicação para o resultado negativo 

é que o material coletado pode corresponder a regiões adjacentes à lesão e 

não à lesão propriamente dita. 

O presente estudo identificou 69,6% de infecções simples e 30,4% de 

infecções múltiplas. A quantidade de infecções múltiplas observadas no estudo 

é maior do que a observada em outros estudos, que variou de 13,3% a 21% 

(Fernandes et al., 2010; Li et al., 2011). O estudo de Li et al., (2011) mostrou 

que a proporção de infecções múltiplas tem aumentado nos últimos anos de 

aproximadamente 4% para 15% (Li et al., 2011). A alta taxa de infecções 

múltiplas obtida neste estudo pode ser devido ao uso do Linear Array HPV 

Genotyping Test, que parece ter uma tendência para detectar infecções 

múltiplas (Dalstein et al., 2009). 

Dentre as amostras HPV positivas, os cinco genótipos de HPV 

encontrados com maior freqüência nos tumores foram: HPV-16, seguido pelo 

HPV-18, HPV-31, HPV-33 e HPV-45. No mundo, os tipos de HPV observados 

com maior freqüência em casos de câncer cervical são: HPV-16, 18, 31, 33 e 

35 (Sanjosé et al., 2010; Li et al., 2011). Em qualquer região do mundo, o HPV-

16 parece ser o mais freqüente, seguido do HPV-18 (Sanjosé et al., 2010). No 
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entanto, os demais tipos de HPV parecem ter diferentes freqüências de acordo 

com a região estudada. No Brasil, HPV-16, 18, 31 e 33 parecem ser os mais 

freqüentes em todas as regiões (Eluf-Neto et al., 1994; Noronha et al., 1999), 

com exceção do Nordeste, onde o terceiro mais freqüente é o HPV-58, seguido 

do HPV-45; os HPV-31 e HPV-33 parecem ter uma menor importância nessa 

região ocupando a 5ª. e a 6ª. posições  (Fernandes et al., 2010). 

  Estudos mostram que a contribuição de HPV-16 e 18 nos casos de 

câncer cervical varia de 62,4 a 72,6% (Noronha et al., 1999; Fernandes et al., 

2010; Sanjosé et al., 2010; Li et al., 2011). Esses dados demonstram a 

importância da vacinação em massa anti-HPV também para as mulheres 

brasileiras. 

 No ICESP e no HC-Barretos, os genótipos mais encontrados, como 

infecção simples ou múltiplas, foram HPV-16 e HPV-18, ou seja, a maioria dos 

casos de câncer cervical, nestes Serviços, foi causada por HPV-16 ou HPV-18. 

A quantidade de tumores causados por HPV-16 no HC-Barretos foi 

significativamente maior do que a encontrada no ICESP (p=0,02). No HC- 

Barretos apenas uma amostra não era positiva para HPV-16 e/ou 18. Essa 

hegemonia do HPV-16 e/ou 18 observada no HC-Barretos pode ser devido ao 

fato destas pacientes serem provenientes de cidades pequenas do interior, ao 

passo, que as pacientes atendidas no ICESP, são em sua maioria da cidade de 

São Paulo, onde ocorre grande fluxo de pessoas vindas de todas as regiões do 

país e mesmo de outros países. Essa diversidade populacional observada em 
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São Paulo pode ser responsável pela heterogeneidade de tipos de HPV 

encontrada na cidade. 

O predomínio de HPV-16 e/ou 18 nas pacientes atendidas no HC-

Barretos demonstra que a vacinação em massa anti-HPV nessas áreas seria 

capaz de praticamente erradicar, no futuro, esse tipo de câncer nessas regiões. 

  Estudos brasileiros e mundiais encontram associação entre 

adenocarcinoma e HPV-18 ou HPV-45 (Eluf-Neto et al., 1999; Fernandes et al., 

2010; Sanjosé et al., 2010; Li et al., 2011). No entanto, o presente estudo não 

observou essa associação. O estudo de Li et al. (2011) observou que nos 

estudos realizados após 2006, a proporção de HPV-16 em adenocarcinoams 

aumentou significativamente, sendo a mesma encontrada para o HPV-18 (Li et 

al., 2011). A associação do HPV-16 à CEC está de acordo com outros estudos 

(Li et al., 2011).  

A amostra positiva para HPV-11 e 62 no tecido tumoral foi considerada 

um caso raro. HPV-11 como infecção simples foi identificado em apenas duas 

amostras de um total de 10.575 casos de câncer cervical (Sanjosé et al., 2010). 

Esta paciente era HIV positiva e apresentava Aids. No entanto, não acreditamos 

que o quadro clínico da paciente seja o único responsável pelo 

desenvolvimento de carcinoma invasivo por HPV-11. Uma avaliação mais 

cuidadosa de outros fatores deve ser feita para elucidar os fatores responsáveis 

pelo desenvolvimento do carcinoma invasivo por um HPV de baixo risco 

oncogênico, como o HPV-11. 
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A genotipagem do HPV foi realizada neste estudo após a realização de 

dois ensaios comercialmente disponíveis e reações de PCR tipo específico, em 

caso de resultados discordantes entre o PapilloCheck® e o LA para HPV-16, 18 

e 45. As reações de PCR tipo específico realizadas neste estudo foram 

consideradas gold standard, por utilizarem iniciadores específicos e 

apresentarem sensibilidade de 10 a 100 cópias destes tipos de HPV 

(Walboomers et al., 1999). 

A concordância total ou parcial, entre o PapilloCheck® e o LA, obtida 

neste estudo foi de 88,5%, menor do que a encontrada em outros estudos (91% 

e 93%) (Dalstein et al., 2009; Halfon et al., 2010).  

A taxa de concordância total obtida neste estudo, 65,4%, foi maior do 

que a obtida por Dalstein et al. (2009), que foi de 60%. No entanto, Dalstein et 

al. (2009) obtiveram 30,9% de concordância parcial em comparação com 23,1% 

do presente estudo. A taxa de concordância total foi dependente do número de 

genótipos detectados, o LA detectou significativamente mais infecções múltiplas 

que o PapilloCheck®: infecções simples 84,3% versus 12,5% em infecções 

múltiplas, fato também observado em outros estudos (Dalstein et al., 2009; 

Halfon et al., 2010).  

A maioria das infecções múltiplas (71,9%) apresenta concordância 

parcial entre os testes. Esse fato pode ser devido à baixa carga viral 

apresentada por um dos genótipos envolvidos na infecção e ao fato de não ter 

sido utilizado um método automatizado, como o AutoLipa para a realização do 

ensaio LA (Dalstein et al., 2009). O ensaio LA é muito sensível à variação de 
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temperatura durante as etapas de hibridização e lavagem, que pode levar a 

resultados falso-positivos ou falso-negativos. Além disso, os métodos utilizam 

diferentes conjuntos de iniciadores, que tem como alvo diferentes regiões do 

genoma do HPV. Tanto a região L1 quanto a E1 podem sofrem deleções 

durante o processo de integração do genoma do HPV no genoma da célula 

hospedeira. Como as amostras utilizadas neste estudo são provenientes de 

tecido tumoral, acredita-se que em grande parte das amostras o DNA do HPV 

esteja integrado no genoma da célula hospedeira.  

Semelhante à literatura, os dois métodos apresentaram diferentes taxas 

de detecção dentre os diferentes genótipos de HPV (Dalstein et al., 2009; 

Halfon et al., 2010). No caso dos HPV-16, 18 e 45, o PCR tipo específico 

demonstrou que ambos os métodos falham, não podendo considerar nem um 

método nem outro como melhor. 

Com exceção de uma amostra, todas as demais que apresentaram 

resultado discordante entre os testes, apresentaram resultado positivo para 

HPV em um dos testes e negativo no outro, similar ao ocorrido no estudo de 

Dalstein et al. (2009), no qual metade dos resultados discordantes foram pelo 

mesmo motivo descrito acima.  

 A verificação das amostras que apresentaram resultado negativo para 

HPV no PapilloCheck® e positivo em um dos outros ensaios demonstrou que 

em cinco amostras foi possível amplificar um fragmento de peso molecular 

esperado, o que sugere que deleções de grandes fragmentos não estão 

presentes no gene E1 dessas amostras. Dessas cinco amostras, duas geraram 
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seqüências com qualidade para serem analisadas e não foi possível observar 

nenhuma deleção que justificaria o resultado negativo no PapilloCheck®, o que 

sugere que o resultado falso-negativo pode ser devido a presença de mutações 

na região dos iniciadores e/ou das sondas. Nas oito amostras restantes que 

apresentaram resultado negativo na PCR da região E1 realizado neste estudo, 

a hipótese mais plausível seria a presença de deleções nessa região gênica. No 

entanto, outras reações que amplifiquem um fragmento maior devem ser 

realizadas para confirmação desta hipótese. 

 O monitoramento da resposta ao tratamento das pacientes com câncer 

no colo uterino é realizado por meio de testes inespecíficos, como os exames 

de imagem. Dessa forma, é desejável o desenvolvimento de uma metodologia 

não invasiva, específica para detecção precoce de recidiva. Com esse intuito, 

padronizamos uma reação de PCR em tempo real capaz de detectar de modo 

específico a presença de DNA de HPV-16 e 18 no plasma.  

Quarenta e quatro amostras de tecido tumoral, provenientes do ICESP e 

do IBCC, eram positivas para HPV-16 e/ou HPV-18. O plasma dessas 

pacientes foi selecionado para verificar o desempenho da reação de PCR em 

tempo real. Desse total de amostras, cinco (11,4%) tiveram o HPV-16 

identificado no plasma. Nenhuma amostra foi positiva para HPV-18. 

 Considerando somente as amostras de tecido tumoral positivas para 

HPV-16, a porcentagem de detecção desse tipo de HPV no plasma foi de 

13,9%, a média encontrada na literatura é de 30,5%. Outros estudos 

encontraram porcentagens próximas à deste estudo: 12% (Pornthanakasem et 
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al., 2001) e 13,8% (Satish et al., 2004). Dong e cols. (2002) detectaram o DNA 

do HPV em 5,2% das amostras. No entanto, outros estudos encontraram em 

uma freqüência muito maior, como por exemplo, 70% (Duenas et al., 2001), 

32% (Ho et al., 2005), 64,7% (Wei et al., 2007), 56% (Yang et al., 2004), 24,1% 

(Hsu et al., 2003), 25% (Singh et al., 2006), 44,7% (Widschwendter et al., 2003), 

40% (Liu et al., 2001) e 54,8% (Gnanamony et al., 2010). 

 Uma hipótese para a baixa detecção de DNA de HPV-16 e 18 no plasma 

das pacientes com câncer no colo uterino é a sensibilidade da reação 

padronizada. Apesar de termos utilizado sondas específicas para HPV-16 e 18 

na PCR em tempo real, os iniciadores utilizados eram genéricos e podem ter 

sido responsáveis pela baixa sensibilidade da reação. Estudos reportam que 

mesmo em pacientes com câncer no colo uterino a carga viral encontrada no 

plasma é baixa (Liu et al., 2001; Pornthanakasem et al., 2001; Dong et al., 

2002; Sathish et al., 2004; Singh et al., 2006). Dong e cols. (2002) reportaram 

que a presença de DNA do HPV no plasma das pacientes com câncer cervical 

seria mais freqüente em pacientes com carcinoma do que nas com 

adenocarcinoma. No presente estudo, nenhuma paciente com adenocarcinoma 

apresentou detecção de DNA de HPV no plasma, corroborando os dados de 

Dong e cols. (2002). Semelhante ao descrito em outros trabalhos (Duenas et 

al., 2001; Ho et al., 2005) não foi observada relação entre a presença de DNA 

do HPV no plasma e o estadiamento clínico da paciente. Também não foi 

observada relação entre a carga viral no plasma e o estadiamento da doença, 

similar ao reportado em outros trabalhos (Gnanamony et al., 2010). 
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 Este e outros estudos mostram que a detecção de DNA de HPV no 

plasma não pode ser utilizada como teste diagnóstico de câncer cervical. No 

entanto, o teste pode apresentar um importante papel no monitoramento da 

resposta ao tratamento. Outros estudos devem ser realizados com as amostras 

de plasma coletadas após o término do tratamento para avaliar a correlação da 

detecção do DNA do HPV no plasma e a detecção precoce de recidiva. 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

 A taxa de detecção do HPV encontrada no estudo foi alta, 99%, 

sugerindo que praticamente não existe carcinoma cervical HPV negativo. 

Resultados HPV negativos são provenientes de falhas nos testes utilizados ou 

erros de classificação dos tumores, ou ainda, tumor primário extra-cervical. 

 Este estudo aponta que os tipos de HPV mais freqüentes nos tumores no 

colo do útero, na população estudada, são HPV-16, 18, 31, 33 e 45, sendo que 

os HPV-16 e 18 juntos são responsáveis por 97% dos casos de câncer cervical 

do HC-Barretos e 64% dos casos do ICESP. 

 O PapilloCheck® apresentou 12,5% de resultados falso-negativos 

enquanto o Linear  Array HPV Genotyping apresentou 0,96%. As causas mais 

prováveis para os resultados falso-negativos do PapilloCheck® são a presença 

de mutações nas regiões de hibridização dos iniciadores e/ou sondas e a 

deleção de fragmentos do gene E1. 

 Observou-se que a reação de PCR em tempo real padronizada para 

detecção do DNA de HPV-16 e 18 no plasma das pacientes com câncer no colo 

uterino é pouco sensível, mas específica. Outro achado do estudo é que a 

presença de DNA de HPV-16 e/ou 18, determinada por meio da metodologia 

apresentada, no plasma das pacientes com câncer no colo uterino não deve ser 

utilizada como ferramenta diagnóstica. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo A 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECID O 

__________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RE SPONSÁVEL 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   
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PADRONIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DE PCR EM TEMPO REAL PARA 

DETECÇÃO DO DNA DO HPV NO PLASMA EM MULHERES COM CÂNCER 

DE COLO DE ÚTERO 

PESQUISADOR: José Eduardo Levi 

CARGO/FUNÇÃO: Pesquisador INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 23.407/01-D (CRBio) 

UNIDADE DO HCFMUSP: Depto. De Moléstias Infecciosas LIM 52 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

   RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

 4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 5 anos 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s)  

 O objetivo desta pesquisa é testar um novo método de diagnóstico do câncer de 

útero usando amostra de sangue. Como a Sra. sabe, o diagnóstico desta doença 

normalmente é feito pelo exame citológico (Papanicolaou) seguido de outros testes 

como a colposcopia e a biópsia. Este estudo poderá ajudar pacientes com câncer de 

útero para o acompanhamento de possível recidiva (volta do câncer após o tratamento) 

e mesmo mulheres que não sabem que estão com câncer poderão ser beneficiadas. 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizado s, com seus propósitos e 

identificação dos que forem experimentais e não rot ineiros; 

 Não será realizado nenhum procedimento além daqueles necessários conforme 

a determinação do seu médico. Precisaremos de uma pequena amostra de sangue da 

Sra. e também obteremos um fragmento da biópsia já solicitada por seu médico. 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são  realizados –   

Será feita a coleta de sangue da veia do braço, ou seja, após a limpeza, a pele 

é furada com a agulha até atingir a veia, empregando tubo de coleta a vácuo, o sangue 

flui naturalmente para o tubo. Serão coletados apenas 5 mL para o propósito desta 
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pesquisa.   

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados n os procedimentos dos itens 

2 e 3; 

Não se espera nenhum desconforto além da pequena dor causada pela picada da 

agulha no antebraço. 

5 – Benefícios para o participante.   Não há benefício direto para o participante. 

Trata-se ainda de um estudo para ver se o teste é capaz de detectar o câncer de útero 

usando amostra de sangue. A Sra. Está sendo convidada a contribuir porque já tem um 

diagnóstico conclusivo de câncer de útero. 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possa m ser vantajosos, pelos 

quais o paciente pode optar ; 

7 – Garantia de acesso:  em qualquer etapa do estudo, a Sra. terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de suas dúvidas. O 

investigador principal é o Dr José Eduardo Levi que pode ser encontrado no 

Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São 

Paulo na Rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 470, 2º andar, CEP 05403-000 

Telefone(s) 11 3062 2645 ramal 110, e-mail dudilevi@usp.br. Se a sra. 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 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consenti mento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuí zo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição; 

09 – Direito de confidencialidade  – As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

paciente; 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os res ultados parciais das 

pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resulta dos que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores;  

11 – Despesas e compensações: não há despesas pesso ais para o participante 
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em qualquer fase do estudo, incluindo exames e cons ultas.  Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 

12 - Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa.  

13 - ACREDITO TER SIDO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA A RESP EITO DAS 

INFORMAÇÕES QUE LI OU QUE FORAM LIDAS PARA MIM , DESCREVENDO O ESTUDO 

”.P ADRONIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DE PCR EM TEMPO REAL PARA DETECÇÃO DO DNA  DO 

HPV NO PLASMA EM MULHERES COM CÂNCER DE COLO DE ÚTERO ” 

EU DISCUTI COM A DRA. MARIA  LUIZA NOGUEIRA  GENTA  E/OU  PROF. DR. JESUS  

PAULA  CARVALHO 

 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         /       /        

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

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 
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(Somente para o responsável do projeto) 

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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