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Resumo 

 

 

Lorenzi NPC. Autocoleta cervicovaginal no rastreamento do câncer do colo do útero: 
aceitabilidade, detecção de Papilomavírus Humano de alto risco oncogênico e pesquisa 
de biomarcadores [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo, 2019. 

Introdução: o câncer cervical uterino (cc) é, ainda, sério problema de saúde pública em 
países em desenvolvimento, sendo uma das principais causas de morte em mulheres 
adultas no Brasil. Apesar da inquestionável contribuição do exame citológico de 
Papanicolaou na redução do cc, este tem  grande variação na sua sensibilidade e 
especificidade na detecção de lesões neoplásicas cervicais, além de muitas mulheres 
não terem acesso ao sistema de saúde para a realização deste exame, principalmente 
em regiões menos desenvolvidas em nosso país. O estabelecimento do HPV como 
agente etiológico do cc permitiu novas formas de rastreamento, cujo alvo é o material 
genético do HPV, especificamente os de alto risco oncogênico (HrHPV). Muitos estudos 
demostraram bom custo-efetividade dos testes para detecção do DNA do HrHPV com a 
vantagem de poderem ser realizados com material colhido pela própria mulher, 
denominando-se autocoleta. O teste  identifica o vírus, mas não a lesão precursora ou 
mesmo o câncer, podendo levar a aumento de exames desnecessários, devido à  alta 
prevalência e transitoriedade da infecção pelo HPV. A utilização de biomarcadores pode 
constituir valioso auxílio na acurácia dos testes de rastreamento. As proteínas E6 e E7 
dos HrHPV promovem a degradação das proteínas supressoras de tumor p53 e pRb, 
respectivamente, podendo resultar na exacerbação da proteína inibitória p16 ink4a e 
proteína Ki-67, cuja detecção simultânea sugere um sinal de desregulação celular, ou 
mesmo, progressão da lesão induzida pelo HPV; uma das principais enzimas 
antioxidantes, a superóxido dismutase de manganês (SOD2), também, apresenta 
expressão aumentada em vários tumores associados ao HPV; outra enzima, a alfa(α)-
manosidase pode ter seu papel na progressão de tumores associados ao HPV por 
possível ação na  modulação de respostas inflamatórias nos tumores. Assim, a 
combinação de todos poderia auxiliar na identificação de mulheres sob risco do cc em 
regiões remotas do nosso país. Objetivos: o estudo visa avaliar: 1) a aceitabilidade da 
autocoleta; 2) o resultado da citologia em meio líquido (LBC) do grupo autocoleta (AC) 
versus  grupo profissional de saúde (PS), com relação ao diagnóstico anatomopatológico 
(AP);  3) o resultado da pesquisa de HrHPV realizado pelo grupo AC versus grupo PS; 
4) o resultado da pesquisa  do biomarcador p16/Ki-67 colhido pelo grupo AC versus 
grupo PS com relação ao diagnóstico AP; 5) os resultados da pesquisa  dos 
biomarcadores α-manosidase e SOD2 colhidos pelo grupo AC versus grupo PS com 
relação ao diagnóstico AP. Métodos: estudo prospectivo e transversal envolveu 232 
participantes divididas em dois grupos, PS e AC, com alteração citológica e indicação de 
colposcopia. Foram atendidas nos ambulatórios de Ginecologia, da Disciplina de 
Ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, Hospital Universitário e 
Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Registrou-
se história clínica e coleta de dados sociodemográficos. Coletou-se material para a 



 

 
 

execução de LBC, detecção de HrHPV (COBAS 4800®) e pesquisa de biomarcadores 
por imunocitoquímica: p16/Ki-67 (CINtec PLUS®cytology), α-manosidase e SOD2 pelos 
grupos grupos AC e PS. O padrão-ouro para avaliação da sensibilidade e especificidade 
foi o resultado AP. O procedimento de autocoleta foi realizado, utilizando-se a escova 
EvalynBrush®(Rovers®), após orientação verbal e de folheto ilustrativo. Estas 
participantes foram divididas em três faixas etárias (≤29, 30-49, ≥50) e convidadas, após 
o procedimento, a responder questionário de aceitabilidade da autocoleta. Resultados: 
A maior parte, 76,7%, das mulheres declararam sua preferência pela AC, 12,9% 
preferiram coleta pelo PS e 10,3% referiram indiferença ao método na avaliação da 
aceitabilidade do AC. Os principais motivos pela AC foram: praticidade (todas as faixas 
etárias), menos constrangimento (≤29 e ≥50 anos), poder colher em 
casa/laboratório/UBS (30-49 anos). A maioria não se sentiu embaraçada, e houve efeito 
de menor medo e desconforto, na coleta, conforme a idade aumentava. A detecção de 
HrHPV em NIC 2+ no grupo AC foi 94,1%(HPV16: 37,7%, HPV-outros tipos: 36%, 
coinfecção: 18%) e no grupo PS foi 93,7%( HPV-outros tipos: 43,9%, HPV16: 34,7%, 
coinfecção: 12,2%). Os resultados da análise da LBC foram: citologia AGM associada a 
NIC 2+, grupos PS, 83,8% x AC, 82,3%. Citologia BGM associada a NIC 2+ teve os 
seguintes valores para PS e AC: 50,0% e 67,9% respectivamente; citologia NILM 
associada a NIC 2+ mostrou os seguintes valores para PS e AC: 33,3% e 62,5%, 
respectivamente. Análise dos biomarcadores mostrou sensibilidade de p16/Ki-67 nos 
grupos PS e AC de 84,4% e 70,6%, respectivamente. A α-manosidase apresentou 
sensibilidade para os grupos PS e AC de 50,0% e 42,1%, e SOD2,  56,4% e 33,7%, 
respectivamente. As especificidades das reações p16/Ki-67, α-manosidase e SOD2 no 
grupo PS foram, respectivamente, 59,2%, 69,2% e 67,7%. No grupo AC, os valores para 
os mesmos testes foram: 85,7%, 85,7% e 75,0%, respectivamente. A acurácia, no escore 
final, do p16/Ki-67 foi de 80,7% no grupo PS e de 74,7% no grupo AC. Conclusões: 
Autocoleta cervicovaginal teve boa aceitabilidade nas mulheres referenciadas para 
exame colposcópico em hospitais universitários de atendimento secundário e terciário à 
saúde. A LBC teve forte associação nas categorias “alto grau de malignidade” citológica 
e NIC 2+ para ambos os grupos, PS e AC. Associação fraca foi observada entre as 
categorias “negativo para lesão intraepitelial ou malignidade” citológica e NIC 2+, com 
menor desempenho no grupo AC em comparação com o grupo PS. A detecção de 
HrHPV em amostras AC e amostras coletadas pelo PS apresentaram semelhante 
sensibilidade e especificidade para detecção de NIC 2+, mostrando a não inferioridade 
do desempenho clínico para detecção de HrHPV da AC versus coleta pelo PS. O 
biomarcador p16/Ki-67 apresentou bom desempenho, com maiores índices de 
positividade em NIC 2+ e maiores índices de negatividade em NLP e NIC 1, em ambos 
os grupos, com associação mais nítida no grupo PS. Os biomarcadores SOD2 e α-
manosidase tiveram expressão crescente, conforme gravidade de lesão cervical. A 
expressão foi maior no grupo PS em comparação ao grupo AC com relação ao SOD2, 
contrariamente a α-manosidase, que foi maior no grupo AC. A combinação dos 
biomarcadores apresentou boa acurácia na predição de NIC 2+ em ambos os grupos 
sem diferença estatística entre eles. Portanto, a autocoleta apresentou boa 
aceitabilidade e, associada a biomarcadores, boa acurácia para detecção de mulheres 
sob risco do câncer do colo do útero.  

Descritores: Neoplasias uterinas; Colo do útero; Papilomavírus humano; Autocoleta; 
Aceitabilidade; Inibidor p16 de quinase dependente de ciclina; Antígeno Ki-67; Alfa-
manosidase; Superóxido dismutase.  
  



 

 
 

Summary 

 

 

Lorenzi NPC. Cervicovaginal self-collection in cervical cancer screening: acceptability, 
detection of high-risk Human Papillomavirus, and research into biomarkers [thesis]. São 
Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2019. 

Introduction: Cervical cancer (CC) is still a serious public health issue in developing 
countries, and it is one of the main causes of death of adult women in Brazil. 
Notwithstanding the unquestionable contribution of conventional cytology, i.e., the 
Papanicolaou test, in reducing CC, the test varies widely in sensitivity and specificity in 
the detection of cervical neoplastic lesions. Besides, many women do not have access to 
the public health system for taking the Pap smear, primarily in the less developed parts 
of the country. The consensus that HPV is the etiological agent of CC has enabled the 
development of new screening methods aimed at HPV genetic material, especially the 
high-risk for cancer HPVs (HrHPVs). A number of studies have demonstrated the good 
cost-effectiveness of the DNA detection tests for HrHPV; these have the additional 
advantage of being optionally performed with material collected by the woman herself, 
and this procedure is known as self-collection. However, the test identifies the virus but 
not the precursor lesion or even cancer, with the consequent need for additional exams, 
albeit unnecessary, given the high prevalence and the transience of HPV infection. 
Biomarkers may be used as a valuable aid in improving the accuracy of screenings tests. 
The E6 and E7 proteins of HrHPV promote the degradation of the p53 and pRb tumor 
suppressing proteins, respectively, possibly leading to the exacerbation of inhibitor 
protein p16 ink4a and of protein Ki-67, with the simultaneous detection of both suggesting 
a deregulation of cell signaling or even progression of the HPV-induced lesion. 
Furthermore, one of the main antioxidant enzymes, manganese superoxide dismutase 
(SOD2), also has increased expression in several HPV-associated tumors; another 
enzyme, alpha (α)-mannosidase, may play a role in the progression of HPV-associated 
tumors, perhaps due to modulation of tumor inflammatory responses. Thus, all of the 
aforementioned factors, when combined, could aid in the identification of women at risk 
of CC in the remote regions of our country. Objectives: This study had the purpose of 
evaluating the following: 1) self-collection acceptability; 2) the results of the liquid-based 
cytology (LBC) of the self-collection (SC) group versus those of the health professional 
(HP) group and the results of both groups contrasted with the anatomopathologic (AP) 
diagnoses; 3) the results of HrHPV testing undergone by the SC group versus those of 
the HP group; 4) the results of biomarker p16/Ki-67 testing undergone by the SC group 
versus those of the HP group by contrast with the AP diagnoses; 5) the results of the 
testing with α-mannosidase and SOD2 biomarkers undergone by the SC group versus 
those of the HP group compared with the AP  diagnoses. Methods: This is a prospective 
cross-sectional study involving 232 participants with cytological abnormalities and a 
referral to colposcopy, who were allocated to two groups, SC and HP. They were assisted 
at the Gynecology Outpatient Clinics, Gynecology Discipline, Department of Obstetrics 
and Gynecology, University Hospital and Clinics Hospital, School of Medicine, University 
of São Paulo. Medical histories were taken down and sociodemographic data were 



 

 
 

compiled. Material from the women in both the SC and the HP groups was collected for 
carrying out LBC, HrHPV detection (COBAS 4800®), and immunocytochemical testing of 
the following biomarkers: p16/Ki-67 (CINtec PLUS®cytology), α-mannosidase, and 
SOD2. The gold standard for the assessment of sensitivity and specificity was the AP 
result. Self-collection was performed with the EvalynBrush® (Rovers®) brush following 
verbal instructions and those from a leaflet with illustrations. The participants were divided 
into three age brackets (≤29, 30-49, ≥50) and, after the SC procedure, they were invited 
to answer a questionnaire about the acceptability of SC. Results: Most women (76.7%) 
declared their preference for SC, relatively few (12.9%) preferred collection by a HP, and 
about the same proportion (10.3%) reported indifference to the collection method. The 
major reasons underlying the option for SC were the following: practicality (all age 
brackets), less embarrassment (≤29 and ≥50 years), and the possibility of collection at 
home/laboratory/basic health unit (30-49 years). Most participants did not feel 
embarrassed, and, as age advanced, the effect of fear or discomfort during collection 
diminished. Detection of HrHPV in CIN 2+ in the SC group was 94.1% (HPV16, 37,7%; 
HPV-other types, 36%; coinfection,18%) and in the HP group, 93.7% (HPV-other types, 
43.9%; HPV16, 34.7%; coinfection, 12.2%). The results of LBC were as follows: high-
grade malignancy (HGM) cytology associated with CIN 2+, was, in the HP group, 83.8%, 
and in the SC group, 82.3%; low-grade malignancy (LGM) cytology associated with CIN 
2+, was, in the SC group, 67.9%, and in the HP group, 50.0%; negative for intraepithelial 
lesion/ malignancy (NILM) associated with CIN2+, was, in the SC group, 62.5%, and in 
the HP group, 33.3%. As for the biomarkers, p16/Ki-67 showed sensitivity of 84.4% and 
70.6% in the HP and in the SC groups, respectively; α-mannosidase had a sensitivity of 
50.0% and 42.1% in groups HP and SC, respectively; and the sensitivity of SOD2 in the 
HP group was 56.4% and in the SC group was 33.7%. The specificities of the p16/Ki-67, 
α-mannosidase, and SOD2 reactions in the HP group were 59.2%, 69.2% e 67.7%, 
respectively, and in the SC group, 85.7%, 85.7% e 75.0%, respectively. In the final score, 
accuracy of p16/Ki-67 was 80.7% in the HP group and 74.7% in the SC group. 
Conclusions: Cervicovaginal self-collection was well-accepted by the women referred to 
a colposcopy examination at university hospitals specialized in secondary and tertiary 
health assistance. The LBC was strongly associated with cytological high-grade 
malignancy and with CIN 2+ in both the HP and the SC groups. Weak association was 
observed between cytological NILM and CIN 2+, and the connection was weaker in the 
SC group than in the HP group. Results of HrHPV detection in patients with CIN 2+ from 
both the SC and the HP groups were similar in terms of sensitivity and specificity, 
indicating that self-collection is not inferior to collection by health professionals to HrHPV 
detection. The performance of the p16/Ki-67 biomarker was good, with higher indices of 
positivity in CIN 2+ and of negativity in NPL and CIN 1 in both groups, albeit with a clearer 
association in the HP group. Expression of the SOD2 and the α-mannosidase biomarkers 
increased in parallel with the severity of the cervical lesion; however, SOD2 expression 
was higher in the HP group than in the SC group, whereas α-mannosidase was higher in 
the SC group. The accuracy of the combination of biomarkers in predicting the presence 
of CIN 2+ was reasonable in both groups with no statistical difference between them. In 
short, self-collection proved to be acceptable and, when associated with biomarkers, 
proved to be accurate in the detection of women at risk of cervical cancer. 

Descriptors: Uterine neoplasms; Cervix Uteri; Human Papillomavirus; Self-collection; 
Acceptability; Cyclin-dependent kinase inhibitor p16; Ki-67 antigen; Alpha-mannosidase; 
Superoxide dismutase. 
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1 Introdução 

 

 

1.1 Breve histórico do Papilomavírus Humano  

 

As primeiras descrições de lesões genitais verrucosas foram relatadas por Celsus 

no ano 25 A.D., que foi citado por Oriel1. Entretanto, as lesões sifilíticas dominavam o 

pensamento médico da época, sendo indiferenciadas das lesões condilomatosas não 

sifilíticas. Em 1793, Bell reconheceu a diferença entre as lesões por sífilis e lesões 

condilomatosas, mas, por vezes, estas últimas eram referidas como lesões gonorreicas1. 

 A primeira evidência da etiologia viral das lesões verrucosas foi reportada no 

século XX. Em meados de 1970, coilocitose, o padrão histológico patognomônico de 

infecção por Papilomavírus Humano (HPV), foi descrito nas displasias leves do colo 

uterino, correspondendo, na atual nomenclatura, às neoplasias intraepiteliais cervicais 

(NIC) grau 1. Associava-se, desta forma, infecção por HPV com neoplasia cervical 

uterina2. 

 Após inúmeras pesquisas, estudos laboratoriais do grupo de pesquisadores 

coordenados por Harald zur Hausen, do Centro Alemão de Pesquisas sobre o Câncer, 

mostraram que a maior parte das verrugas genitais continham sequências de ácido 

desoxirribonucleico (DNA) de dois tipos de HPV, os HPVs 6 e 113. Logo após, 

caracterizaram novos e diferentes tipos de DNA, dos HPVs 16 e 18, em biópsias oriundas 

de carcinomas da cérvice uterina3. A contribuição do grupo de zur Hausen na elucidação 
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da causa infecciosa no câncer cervical uterino foi fundamental, conferindo-lhe, por 

consequência, em 2008, o prêmio Nobel de Medicina juntamente a dois outros 

virologistas, Françoise Barré Sinoussi e Luc Montagnier pelo isolamento do vírus da 

Imunodeficiência Humana Adquirida3. 

 

1.2  Epidemiologia do câncer cervical uterino 

 

Nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, a incidência do câncer 

cervical uterino e as taxas de mortalidade vem declinando há décadas devido ao 

rastreamento crescente4. Ainda assim, em alguns países desenvolvidos, uma em cada 

125 mulheres (até 64 anos), ainda, tem um risco cumulativo na vida de desenvolver a 

doença5. As regiões do mundo que apresentam as mais elevadas taxas de 

incidência/mortalidade por câncer cervical uterino são as regiões Sul, Ocidental e 

Oriental do continente Africano, além das porções Sul e Central do continente Asiático e 

Sul Americano6. Houve cerca de 570 mil casos novos por ano no mundo, sendo o câncer 

do colo uterino  responsável pelo óbito de 311 mil mulheres em 20186.  

No Brasil, excetuando-se os cânceres de pele (não melanoma), esta neoplasia é 

a mais incidente na região Norte, a segunda mais incidente nas regiões Nordeste e 

Centro-Oeste e, ocupa ainda, a terceira e quarta posições nas regiões Sudeste e Sul do 

país, respectivamente7.  

O Ministério da Saúde, pelo seu órgão coordenador das ações nacionais de 

prevenção e controle do câncer, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) em conjunto com 

as Secretarias de Saúde desenvolveram  o Programa Nacional de Controle do Câncer 
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do Colo do Útero, que pode ser acessado através do seu manual de diretrizes 

brasileiras8. 

No Brasil, em 2016, foram registrados 16.340 casos novos de câncer do colo do 

útero e, ainda assim, estimam-se 16.370 novos casos para cada ano do biênio 2018-

2019, com risco estimado de cerca de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres7. 

A heterogeneidade das condições sociais, econômicas e culturais de diferentes 

populações, com diferenças importantes ao acesso a bons programas de rastreamento 

e tratamento adequado às mulheres com resultados alterados, apresenta-se pelas 

díspares estatísticas de incidência e mortalidade descritas. Isto poderia justificar a 

grande incidência de câncer de colo uterino nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 

 

1.3  Biologia do HPV: genoma, taxonomia e filogenia 

 

Os HPVs são vírus de DNA não envelopados pertencentes à família 

Papillomaviridae, que compreende um grupo heterogêneo de vírus espécie-específicos, 

que apresentam tropismo por células epiteliais escamosas e glandulares. 

 Suas partículas virais têm diâmetro de aproximadamente 55nm, apresentando-se 

sob a forma icosaédrica de simetria pentagonal, constituídas por 72 unidades, 

denominadas capsômeros9 (Figura 1). 
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Figura 1 – Micrografia eletrônica de partículas de Papilomavírus10 

 

 O genoma viral é constituído por dupla hélice circular de DNA, com 

aproximadamente 8.000 pares de bases. O genoma dupla-fita pode ser dividido em três 

regiões funcionalmente diferentes: região controladora longa ou LCR (Long Control 

Region), região precoce ou E (Early) e região tardia ou L (Late) (Figura 2). 
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Figura 2 – Representação esquemática do genoma do HPV e as principais funções dos 
genes virais. HPV e suas regiões funcionais: Long Control Region (LCR) e as Open 
Reading Frames (ORF) que codificam as diferentes proteínas virais E – precoces e L – 
tardias  

FONTE: Adaptado de Villa, 199711 

 

 A LCR localiza-se entre os genes L1 e E6 e compreende aproximadamente 10% 

do genoma viral. Nesta região ligam-se os fatores de transcrição celulares e virais que 

regulam a transcrição e a replicação do HPV12. 

 As regiões precoce e tardia estão divididas em genes. Os genes da região L (L1 

e L2) codificam para proteínas estruturais, principal e secundária do capsídeo, enquanto 

que os genes E (E1, E2, E4, E5, E6 e E7) codificam para proteínas com diversas funções 

reguladoras envolvidas na persistência viral, replicação de DNA e transcrição de genes 

virais e proliferação celular13. 

 O Comitê de Nomenclatura de Papilomavírus baseia a taxonomia viral em 

sistemas filogenéticos, que comparam o genoma viral completo ou fragmentos 

subgenômicos específicos. Portanto, Papilomavírus não são classificados por sorotipos 
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e sim por genótipos. O gene tardio L1 é o mais conservado, por isso é utilizado para 

identificação de novos Papilomavírus. É possível observar três níveis taxonômicos: 

gênero, espécie e tipo (Figura 3). Os gêneros são identificados por letras do alfabeto 

grego. Os HPVs relacionados com lesões anogenitais são designados 

Alfapapilomavírus. Este gênero é formado por 15 espécies14. 
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Figura 3 – Classificação dos Papilomavírus humanos. Os HPVs agrupam-se 
taxonomicamente na família Papillomaviridae. São divididos em cinco gêneros: Alfa, 
Beta, Gamma, Mu e Nupapilomavírus. Os tipos inclusos nos gêneros dos 
Alfapapilomavírus são classificados em cutâneos de baixo risco oncogênico e mucosos 
de baixo e alto risco oncogênico  

FONTE: Modificado de de Villiers et al., 200414 

 

 Os tipos relacionados à epidermodisplasia verruciforme (Betapapilomavírus) 

estão associados a lesões verrucosas características desta doença autossômica de 

caráter recessivo11. Aproximadamente 40 tipos de HPV infectam a região anogenital, dos 

quais alguns relacionados às verrugas genitais classificados como HPVs de baixo risco 

oncogênico e outros denominados HPVs de alto risco oncogênico (HrHPV). Estes 

últimos pertencentes às espécies 6, 7 e 9 e epidemiologicamente associados ao 

desenvolvimento das lesões precursoras e do câncer do colo do útero14. O HPV é o único 

agente carcinogênico reconhecido que está envolvido no câncer genital15. O papel dos 

HrHPVs na gênese de todas as neoplasias malignas cervicais uterinas e em uma grande 
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parte das neoplasias vulvares, vaginais, perianais, do pênis, do canal anal e da cabeça 

e pescoço, encontra-se bem estabelecido16. 

 

1.4  Proteínas virais 

 

 As proteínas E1 e E2, ambas envolvidas no controle da replicação viral, são as 

primeiras a serem expressas após o estabelecimento da infecção. E1 forma estrutura 

hexamérica com E2, promovendo abertura da hélice de DNA, expondo a fita modelo para 

a síntese de nova fita de DNA17. A proteína E2, também, é capaz de regular a transcrição 

dos genes virais precoces por se ligar a sítios específicos na LCR viral. Em baixos níveis, 

a E2 liga-se a estes sítios e ativa a transcrição dos genes adjacentes. Em altos níveis, a 

E2 inibe a transcrição dos genes precoces. Uma vez que os fatores de replicação E1 e 

E2 também são expressos como genes precoces, a habilidade da proteína E2 para ativar 

ou reprimir a expressão contribui para o controle do número de cópias virais nas células 

não diferenciadas18. O silenciamento ou interrupção do gene E2 leva a altos níveis de 

expressão de E6 e E7 nas células pela perda da função da proteína17. 

 A proteína E4, por ser capaz de associar-se ao citoesqueleto de queratina, 

acredita-se que esteja envolvida na maturação e liberação das partículas virais para o 

meio extracelular19. 

 A proteína E5 é uma proteína localizada, predominantemente, no complexo de 

Golgi e retículo endoplasmático. Esta proteína é capaz de diminuir a expressão de 

moléculas do antígeno leucocitário humano (HLA) da classe I, o que poderia contribuir 
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para a evasão do vírus da resposta imune e favorecer o estabelecimento de uma 

infecção persistente20. 

 As proteínas E6 e E7 são consideradas genuínas oncoproteínas virais sem 

similaridade com proteínas humanas. A proteína E6, em cooperação com E7, 

desempenha papel importante na imortalização e transformação das células21. A 

oncoproteína E6 é capaz de se ligar e induzir a degradação de inúmeras proteínas 

celulares, dentre as quais, a proteína supressora de tumor p53. A expressão de p53, 

normalmente, é ativada em resposta aos danos no DNA ou aos estímulos mitogênicos 

inapropriados, desempenhando importante papel na manutenção do genoma e da 

homeostase celular22. A meia vida da p53 está consideravelmente reduzida nas células 

infectadas pelo HrHPV. A E6 favorece a degradação de p53 pela via da proteólise, 

dependente da ubiquitina22. Por outro lado, a E6 é capaz de sequestrar a p53 no 

citoplasma, sem degradá-la, mas bloqueando sua atividade de fator de regulação em 

genes envolvidos na parada do ciclo celular, apoptose e senescência22. 

 A mais importante ação de E6 é a degradação de p53, mas interações com 

proteínas celulares são cruciais no processo de imortalização e transformação mediada 

pela E6 do HrHPV19. A oncoproteína E7, assim como a E6, é capaz de interagir com 

inúmeras proteínas celulares. Uma das interações mais bem definidas ocorre com a 

proteína supressora de tumor do retinoblastoma (pRb) e com membros de sua família22.  

 A proteína pRb controla a transição do ciclo celular, desde a fase de crescimento 

da célula (G1) até a síntese de DNA (S) (G1-S), através da capacidade de regular a 

atividade de fatores de transcrição da família E2F, que está relacionada à ativação ou 

repressão dos genes relacionados com a progressão do ciclo celular, diferenciação, 

mitose e apoptose. Na sua forma hipofosforilada, no início da fase G1 em células 
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normais, a pRb liga-se ao fator de transcrição E2F e impede que este fator ative a 

transcrição de genes responsáveis pela síntese de DNA22. 

 A oncoproteína E7 tem capacidade de se ligar e degradar a pRb, favorecendo 

liberação de E2F e promoção da progressão do ciclo celular23.  

No epitélio normal, as células param de proliferar no início da diferenciação. Além 

de inativar a pRb, a proteína E7 também contribui para o processo de imortalização e 

transformação por interagir com proteínas essenciais ao controle de progressão de ciclo 

celular24. 

 A expressão das proteínas L1 e L2, nas camadas mais superficiais do epitélio, 

permite a encapsulação do genoma e a produção de novos vírions infecciosos que são 

liberados através da descamação celular. A proteína L1, principal componente do 

capsídeo, é a proteína viral mais abundante correspondendo à cerca de 80% do total de 

proteínas virais. Contém epítopos tipo específicos e é altamente imunogênica13. 

 A proteína L2 é a proteína viral menos abundante e parece ter papel importante 

na incorporação do DNA viral dentro do vírion20. As vacinas profiláticas, em uso atual, 

são compostas por virus like particles (VLP), não possuindo o vírus vivo, atenuado ou 

mesmo o material genético viral. As VLPs são partículas similares ao capsídeo do vírus, 

formadas apenas por várias moléculas combinadas de proteína principal de capsídeo 

viral, L125. 
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1.5  Imunologia cervicovaginal e mecanismos de evasão viral do HPV 

 

O sistema imune compreende mecanismos de defesa celulares e humorais do 

organismo. As respostas imunológicas são divididas em inata e adaptativa. A inata é 

compreendida por células e moléculas prontamente ativadas por patógenos em 

respostas rápidas e de especificidade baixa; a adaptativa inclui células que precisam ser 

ativadas por elementos da resposta inata, sendo, no entanto, mais lenta e mais 

específica26. 

 De maneira geral, os principais elementos da resposta inata são os epitélios, 

moléculas como defensiva e catelicidinas, neutrófilos, macrófagos (Møs), células natural 

killer (NK), proteínas do sistema complemento, colectinas, pentraxinas e citocinas que 

medeiam respostas celulares e controlam inflamação, como Interleucinas (IL)1 e , IL 

10 e IL 12, fator de necrose tumoral (TNF) e interferons (IFN) tipo I26. Na resposta 

adaptativa tem-se os linfócitos B, que produzem anticorpos e os linfócitos T, que 

apresentam mecanismos efetores diretos, como as células CD8, ou indiretos, mediante, 

por exemplo, a secreção de citocinas que ativam outros mecanimos efetores26. 

 O trato genital inferior é revestido por epitélio escamoso estratificado até a cérvice, 

onde há uma transição para epitélio simples. As células epiteliais, que fazem parte da 

resposta inata do organismo, ligam-se umas às outras através de forte interação mediada 

por proteínas ligadas ao citoesqueleto, como zônulas de oclusão, impedindo a passagem 

de patógenos. Ainda, ligam-se por proteínas denominadas caderinas que fazem 

interações dependentes de cátions26. 

 As células epiteliais expressam receptores que reconhecem padrões moleculares 

associados a patógenos. Os mais conhecidos são os receptores toll-like (TLR). Estes 
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receptores ativam vias de sinalização na célula, levando a aumento da expressão de 

citocinas pró-inflamatórias e da expressão da maquinaria de apresentação de 

antígenos26. 

 Em células infectadas com HPV 16, observa-se expressão reduzida de TLR9, 

decorrente da inibição direta da transcrição do gene que codifica TLR9 pelas 

oncoproteínas E6 e E7 do HPV27. Esta inibição pode ser um mecanismo de evasão viral 

importante.  

 A resposta celular antiviral é fundamental no controle das infecções virais. O 

principal mecanismo de resposta antiviral é mediado por IFN tipo I (IFN  e ). Esta 

citocina é produzida pelas células infectadas após ativação das vias de sinalização, como 

as disparadas por TLR e ativação de fator nuclear kB (NFkB)28. Interessantemente, 

estudos mostraram que a sinalização por IFN tipo I leva à aceleração do processo de 

integração do genoma viral no genoma da célula hospedeira. Independentemente desse 

processo, também já se demonstrou que tanto E6 como E7 apresentam mecanismos 

para inibir a sinalização mediada por IFN tipo I, tanto pela inibição do fator regulador de 

Interferon (IRF) 3, como pelo recrutamento de histonas deacetilases para promotores 

ativados por IRF129.  

 No epitélio cervicovaginal, observam-se células dendríticas residentes 

localmente, denominadas células de Langerhans, além de Møs, neutrófilos e linfócitos 

intraepiteliais. Linfócitos TCD4 e TCD8 são os mais encontrados na mucosa cervical, 

sendo os CD8 os mais frequentes26. As células apresentadoras de antígenos 

profissionais são as células dendríticas, os Møs e os linfócitos B. Essas células são 

capazes de apresentar antígenos, tanto pela via do Complexo Principal de 
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Histocompatibilidade (MHC) classe I, como pela via do MHC classe II, para linfócitos CD8 

e CD4, respectivamente26.  

Os patógenos intracelulares obrigatórios, como os HPVs, são eliminados por 

indução da morte da célula hospedeira. Os linfócitos TCD8 reconhecem a célula-alvo e 

esta interação é feita pelo receptor de células T e do MHC classe I26. 

 Em mucosas infectadas com HPV, observa-se redução das células de 

Langerhans em comparação com regiões adjacentes, livres de HPV. Queratinócitos que 

expressam oncoproteínas de HPV apresentam inibição da molécula de adesão E-

caderina, molécula utilizada pelas células dendríticas para locomoção pelos epitélios. 

Com isso, o número de células dendríticas que poderiam apresentar antígenos das 

células infectadas é reduzido30. 

 O ciclo de vida do HPV é um ciclo não lítico. Os vírions gerados numa infecção 

produtiva são liberados para o ambiente ao mesmo tempo em que as células descamam. 

Apresenta-se, desta forma, outro mecanismo de evasão viral30. 

 Outra população de células importantes para apresentação do antígeno e 

modulação do fenótipo T é a de Møs, que são recrutados para tecidos, a partir do sangue 

onde circulam, como células imaturas denominadas monócitos. Padrões moleculares 

associados a patógenos ou fragmentos de proteínas do sistema complemento ativado 

podem induzir fenótipo citotóxico nos Møs conhecidos como Møs M1. Estes podem 

induzir ativação de linfócitos T, secreção de citocinas e espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio31. 

 Alternativamente, o microambiente para onde os monócitos são recrutados pode 

ser formado por substâncias anti-inflamatórias, favorecendo a diferenciação em Møs M2. 
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Estes, apresentam função homeostática local, não sendo bons indutores de resposta 

imune. Mais ainda, estes Møs M2 podem secretar citocinas anti-inflamatórias como Il-10 

e fator de crescimento transformador (TGF)  que podem induzir respostas reguladoras 

em células T, em vez de reposta Th132. Em modelo experimental demonstrou-se que 

tumores associados ao HPV 16 apresentam características de presença de Møs M233. 

 Embora haja um papel claro dos linfócitos TCD8 na eliminação das células 

infectadas por HPV, Herpes vírus e Chlamydia trachomatis, estas infecções são 

essencialmente controladas por linfócitos T, principalmente TCD4 Th134. 

 Tanto HPV como Herpes vírus apresentam mecanismos para reduzir 

apresentação de antígenos via MHC classe I35. 

O HPV apresenta vários mecanismos de evasão ao sistema imune. O ciclo 

infeccioso, por si só, é um mecanismo que favorece a evasão, pois não há viremia. Níveis 

muito baixos das proteínas virais são apresentados ao sistema imune, devido à infecção 

viral não ser citolítica. Replicação e empacotamento viral ocorrem em células já 

destinadas à morte natural. Não há inflamação para recrutamento do sistema imune. 

Associadamente, a resposta por interferon para a infecção por HPV, uma chave no 

mecanismo de defesa antiviral, é ativamente suprimida através das proteínas E6 e E7 

dos HrHPV, inibindo os mecanismos, tanto de sinalização quanto os de ativação para os 

receptores dos genes de resposta a interferon36. Adicionalmente, a proteína E7 regula 

negativamente TLR937. Desta forma, apresentam-se alguns dos mecanismos de evasão 

do HPV à resposta imune38. 
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1.6  Patogenia e ciclo de vida viral 

 

A infecção por tipos genitais de HPV é considerada a doença sexualmente 

transmissível mais comumente diagnosticada39. Estima-se que 50 a 80% de homens e 

mulheres sexualmente ativos irão adquirir infecção por HPV (tanto de alto como de baixo 

risco) durante a vida. O período mais frequente de aquisição ocorre no início da atividade 

sexual40, 41 e o risco de infecção aumenta com o número de parceiros sexuais42. 

HPV é altamente infeccioso, com período de incubação variando de 3 semanas 

a, até mesmo, anos. Este período de latência está relacionado, entre outros fatores, ao 

número de partículas virais presentes43. 

A fase de replicação viral também persiste por tempo variável, mas, 

eventualmente, a grande maioria dos indivíduos infectados desenvolve uma efetiva 

resposta imune, com subsequente remissão clínica sustentada da doença. Atualmente, 

a infecção por HPV é determinada pela detecção do seu DNA e não pelo isolamento do 

vírus44. 

Uma minoria de mulheres variavelmente estimada em 10 a 20%, efetivamente, 

não elimina o vírus, mantendo-se positiva para o DNA viral; devido à infecção viral 

persistente, estas mulheres apresentam risco de progressão para lesões precursoras ou 

mesmo câncer invasivo do colo do útero45. 

Foram identificados, até o momento, aproximadamente 15 tipos de HrHPV. O 

HPV 16 é o tipo mais frequente encontrado em carcinomas cervicais invasivos, em cerca 

de 55% ou mais dos casos, seguido pelo HPV 18, encontrado em cerca de 12,8% ou 
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mais e, juntos, estes dois tipos são responsáveis por aproximadamente 70% dos 

cânceres cervicais invasivos, independentemente da localização geográfica46, 47. 

Os HPVs 33, 45 e 31 são, a seguir, os mais detectados no mundo, exceto na Ásia 

onde HPV 58 e 52, além do 33 são os tipos mais prevalentes. Adenocarcinoma do colo 

é causado em cerca de 48% por HPV 16, em 36% por HPV 18 e em 6% por HPV 4548. 

O espectro do HPV associado a câncer estende-se, atualmente, para carcinoma 

de células escamosas do ânus, das tonsilas e da base de língua, sendo o HPV o principal 

agente etiológico. Apresenta-se, também, como um significante contribuinte para o 

carcinoma de células escamosas da vulva, vagina, pênis, e outras localizações da 

cabeça e pescoço40. 

Estima-se, além do mais, que HPV seja o agente causal em cerca de 5% dos 

cânceres humanos, sendo o HPV 16, o principal causador40. Os HPVs de alto risco 

oncogênico são considerados agentes carcinógenos do tipo 149. 

O ciclo de vida do HPV está intimamente ligado à diferenciação epitelial. A 

transmissão do HPV, normalmente, requer contato íntimo com pele ou secreção genital 

de membranas mucosas do parceiro com verrugas ou infectadas pelo vírus45. Exceções 

são extremamente raras. Através de prováveis microlesões do epitélio genital durante o 

contato sexual, o HPV ganha acesso à camada basal do epitélio. Uma vez infectadas, 

estas células indiferenciadas tornam-se reservatório do vírus. Ao atingir o núcleo, o 

genoma viral permanece na forma epissomal e ocorre ativação da transcrição dos genes 

precoces. Ocorre replicação do DNA viral, podendo-se encontrar, nesta fase, cerca de 

50 a 100 cópias de DNA epissomal por célula50 (Figura 4). 
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Figura 4 – Ciclo de replicação do HPV. Através de microlesões, o HPV é capaz de 
infectar células da camada basal do epitélio estratificado. À medida que as células basais 
se diferenciam, os genes precoces E1 e E2 são expressos. Nas camadas mais 
diferenciadas, as proteínas do capsídeo são expressas e os vírions formados, liberados 
na superfície da mucosa, onde podem infectar outras células 

FONTE: Adaptado de zur Hausen, 200213 

 

 Nas lesões contendo o HPV na forma epissomal, a proteína E2 funciona como 

reguladora positiva ou repressora da síntese das proteínas da fase precoce do ciclo viral, 

incluindo E6 e E7. Descreve-se como passo fundamental para a carcinogênese, a 

integração do genoma viral ao genoma do hospedeiro, ocorrendo habitualmente através 

da interrupção do gene E213. 

 Alguns estudos, no entanto, detectaram somente cópias epissomais em tumores 

cervicais, indicando que outros fatores podem influenciar no mecanismo da 

carcinogênese51. 

 Ocorrendo o processo de divisão celular o genoma viral vai sendo dividido entre 

as células filhas. Na medida em que a diferenciação celular progride até a camada 
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superficial, ocorre uma massiva expressão dos genes virais precoces E6 e E7, havendo 

amplificação dos números de cópias virais para, pelo menos, 1000 cópias por célula e, 

finalmente, expressão dos genes tardios L1 e L2. O DNA do vírus é, então, empacotado 

em novos capsídeos e a progênie viral liberada à medida que o epitélio descama19 

(Figura 4).  Este ciclo infeccioso ocorre em cerca de 2-3 semanas in vivo, tempo 

necessário para a célula basal diferenciar-se e atingir a camada superficial43. 

 

1.7  Principais fatores coadjuvantes à oncogenicidade do HPV 

 

 A vagina é um ecossistema onde há uma interação entre fatores microbiológicos, 

ambientais e do hospedeiro. Quando há um desequilíbrio, pode tornar-se vulnerável para 

invasão de agentes patogênicos e ocorrência de doença associada ao HPV52. 

 

1.7.1 Imunossupressão 
 

 A importância do sistema imune no controle das infecções por HPV fica evidente 

quando se observam pacientes imunodeficientes. Estes apresentam maior risco de 

desenvolvimento de lesões malignas associadas ao HPV52. A imunidade efetiva consiste 

de resposta mediada por células para as proteínas precoces, principalmente contra E2 

e E6, necessária para a regressão da lesão acompanhada ou seguida por soroconversão 

e produção de anticorpos contra a proteína principal do capsídeo, L153. 
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 Quando a infecção viral se torna persistente, ocorrem altos níveis de expressão 

das oncoproteínas E6/E7, aumentando a chance de desenvolvimento de uma neoplasia, 

em células mitoticamente ativas54.  

 

1.7.2 Microbioma e Infecções associadas 
 

  Os primeiros a classificar o microbioma vaginal, estruturalmente, foram Ravel e 

colaboradores usando plataformas de sequenciamento55. Baseados na presença de 

diferentes espécies de lactobacilos, ou na ausência destes, foram descritos cinco tipos 

de comunidades no microbioma vaginal (CST); CST I, II, III e V são dominadas por 

Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus iners e Lactobacillus jensenii, 

respectivamente e CST IV, inversamente, é um grupo caracterizado por depleção de 

Lactobacillus spp. com presença, estritamente, de espécies anaeróbias tais como: 

Gardnerella, Megasphera, Sneathia e Prevotella55.  

 Vaginose bacteriana e microbioma tipo IV é uma alteração enigmática ocasionada 

por uma diversidade aumentada de espécies e redução de lactobacilos. A prevalência 

desta condição atinge cerca de 12% das mulheres australianas56 e mais de 50% das 

mulheres na África Sub-Sahariana57, tornando-se a mais prevalente alteração em 

mulheres na idade reprodutiva. Em 12 estudos de metanálise, a presença de vaginose 

bacteriana estava associada com taxas mais altas de infecção por HPV, sugerindo que 

um microbioma diverso e depletado de lactobacilos pode contribuir para a persistência 

do HPV58. 

A presença de outras infecções sexualmente transmissíveis pode contribuir para 

a progressão da lesão cervical uterina, associadamente à persistência do HrHPV59. 
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 Infecção por Chlamydia trachomatis parece aumentar o risco de infecção pelo 

HrHPV através de possível envolvimento na ruptura do epitélio associada à resposta 

inflamatória60. Também, parece interferir na resposta imune, diminuindo o número de 

células apresentadoras de antígenos e diminuindo a imunidade mediada por células, 

desta forma, permitindo a persistência do HPV61. 

 

1.7.3 Tabagismo 
 

 A nicotina e a cotinina, seu principal metabólito, são encontradas no muco cervical 

de mulheres e no sêmen de homens tabagistas62. Nitrosaminas, produzidas durante o 

ato de fumar, são conhecidas substâncias carcinogênicas63.  

 Em células infectadas com HrHPV, estudos demonstram que o tabaco induz ao 

aumento na transcrição do oncogene E6, levando à diminuição dos níveis e da atividade 

da proteína p5364, 65, facilitando a evolução da infecção por HPV para a fase de lesões 

precursoras do câncer cervical uterino66. 

 Estudos demonstraram que vaginose bacteriana e microbioma CST IV estavam 

aumentados em mulheres tabagistas67. 

 

1.7.4 Anticoncepcional Hormonal 
 

Alguns estudos referem que longo período de uso de contraceptivos orais 

combinados está associado com o desenvolvimento do câncer cervical uterino66, 68. Os 

contraceptivos orais combinados estão associados com níveis aumentados de citocinas 

inflamatórias no colo69. Inflamação aguda pode ter efeito protetivo contra aquisição de 
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infecções sexualmente transmissíveis, incluindo infecção por HPV, mas exposição 

crônica à inflamação pode ocasionar toxicidade celular, resultando em dano ao DNA e 

potenciais alterações celulares associadas ao processo de carcinogênese70. 

 

1.7.5 Paridade 
 

 A paridade foi associada a um risco aumentado de NIC 3 em comparação com 

lesões menos severas que NIC 2, com maior associação em mulheres com mais de três 

nascidos vivos66.  

 

1.8 Teste de Papanicolaou 

 

Classicamente, a colpocitologia oncológica pelo método de Papanicolaou, teste 

de Papanicolaou (Pap), efetivamente, reduziu a mortalidade pelo câncer do colo do útero. 

Tanto incidência quanto mortalidade por este câncer, tiveram drástico decréscimo em 

vários grupos populacionais, quando da realização de bons programas de rastreamento. 

Redução da incidência e mortalidade eram proporcionais à intensidade do 

rastreamento71, 72. O risco de desenvolver câncer invasivo é de três a dez vezes maior 

em mulheres que não são rastreadas71, 73. 

Constitui o Pap, o exame de rastreamento com a maior contribuição para o 

controle de um câncer específico, estimando-se uma redução de cerca de 80% na 

mortalidade por câncer de colo, decorrente deste exame74. 
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Bons resultados são consequentes, em grande parte, de estratégias de detecção 

precoce baseadas em programas organizados, com altas taxas de cobertura 

populacional, avaliação sistemática de mulheres com exame alterado e eficiência no 

seguimento e tratamento de pacientes com lesões precursoras74. 

Um percentual grande de mulheres, principalmente as mais jovens, apresenta 

infecção transitória pelo HPV, com eliminação espontânea das células infectadas pelo 

vírus em período que pode variar de semanas a meses, sem o desenvolvimento de 

lesões epiteliais significativas75. Cerca de 6% ou mais das mulheres com diagnóstico de 

NIC de baixo grau (NIC 1) evoluem para NIC de alto grau (NIC 2/NIC 3) e 10 a 20% de 

mulheres com NIC 3, evoluem para câncer invasivo76. Cerca de 30% das biópsias com 

NIC 2/NIC 3 tem esfregaços citológicos normais e apenas um percentual muito pequeno 

de mulheres infectadas evoluirão para câncer77. 

A citologia oncológica apresenta limitações como resultados falso  negativos, 

apesar da inquestionável contribuição dos exames citológicos e sucesso na prevenção 

do câncer cervicouterino; má qualidade das amostras e erros no preparo e na 

interpretação das lâminas, são alguns dos principais responsáveis pelas limitações na 

sensibilidade da citologia78. Em diversos estudos, a sensibilidade da citologia em 

diagnosticar lesões de alto grau variou de 47% a 62% e a especificidade de 60% a 95%77. 

Estudo do Reino Unido detectou que 40% dos cânceres invasivos de colo 

ocorreram em mulheres que apresentavam citologias recentes com resultados negativos 

e com rastreamento adequado79. 

O teste cervicocitológico convencional é muito trabalhoso, tem baixa sensibilidade 

e baixa reprodutibilidade79. É um exame mais subjetivo, requer rígido controle e 

programa de manutenção de qualidade para manter bom desempenho clínico, que 
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compreende desde coleta correta pelo profissional, fixação adequada do material, 

transporte adequado e, coloração e leitura das lâminas por citotécnicos e profissionais 

bem treinados80. 

Mesmo superados todos esses fatores anteriormente descritos, existem, ainda, 

desafios no diagnóstico pelo Pap a depender da idade e/ou infecções associadas80. 

Na citologia, células hipercromáticas agrupadas (HCGs), usualmente, 

representam entidades benignas, tais como células endometriais, metaplasia tubária, 

fragmentos de tecido endocervical (devido ao uso da escova endocervical) ou agregadas 

sinciciais em atrofia menopausal severa81. Contudo, ocasionalmente, HCGs 

representam lesões sérias como carcinoma in situ ou invasivo e neoplasia glandular in 

situ ou invasiva. A distinção entre essas várias entidades é, muitas vezes, extremamente 

difícil para o citopatologista82. 

 

1.9 Citologia em base líquida 

 

O Food and Drug Administration (FDA), desde a década de 1990, aprovou a 

metodologia da realização da citologia oriunda da base líquida (LBC) como alternativa à 

realização da citologia em lâmina convencional, com esfregaço cervical, no rastreamento 

do câncer do colo uterino83, 84.  

Alguns estudos referem que LBC não oferece melhora na acurácia para detecção 

de lesões pré-cancerosas de alto grau, quando comparada à citologia convencional85; 

no entanto, há referências na literatura que LBC permite melhor avaliação e desempenho 
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dos citologistas, reduzindo a proporção de amostras insatisfatórias através da redução 

de elementos que dificultam o diagnóstico86. Outro estudo, também, refere que 

proporção de casos insatisfatórios foi muito mais elevada em amostras convencionais do 

que na LBC87. Ainda, o índice de positividade, praticamente, dobrou ao comparar os dois 

métodos citológicos (3% - Pap; 5,7% - LBC). A citologia em meio líquido parece ter maior 

acurácia diagnóstica nas doenças glandulares, pois a preparação permite fixar uma 

única camada de células, permitindo redução de falhas interpretativas88. Nesse sentido, 

a LBC, além de representar a evolução técnica da citologia convencional, oferece um 

único meio de coleta que preserva os ácidos nucleicos e permite o transporte, 

armazenamento das amostras à temperatura ambiente e triagem em algoritmos que 

incluem o teste para detecção de HPV87. 

 

1.10 Teste de DNA-HPV 

 

Conhecimento da história natural da doença e avanços nos métodos moleculares 

culminaram em novas formas de rastreamento, cujo alvo é o material genético do HPV, 

especificamente os de alto risco. Como resultado, programas de rastreamento não 

citológicos, envolvendo testes que detectam DNA e/ou RNA de HPV, têm sido utilizados 

em alguns países89. 

As principais vantagens dos testes de HPV sobre a citologia para rastreamento 

do câncer cervical uterino são: viabilidade com alto rendimento, maior objetividade em 

interpretação de resultados, alta sensibilidade e especificidade para detecção de HrHPV, 

alto valor preditivo negativo para detecção de lesão neoplásica e habilidade para prover 
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estratificação de risco a longo prazo. Além do mais, a realização e resultados dos ensaios 

para detecção do HPV são menos subjetivos entre os centros de realização90, 91. 

A sensibilidade descrita da citologia em detectar lesões, após o prosseguimento 

investigativo, varia de 33,8% a 94%, enquanto a detecção de HPV (ensaio captura 

híbrida), usado nas mesmas séries de estudo, em diversos continentes, varia de 84,9% 

a 97,6%. A maior sensibilidade dos testes de detecção de DNA do HPV em relação ao 

teste convencional é amplamente conhecida92. 

O teste identifica o vírus e não a lesão (baixa especificidade e baixo valor preditivo 

positivo para lesão). O rastreamento inicial com teste de DNA de HrHPV, associado à 

citologia oncológica nas mulheres positivas, possibilita maior detecção das lesões de alto 

grau com maior especificidade em relação à colpocitologia, isoladamente93. Como 

grande parte das infecções por HPV é transitória e muito prevalente em jovens, 

recomenda-se o teste para mulheres com idade superior a 30 anos94. 

A triagem citológica com alteração, realizada nos casos de HrHPV positivo, 

orienta o encaminhamento para colposcopia e realização do exame histopatológico, 

quando se fizer necessário94.  

Testes moleculares para detecção de HrHPV parecem ser opção na detecção de 

lesões de alto grau em programas de rastreamento populacional, mas podem induzir a 

grande número de colposcopias desnecessárias95. Exame colposcópico, possível 

biópsia direcionada e diagnóstico histopatológico destas lesões requerem consulta 

profissional adicional e especializada e podem estar associadas a efeitos colaterais 

como ansiedade, dor, sangramento e disfunção sexual. Além do mais, associada, por 

vezes, ao protocolo do “ver e tratar” pode levar a procedimentos desnecessários e 

aumento da morbidade, inclusive no período gestacional96. 
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Em mulheres submetidas a rastreamento citológico e com células escamosas 

atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas (ASCUS) de 

repetição, triagem com teste para DNA de HrHPV parece oferecer abordagem custo-

efetiva adequada, minimizando a indicação de colposcopias97. 

Identificou-se um grupamento especial de células alvo, na junção entre células 

escamosas e glandulares, denominadas células cuboidais, que são altamente 

suscetíveis à infecção por HrHPV98. Os estudos da prevalência do HPV em doença 

glandular são em menor número. O DNA de HPV pode ser encontrado em 70 a 85% de 

adenocarcinoma in situ (AIS) 99. No entanto, outros estudos encontraram positividade de 

95% para HrHPV nessa doença, sendo os genótipos 16, 18 e 45 os mais 

predominantes100. 

O manejo das anormalidades glandulares, em geral, é mais difícil e mais agressivo 

do que para outras alterações, devido ao risco de doença oculta como o câncer 

endocervical e endometrial. No entanto, a neoplasia escamosa é o diagnóstico mais 

comumente encontrado na avaliação destas pacientes101. 

Adenocarcinoma (adenoca) e carcinoma escamoso do colo (CEC) parecem ter 

uma íntima associação patogênica. A frequente ocorrência de NIC detectada em 79% 

de tecido adjacente ao AIS foi uma notável observação. AIS foi detectado em 64% das 

pacientes que apresentavam anormalidades escamosas e em 27% com anormalidades 

glandulares. Cerca de 33% dos AIS estavam associados a NIC 3 e 9,5% a carcinoma 

escamoso invasivo99; o rastreamento citológico tem baixa sensibilidade, possivelmente 

devido à dificuldade na obtenção de células do canal endocervical, não se realizando, 

desta forma, leitura das alterações glandulares, principalmente na mulher  durante a  
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transição menopausal e na pós-menopausa. O difícil reconhecimento destas alterações 

pelo citopatologista, também é fator que deve ser considerado102. 

O seguimento das atipias glandulares é realizado, tradicionalmente, através de 

repetição de citologias, colposcopia, biópsias dirigidas quando necessárias, curetagem 

endocervical e rastreamento endometrial. Condições benignas comuns como 

endocervicite, endometriose, hiperplasia microglandular, metaplasia tubária, amostra 

pós conização e pós radioterapia, pólipos endometriais, lesões térmicas, gravidez, 

endossalpingiose, efeitos hormonais exógenos, lesões escamosas que se estendem 

para endocérvice, dentre outras, podem resultar em atipias glandulares na citologia. 

Infelizmente, contudo, estes métodos têm uma substancial taxa de falsos negativos em 

lesões glandulares, tanto no diagnóstico primário, quanto no seguimento de pacientes 

tratadas103.  

A junção escamocolunar (JEC) não é visível em alguns casos, classificando-se, 

nesta situação, a colposcopia como insatisfatória. Além do mais, a doença pode 

apresentar multifocalidade e localização em criptas glandulares profundas do canal 

endocervical, dificultando sua visualização102. Alguns estudos sugerem que mulheres 

com atipias glandulares sem outras especificações e HrHPV negativo (captura híbrida) 

podem ser seguidas clinicamente, evitando-se tratamento invasivo inicial104. Por outro 

lado, a detecção de HrHPV em pacientes com atipias glandulares, nas quais não se 

observam achados colposcópicos anormais, pode ser ferramenta poderosa, 

identificando mulheres com alto risco para desenvolver lesões cervicais105, 106. 

Teste do HPV prediz persistência ou eliminação da infecção, diferentemente da 

citologia. Além do mais, demonstra melhor valor preditivo negativo (VPN) para lesão 

neoplásica. Combinação de citologia e teste do HPV tem sensibilidade de 90% e VPN 
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de 88,9% para detecção de lesões persistentes no primeiro controle pós tratamento 

excisional. Na segunda avaliação, cerca de 8 a 12 meses após tratamento, teste para 

HrHPV, juntamente com citologia, tem sensibilidade e VPN de quase 100%102. 

 

1.11 Biomarcadores 

 

O desenvolvimento de estratégias eficientes no manuseio de mulheres positivas 

para HrHPV é o principal desafio para a adoção do rastreamento primário com teste para 

HPV107, 108. Várias opções são propostas nessa situação, visto a infecção pelo HPV ser 

muito prevalente e, na maioria das mulheres, transitória107, 108. A detecção de HrHPV 

denota a presença do vírus, mas não diagnostica uma transformação neoplásica 

celular107, 108. 

O departamento americano FDA aprovou um algoritmo para o rastreamento 

primário que indica exame colposcópico para toda mulher que tenha HrHPV 16 ou 18 

positivos (protocolarmente após os 30 anos de idade) e triagem citológica para aquelas 

positivas para os outros 12 genótipos de HrHPV109. No entanto, este fluxograma 

apresenta limitações pela relativa baixa sensibilidade da citologia oncológica109. 

O entendimento de como o HPV age na transformação das células, traz a 

possibilidade do uso de biomarcadores como p16, adicionando eficácia maior na 

detecção de lesões precursoras ou detecção precoce do câncer cervical uterino110. Os 

biomarcadores são indicadores celulares do estado fisiológico e de alterações que 

ocorrem durante o processo de desenvolvimento do câncer. Podem refletir 
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genotoxicidade, hiperproliferação, hiperplasia, alteração de padrões de expressão 

gênica, inflamação e alterações enzimáticas relacionadas com causas de câncer111.  

 

1.11.1 Proteínas p16/Ki-67 

 

Os HPVs oncogênicos expressam precocemente proteínas E6 e E7, no ciclo viral, 

alterando o metabolismo da célula hospedeira, favorecendo o desenvolvimento das 

neoplasias43. 

O p16 é marcador direto da desregulação celular causada pela expressão dos 

oncogenes do HPV. Trata-se de um inibidor dependente da ciclinaquinase que regula a 

divisão celular em G1 e se torna inativada em inúmeros cânceres devido à deleção 

genética ou hipermetilação112. A degradação da proteína pRb pela proteína E7 do HPV 

leva a aumento significativo de p16113. 

O Ki-67 é um antígeno nuclear expresso somente em células em divisão durante 

o ciclo celular. Portanto, funciona como um marcador de proliferação celular113.  

A detecção simultânea de p16 e Ki-67 é sinal de desregulação do ciclo celular e 

é considerada como sinal específico de transformação neoplásica114. O p16 possui 

atividade antiproliferativa, interrompendo o ciclo celular e o Ki-67 é encontrado em 

células em divisão. Em condições fisiológicas, a coexpressão dessas proteínas não 

ocorre113, 115. 

Estudos demonstram que sensibilidade e especificidade para positividade de 

p16 em mulheres HPV positivas e NIC 2, histologicamente confirmada, foi de 88% e 61% 
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respectivamente, proporcionando significativo aumento na sensibilidade 

comparativamente à citologia convencional e, sugerindo que sua presença seja 

realmente um marcador de progressão neoplásica, reforçando a aplicação da triagem da 

imunocoloração com p16/Ki-67 em mulheres HPV positivas116. 

Metanálise de 17 estudos, avaliando p16 e teste para HPV em casos de ASCUS 

e lesão Intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL) encontraram maior acurácia em 

casos de ASCUS correlacionados a NIC 2 e NIC 3, na colposcopia (apresenta melhor 

especificidade e semelhante sensibilidade) do que no teste para HPV. Nas pacientes 

com LSIL, p16 demonstrou maior especificidade, mas menor sensibilidade em relação 

ao teste para HPV116. 

Em outro estudo em que se acompanharam 1042 mulheres infectadas com 

HrHPV e submetidas à pesquisa de p16 sem alteração citológica inicial, encontrou-se 

lesão NIC 2+ em 8,8% durante o seguimento em mulheres p16 positivas e 3,7% em 

mulheres p16 negativas. A sensibilidade longitudinal de p16 para detecção de lesões 

NIC 3+ foi de 77,8%, sugerindo superexpressão de p16 em lesões de alto grau ou câncer 

ou, mesmo, indicando desenvolvimento de lesões NIC 2+ no período de três anos em 

mulheres com HrHPV117. 

Triagem de mulheres, na Holanda, com imunocoloração citológica resultou em 

risco cumulativo de NIC 3 em cinco anos, de 3,3% nas p16/Ki-67 negativas e em 3,6% 

nas mulheres com genotipagem HPV 16/18 negativas. No entanto, em cinco anos, 

comparando-se o grupo p16/Ki-67 negativo com o grupo em que não se utilizou esta 

triagem, encontrou-se resultado significativamente maior de NIC 3 (6,9%) neste último 

grupo. P16/Ki-67 detectou mais de 70% de NIC 3 oculta em mulheres HPV positivas com 

citologia normal, auxiliando na indicação de colposcopia118. 
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Alguns outros estudos encontraram sensibilidade e especificidade da dupla 

marcação citológica na detecção de mulheres com risco de desenvolver lesões de alto 

grau, ainda maiores que no estudo holandês119 e demonstraram resultados da dupla 

marcação p16/Ki-67 com positividade, aumentando gradativamente à medida que as 

lesões histológicas se tornavam mais graves (sensibilidade de 82% para NIC 2 e 93% 

para NIC 3) 113,120,. 

Wright e colaboradores demonstraram que dupla imunocoloração foi 

significantemente mais sensível do que citologia (74,9%, 51,9%, respectivamente) na 

detecção de lesões NIC 3+ em mulheres HrHPV positivas, enquanto especificidade foi 

comparável (74,1%, 75,0%)121, enquanto estudo norueguês, referiu que a sensibilidade 

do p16/Ki-67 foi significativamente maior para detecção de NIC 2/3, mas não em relação 

à NIC 3, especificamente em mulheres HrHPV positivas122. 

Dupla marcação para p16/Ki-67 demonstrou comparável ou menor sensibilidade 

para NIC 2, mas níveis maiores de especificidade para ASCUS e LSIL comparativamente 

à detecção de HrHPV (captura híbrida). No entanto, valor preditivo positivo (VPP) para 

NIC 2 foi maior, principalmente em mulheres com idade menor que 30 anos113, 123.  

Estudo mexicano comparou diferentes estratégias de rastreamento do câncer 

cervical uterino. Resultados demonstraram que a pesquisa do HPV associada à triagem 

com p16/Ki-67 evidenciou-se menos onerosa e mais eficaz124. 

Outros estudos realizados identificaram duas proteínas, a superóxido dismutase 

de manganês, cujos altos níveis de expressão foram associados à gravidade de lesão 

ou câncer do colo uterino125 e a alfa-manosidase, relacionada ao crescimento de alguns 

tipos de tumores126. 
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1.11.2 Superóxido dismutase de manganês 
 

O termo estresse oxidativo indica um desequilíbrio no balanço de 

redução/oxidação (redox) intracelular e reflete, tanto em alterações na produção e 

detoxificação de espécies oxidantes, quanto nas espécies que acumulam seus sítios de 

geração e nos aspectos temporais da formação de oxidantes. Esse desequilíbrio pode 

resultar no acúmulo de modificações oxidativas em biomoléculas como ácidos nucleicos, 

proteínas e lipídeos com consequente perda de suas funções e/ou acúmulo de 

mutações. Em sistemas biológicos, as espécies oxidantes mais relevantes são espécies 

reativas de oxigênio (ROS) e espécies reativas de nitrogênio (RNS), formadas como 

subprodutos do metabolismo celular normal. Em condições fisiológicas, ROS são 

formadas principalmente durante o transporte de elétrons na mitocôndria e em reações 

enzimáticas.  

O estresse oxidativo está diretamente envolvido no processo de transformação 

celular e desenvolvimento de diversas doenças que incluem câncer, dentre outras127. No 

caso de células infectadas por HrHPV, o estresse oxidativo gerado pelo metabolismo 

anormal dos queratinócitos, que expressam as oncoproteínas virais e pela resposta 

inflamatória crônica efetiva, pode contribuir no processo de transformação celular. Ainda, 

as oncoproteínas E6 e E7 interferem nos mecanismos de reparo de lesões no DNA, 

favorecendo o acúmulo de mutações127. Além disso, a instabilidade genômica promovida 

pelo estresse oxidativo pode favorecer a integração do HPV no genoma das células 

infectadas, principal causa da persistência viral e progressão de lesões ao câncer22. O 

aumento do estresse oxidativo favorece o acúmulo de danos ao DNA, além de alterar 
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vias de sinalização celulares que culminam em aberrações cromossômicas e 

transformação celular128. 

Alguns estudos demonstraram aumento de ROS e óxido nítrico sintetase em 

células infectadas com HPV ou que expressam as oncoproteinas virais E6 e E7129. 

Na maioria das células de mamíferos, as mitocôndrias são a fonte fisiológica mais 

relevante de ROS. A produção de ROS pode causar dano mitocondrial, encontrado em 

diversas doenças, mas também é importante na sinalização redox da mitocôndria para 

o resto da célula130. 

O sistema antioxidante controla o balanço entre a produção e a remoção de 

espécies oxidantes (ROS e RNS), sendo dividido em dois grupos, enzimático e não 

enzimático. O grupo enzimático é formado, principalmente, pelas enzimas superóxido 

dismutase (SOD) e catalase, entre outras. O grupo não enzimático é formado por 

pequenas moléculas orgânicas produzidas pelo organismo ou mesmo provenientes da 

alimentação, tais como, vitamina C, vitamina E, ácidos graxos polinsaturados, entre 

outros131. 

As proteínas pertencentes à família SOD são as principais enzimas antioxidantes 

envolvidas na metabolização de oxigênio. Essa família é constituída, em mamíferos, por 

três membros: superóxido dismutase dependente de cobre-zinco (localizada no 

citoplasma), superóxido dismutase dependente de manganês, codificada pelo gene 

SOD2 (localizada exclusivamente na mitocôndria) e superóxido dismutase extracelular 

(encontrada no meio extracelular) 132. 

A proteína SOD2 exerce um papel fundamental no estresse celular, catalisando a 

dismutação de radicais ânion superóxido em oxigênio e peróxido de hidrogênio, 



Introdução 

 

34 
 

contribuindo para a homeostase celular, prevenindo a inativação direta de 

biomoléculas133, 134. 

A redução do estresse oxidativo decorrente do aumento de expressão da proteína 

SOD2 poderia evitar lesões no DNA e, consequentemente, exercer efeito protetor no 

processo de carcinogênese. No entanto, o aumento da expressão de SOD2 em células 

neoplásicas as protegeria do potencial efeito citotóxico de ROS132. Observou-se 

correlação direta entre níveis aumentados de SOD2 e gravidade da lesão cervical 

uterina125. 

 

1.11.3 Alfa-manosidade 

 

Além das células epiteliais infectadas com HPV, nos tumores encontram-se 

células inflamatórias como Møs, neutrófilos, linfócitos, fibroblastos, células endoteliais, 

dentre outras. Os tumores associados ao HPV recrutam várias populações de leucócitos 

que parecem contribuir para a progressão da lesão e crescimento do tumor33, 135. 

Este conjunto, juntamente com matriz extracelular, moléculas solúveis como 

citocinas e fatores de crescimento, formam o microambiente tumoral. Este é importante 

no destino do tumor, facilitando seu crescimento através de fornecimento de nutrientes 

e sinais de sobrevivência ou ainda suprimindo o sistema imune33.  

Møs são células importantes para apresentação antigênica e modulação do 

fenótipo de células T. São recrutados para tecidos, a partir do sangue onde circulam, 

como células imaturas conhecidas como monócitos. Os Møs podem ficar nos tecidos na 

função de vigilantes teciduais (residentes não ativados). O contato com patógenos 
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dispara vias de sinalização que ativam os Møs residentes, fazendo com que estes 

aumentem sua capacidade de apresentação de antígenos e também secretem citocinas 

e produzam espécies reativas de nitrogênio e oxigênio, podendo assumir função 

citotóxica, Møs M1, e induzir a ativação de linfócitos T33. Alternativamente, o 

microambiente, para onde os monócitos são recrutados, pode ser formado por moléculas 

anti-inflamatórias como TGFβ, com papel homeostático tecidual. É possível, nesta 

situação, que se diferenciem nos Møs alternativamente ativados, Møs M2, apresentando 

função regulatória ou homeostática tecidual33. 

Møs com fenótipo M1 podem induzir ativação de linfócitos T. No entanto, Møs M2 

não são bons indutores de resposta imune. Ao contrário, podem secretar citocinas anti-

inflamatórias como IL-10 e TGFβ, que podem induzir respostas reguladoras em células 

T em vez de resposta Th126. Neste sentido, linfócitos TCD4 Th1 secretam principalmente 

IL-2, IFN-γ e TNF-β. Linfócitos TCD4 Th2 secretam principalmente IL-4, IL -5, IL -6 e IL 

-1026. 

As alfa-manosidades (α-manosidades) são expressas no retículo endoplasmático, 

complexo de Golgi e lisossomos, onde tem papel na adição e edição de oligossacarídeos 

a glicoproteínas, assim como na degradação de glicoproteínas, quando expressas em 

lisossomos. A atividade dessa enzima já foi relacionada ao crescimento de outros tipos 

de tumores que não da cérvice uterina e à indução de fenótipo M2 em Møs126. A atividade 

da α-manosidase no câncer pode ter seu efeito nas células tumorais, por meio da 

migração e invasão através de glicoproteínas, bem como por meio das células do 

microambiente tumoral. Utilizando-se um inibidor farmacológico da α-manosidase, 

observou-se aumento de células mielóides supressoras136. Estas células demonstraram 

ser responsáveis pela supressão de resposta de células T anti-tumorais. Com isto, 
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levantou-se a hipótese de que a atividade da α-manosidade poderia ter papel na 

progressão de tumores associados ao HPV, por possível ação na modulação de 

respostas inflamatórias nos tumores. 

 

1.12 Autocoleta 

 

 Fatores relevantes já comentados, que dificultam o rastreamento do câncer do 

colo do útero, como a falta de infraestrutura de algumas regiões, dificuldade de acesso, 

necessidade de equipe de saúde especializada bem treinada, necessidade de múltiplas 

visitas da mulher para seguimento, dificuldade de implementação no controle de 

qualidade do procedimento e falta de recursos para prover o tratamento necessário são 

parâmetros que nos levam a procurar outros métodos que favoreçam o rastreamento do 

câncer cervical uterino137. 

 Adicionalmente, algumas mulheres apresentam graus diferentes de dificuldade na 

coleta da citologia através do exame ginecológico convencional, particularmente em 

relação ao exame especular138. 

 Estudos conduzidos em diversos países como Canadá e Finlândia têm 

demonstrado bom custo-efetividade dos testes moleculares na detecção de lesões de 

alto grau em programas de rastreamento populacional devido ao seu alto VPN (para 

presença de lesão) e sensibilidade alta139. Além do que, podem ser realizados em 

material vaginal/cervical colhido pela própria mulher, denominando-se autocoleta139-141. 

 Estudos têm demonstrado alta sensibilidade na detecção de HrHPV nos 

resultados de amostras de autocoleta comparados aos resultados de amostras coletadas 



Introdução 

 

37 
 

pelo profissional de saúde142, 143. No entanto, outros estudos têm avaliado a acurácia de 

amostras HrHPV positivas para detectar doenças de alto grau do colo uterino e 

demonstram que a sensibilidade das amostras de autocoleta vaginal é muito grande, 

mas, por vezes, menor que em amostras coletadas pelo provedor de saúde144, 145. No 

entanto, outros autores têm relatado que devido à multifocalidade da infecção pelo vírus 

e à alta concordância tipo específica no colo e vagina, os resultados na detecção do HPV 

16 e HPV 18 assemelham-se na coleta pelo profissional de saúde e na autocoleta140, 141. 

Por ser método menos invasivo, possui o potencial de aumentar o número de mulheres 

rastreadas para o câncer do colo do útero por conseguir incluir o rastreamento de 

mulheres não participantes de coleta convencional, através do exame especular146, 147, 

seja por medo, vergonha, limitações funcionais, doenças articulares, doenças 

ortopédicas, doenças neurológicas, obesidade, razões culturais ou mesmo de ordem 

religiosa148-150. 

 Dados da literatura em revisão sistemática, sobre aceitabilidade do procedimento 

de autocoleta mostraram que é método bem aceito e assim sendo, pode estimular maior 

participação de mulheres em programas de rastreamento do câncer cervical151. 

Desta forma, o presente estudo propõe-se a avaliar a aceitabilidade da autocoleta, 

os biomarcadores p16/Ki-67, α-manosidase e SOD2, na citologia oriunda da autocoleta, 

compararando-a com a colhida por profissionais da saúde. 
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2 Objetivos 

 

 

 Avaliar a autocoleta vaginal no rastreamento do câncer do colo do útero. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

1. Avaliar a aceitabilidade da autocoleta; 

2. Avaliar o resultado da citologia em meio líquido do grupo autocoleta com o 

do grupo profissional da saúde, com relação ao diagnóstico histopatológico; 

3. Avaliar o resultado da pesquisa de HrHPV realizado pelo grupo autocoleta 

com o do grupo profissional da saúde; 

4. Avaliar os resultados do biomarcador: dupla-coloração imunocitoquímica 

p16/Ki-67 colhido pelo grupo autocoleta e pelo grupo profissional da saúde, com relação 

ao diagnóstico histopatológico; 

5. Avaliar os resultados dos biomarcadores: α-manosidade e SOD2 colhidos 

pelo grupo autocoleta e pelo grupo profissional da saúde, com relação ao diagnóstico 

histopatológico.  
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3 Métodos 

 

 

3.1 Casuística 

 

O estudo transversal envolveu 232 participantes com idade superior a 21 anos, 

que foram encaminhadas da rede pública de saúde com colpocitologia oncológica 

alterada e apresentavam indicação de exame colposcópico complementar, segundo as 

normas do manual de Diretrizes Brasileiras para Rastreamento do Câncer do Colo do 

Útero8. 

As participantes foram atendidas no ambulatório de ginecologia do Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP) e no ambulatório de Patologia do 

Trato Genital Inferior (PTGI) da Disciplina de Ginecologia do Departamento de 

Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). 

As participantes foram recrutadas de forma sistemática, recebendo uma senha de 

atendimento, sendo incluídas alternadamente (par, ímpar), conforme chamadas, em um 

dos dois grupos de estudo, sem que os profissionais de saúde tivessem acesso prévio 

ao diagnóstico. Portanto, foram divididas, em dois grupos com 116 participantes em 

cada: a) grupo autocoleta (AC), grupo profissional da saúde (PS). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do HU-USP (Anexo A) e Comitê de 

Ética do HC-FMUSP (Anexo B). 
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Todas foram incluídas após a leitura, a compreensão, a concordância e assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo C). 

 

3.2 Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão foram: participantes provenientes da comunidade USP 

(HU) ou provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com resultado colpocitológico, 

de acordo com a classificação de Bethesda152 com alteração: células escamosas 

atípicas, não podendo afastar lesão de alto grau (ASCH); lesão intraepitelial escamosa 

de alto grau (HSIL); lesão intraepitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão 

(HSIL NEMI); lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL) (dois ou mais resultados 

consecutivos alterados, com intervalo mínimo de seis meses; resultado LSIL em 

imunossuprimidas); células atípicas glandulares, possivelmente não neoplásicas (AGC), 

células atípicas glandulares, não  podendo afastar lesão de alto grau (AGCFN), 

adenocarcinoma in situ (AIS), carcinoma escamoso invasivo (CEC) ou adenocarcinoma 

microinvasivo ou invasor (Adenoca) e encaminhadas para o ambulatório de PTGI. Todas 

as participantes de ambos os grupos PS e AC apresentavam colpocitologia oncológica 

convencional (preservação celular, do esfregaço em lâmina, em álcool 70%) com uma 

ou mais alterações citadas acima, colhida por profissional de saúde. 

Estruturou-se os dados de acordo com a seguinte classificação: 

 NILM: negativo para lesão intraepitelial ou malignidade citológica: citologia 

convencional ou LBC com alterações celulares benignas inflamatórias 
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 BGM: baixo grau para malignidade citológica: citologia convencional ou 

LBC com ASCUS, AGC ou LSIL 

 AGM: alto grau para malignidade citológica: citologia convencional ou LBC 

com ASCH, HSIL, AGCFN, HSILNEMI, AIS, Adenoca, CEC 

 

3.3 Critérios de exclusão 

 

Os critérios de exclusão foram: mulheres com idade inferior a 21 anos, gestantes 

e mulheres não concordantes em participar do protocolo de pesquisa. 

 

3.4 Grupos  

 

Na primeira visita foi realizada a história clínica com coleta de dados clínicos e 

sociodemográficos (Anexo D). 

 As participantes do grupo PS foram submetidas a exame físico, ginecológico e 

coleta de material cervical, através do exame especular, para realização de citologia 

oncológica em base líquida, pesquisa de HrHPV e pesquisa de biomarcadores (p16/Ki-

67; α-manosidade e SOD2). Em seguida, foram submetidas ao exame colposcópico e à 

biópsia dirigida, nos casos em que se encontrou achado colposcópico anormal. Após 

realizada a biópsia, o material foi encaminhado para estudo anatomopatológico (AP), no 

Serviço de Anatomia Patológica do HC-FMUSP/HU-USP. 

 As participantes do grupo AC, após a coleta de dados clínicos e 

sociodemográficos, receberam instrução verbal de como realizar o procedimento de 
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autocoleta e, também, folheto ilustrativo (modificado de Rovers) com orientação para 

realização da autocoleta (Anexo E). 

 O procedimento de autocoleta foi realizado com escova estéril EvalynBrush (da 

marca Rovers-Oss, The Netherlands) (Figura 5). 

 

Figura 5 – Rovers; EvalynBrush 

Modificado de: Trademarks of Rovers Medical Devices B.V. OSS, The Netherlands 

 

 As participantes eram encaminhadas ao toalete ou ao espaço reservado na 

própria sala de exame, de acordo com sua preferência, para realizar o procedimento. 

Orientadas a introduzir a escova Evalyn na vagina, conforme folheto ilustrativo, rodando 

esta por cinco vezes no mesmo sentido. Após retirada a escova, as participantes a 

encobriam com a tampa rosa e a entregavam ao profissional de saúde. Este material de 

autocoleta era, então, colocado no frasco, contendo líquido de preservação celular, onde 
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prosseguia para a realização de LBC, pesquisa de HrHPV e pesquisa de biomarcadores 

(p16/Ki-67; α-manosidade e SOD2). 

 Após o procedimento da autocoleta, solicitava-se às participantes responderem 

ao questionário de aceitabilidade da autocoleta, incluindo em um dos itens sua 

preferência pela autocoleta ou coleta pelo profissional da saúde (Anexo F). Para uma 

melhor avaliação da aceitabilidade da autocoleta, dividiu-se a avaliação do questionário 

de aceitabilidade em três grupos etários: a) 21 a 29 anos; b) 30 a 49 anos; c) maior que 

50 anos. 

 Em seguida, as participantes eram submetidas à colposcopia e à biópsia dirigida 

e, caso realizada, o material era encaminhado para estudo AP, no Serviço de Anatomia 

Patológica do HC-FMUSP/HU-USP. 

 As participantes do grupo AC que apresentaram, no retorno, pesquisa de HrHPV 

negativa foram reavaliadas pelo PS e submetidas à nova coleta de material para 

realização de nova pesquisa de HrHPV. 

 Os resultados histopatológicos encontrados nas biópsias dirigidas durante a 

colposcopia, nas excisões das zonas de transformação (ZT) anormais (ZTA), conizações 

ou nas curetagens do canal endocervical, nos casos de colposcopia insatisfatória (ZT 

não visível), foram o padrão-ouro para avaliação da sensibilidade e especificidade dos 

métodos utilizados para detecção de doença precursora ou câncer. 

Os dados dos resultados anatomopatológicos foram estruturados de acordo com 

a seguinte classificação: 

 NLP: negativo para lesão precursora ou câncer no anatomopatológico: 

pólipo endocervical, cervicite, colpite e condiloma 
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 NIC 1: neoplasia intraepitelial cervical de baixo grau 

 NIC 2+: neoplasia intraepitelial cervical de alto grau (NIC 2/NIC 3), 

carcinoma microinvasivo, CEC, AIS, Adenoca 

Abaixo, fluxograma representando resumo do método utilizado (Figura 6) 
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Figura 6 – Fluxograma com resumo do método 

  



Métodos 

 

46 
 

3.5 Citologia em base líquida 

 

 A coleta de material celular para a realização de LBC foi realizada pelo profissional 

de saúde através do exame especular e coleta do material cervical, com auxílio da 

espátula de Ayre e escova de cerdas plásticas (Rovers). 

 Na autocoleta, a coleta de material celular foi realizada com auxílio da escova 

Evalyn, segundo as orientações.  

 Em ambos os grupos, o material celular foi acondicionado em frascos com 10ml 

de líquido de preservação celular BD SurePath™ (Burlington, NC, USA) e foi processado 

no Laboratório Diagnóstika – Unidade Diagnóstica em Patologia Cirúrgica e Citologia 

Ltda. 

 A composição celular foi obtida após um processo de homogeneização das 

células conservadas no frasco e um processo de enriquecimento, permitindo o aumento 

da concentração celular por centrifugação. As amostras consideradas satisfatórias foram 

aquelas que apresentavam cerca de 5000 células escamosas bem preservadas e bem 

distribuídas de forma homogênea na lâmina para que se pudesse realizar a análise, tanto 

por microscopia óptica como por método automatizado (quantidade mínima de células 

recomendada para leitura automatizada). A avaliação da zona de transformação e do 

canal endocervical torna-se viável com a presença de dez células distribuídas no 

esfregaço. 

 Ao depósito de células (Pellet) foi adicionado líquido conservante e o material foi 

fixado em uma lâmina especial com carga elétrica capaz de promover maior fixação. Na 

sequência a amostra foi submetida à coloração de Papanicolaou por método 
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automatizado (Prepstain). A sequência técnica ocorreu, utilizando-se a coloração pela 

hematoxilina (núcleo) e a coloração com corante EA e Orange G (citoplasma). Após, 

realizou-se a imersão em xilol (clarificação das células) e montagem das lâminas com 

verniz automotivo ou bálsamo do Canadá sintético. 

 A análise primária das amostras foi realizada através da Focal Point Slide Profiler. 

A avaliação celular foi realizada pela análise de múltiplos algoritmos, como análise 

isolada das células, análise de grupos celulares e intensidade de coloração dos núcleos 

celulares, comparando-a a uma escala que se baseia nas alterações presentes em 

amostras convencionais, identificando, assim, anormalidades nas amostras. O 

equipamento promove a seleção de 15% da amostra, contendo as alterações celulares 

a serem analisadas pelo Focal Point GS Imaging System, metodologia essa que, 

automaticamente, identifica as áreas com alterações morfológicas presentes na lâmina 

e assim, captura a imagem, transformando em imagens digitalizadas. 

 

3.6 Exame colposcópico 

 

A participante foi colocada em posição ginecológica. Colocou-se espéculo vaginal 

para exposição do colo do útero. Com auxílio de colposcópio, observaram-se o colo e as 

paredes vaginais, removendo-se excesso de muco ou corrimento. Uma solução de ácido 

acético a 2% foi aplicada no colo e vagina e, após dez segundos, quaisquer áreas 

atípicas foram mentalmente mapeadas. A solução de lugol (1% de iodo, 2% de iodeto de 

potássio e 97% de água destilada) foi utilizada a seguir para confirmar as áreas atípicas 

visualizadas com aplicação de ácido acético (teste de Schiller). As áreas acetobrancas 

positivas ou áreas Schiller positivas (ausência de coloração com iodo), áreas suspeitas, 



Métodos 

 

48 
 

foram biopsiadas com pinça de Gaylor ou de Medina, à critério médico, de acordo com 

imagem colposcópica de gravidade. Este pequeno fragmento retirado foi colocado em 

frasco com formol à 10% e encaminhado para o setor de anatomia patológica para 

estudo histopatológico. 

 

3.7 Procedimento Histológico 

 

As biópsias e peças recebidas pelo Serviço de Anatomia Patológica em frascos, 

fixadas em formol a 10%, foram encaminhadas para exame macroscópico, constando 

medição, pesagem, descrição do espécime e cortes representativos. 

Os cortes foram colocados em recipientes adequados e processados em aparelho 

próprio, onde receberam banhos de formol a 10% (fixação), álcool absoluto 

(desidratação), xilol (diafanização) e banhados com parafina. Após impregnados pela 

parafina, realizou-se a inclusão, ou seja, a confecção dos blocos. Os blocos gelados 

foram cortados em micrótomo histológico, na espessura de três micrômetros. Os cortes 

foram colocados em lâminas devidamente identificadas e levadas à estufa por 

aproximadamente dez minutos para fixação dos cortes. Em seguida foi realizada a 

coloração das lâminas com hematoxilina e eosina. Montadas e etiquetadas, foram 

encaminhadas para a leitura. 
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3.8 Detecção e genotipagem de HPV 

 

 Utilizou-se para detecção de HrHPV, metodologia denominada reação de 

polimerase em cadeia (PCR) tempo real, teste COBAS® 4800 HPV (Roche MTM 

Laboratories AG), cujo processamento foi realizado no laboratório de Biologia Molecular 

do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas da FMUSP. 

 A preparação das amostras para o teste COBAS® 4800 HPV foi automatizada com 

a utilização do equipamento COBAS X 4800. As amostras colhidas em COBAS® PCR 

Cell Collection Media, PreservCyt® solution ou Surepath™ Preservative Fluid foram 

digeridas sob condições de desnaturação e temperaturas elevadas e depois lisadas na 

presença de reagente caotrópico. Os ácidos nucleicos HPV libertados, juntamente com 

o DNA da  globina que serve como controle do processo, foram purificados através da 

ablação das partículas de vidro magnéticas, lavados e finalmente separados destas 

partículas, tornando-os prontos para amplificação e detecção por PCR. Nesta técnica de 

PCR, o DNA alvo foi seletivamente amplificado através de ciclos repetidos de 

desnaturação, hibridização e extensão do primer. 

 O teste COBAS 4800 HPV baseia-se em dois processos principais: preparação 

automática de amostras para extrair simultaneamente DNA celular, amplificação por 

PCR de sequências do DNA alvo, usando pares de iniciadores complementares 

específicos para o HPV e a -globina e detecção em tempo real das sondas de detecção 

oligonucleotídicas específicas para o HPV e a -globina marcadas com o corante 

fluorescente e clivadas. A extração, amplificação e detecção simultâneas da -globina 

no teste COBAS® 4800 HPV monitoriza o processo inteiro do teste. O reagente de 
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Mistura Principal do teste contém pares de iniciadores e sondas específicos para o DNA 

dos 14 tipos de HPV de alto risco e da -globina. 

 A detecção de DNA amplificado (amplicon) é realizada durante o ciclo térmico, 

utilizando sondas oligonucleótidas marcadas com quatro corantes fluorescentes 

diferentes. Os sinais amplificados de 12 tipos de HPV de alto risco (31, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) são detectados, utilizando o mesmo corante fluorescente, não 

discriminando, no laudo final, estes genótipos individualmente denominados como 

HPVs-outros tipos na presença de um ou mais destes genótipos presentes, enquanto 

que os sinais do HPV16, do HPV18 e da -globina são cada um detectados com o seu 

próprio corante fluorescente específico, discriminados no laudo final como HPV 16 

positivo ou negativo e ou HPV 18 positivo ou negativo. A análise da positividade ou 

negatividade foi feita, em tempo real. 

 

3.9 Imunocitoquímica para detecção de p16INK4a/Ki-67  

 

Após preparação de lâmina no aparelho Prepstain BD®, seguiu-se a realização de 

testes de imunocitoquímica através de reação automatizada, utilizando-se o kit CINtec 

PLUS Cytology® (Roche MTM Laboratories AG, Cat # 605-100) em equipamento 

Ventana BenchMark GX (Roche Diagnostics, Mannhein Germany), conforme instruções 

do fabricante.  

Este kit permite determinar, qualitativamente, e de maneira simultânea, a 

presença das proteínas p16INK4a e Ki-67 em amostras de citologia cervicovaginal. As 

proteínas foram detectadas, utilizando-se um coquetel de anticorpos primários que inclui 
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anticorpo monoclonal de camundongo dirigido contra a proteína humana p16INK4a (clone 

E6H4TM) e anticorpo monoclonal de coelho dirigido contra a proteína humana Ki-67 (274-

11 AC3).  

Após o processo de recuperação antigênica, foi realizada a inibição da atividade 

da peroxidase endógena, e incubação com o coquetel de anticorpos primários acima 

mencionado. O sistema de detecção utilizado foi composto por: anticorpo secundário 

anti-camundongo feito em cabra, marcado com peroxidase (para a detecção do anticorpo 

primário anti-p16INK4a), cuja reação cromogênica com o 3,3’-diaminobenzidina (DAB) 

resulta na formação de precipitado marrom/acastanhado, que pode ser nuclear e/ou 

citoplasmático (Figura 7); anticorpo secundário anti-coelho feito em cabra, marcado com 

fosfatase alcalina (para a detecção do anticorpo primário anti-Ki-67), cuja reação 

cromogênica com o Fast Red e fosfato de naftol resulta na formação de precipitado 

vermelho/rosa, de localização nuclear (Figura 7).  

 

 

Figura 7 – Representação esquemática da reação imunocitoquímica para p16INK4a/Ki-

67 
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As lâminas mostrando simultaneamente uma ou mais células epiteliais cervicais 

com imunocoloração citoplasmática marrom (p16) e imunocoloração nuclear vermelha 

(Ki-67) (Figuras 8 e 9) foram interpretadas como resultado positivo, independentemente 

da avaliação morfológica. As amostras que não apresentaram nenhuma célula com 

imunorreatividade dupla foram consideradas negativas. 

De acordo com o sistema Bethesda, 2001153 as lâminas que tinham menos de 

5000 células escamosas bem preservadas e visualizadas foram consideradas 

inadequadas para avaliação. Contudo, espécimes que tinham células escamosas 

nucleadas insuficientes, mas que exibiam imunocoloração positiva para p16/Ki-67 eram 

reportadas como satisfatórias para avaliação e consideradas positivas. As lâminas 

submetidas à dupla coloração foram avaliadas e laudadas por citologista, que 

desconhecia a qual grupo pertencia a amostra, na FMUSP. Para análise, levou-se em 

consideração apenas as células representativas do epitélio escamoso e glandular. 

As reações imunocitoquímicas para p16/Ki-67 foram realizadas no Laboratório de 

Inovação em Câncer/Centro de Investigação Translacional em Oncologia (CTO) – 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). 
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Figura 8 – Dupla marcação (p16/Ki-67), núcleo e citoplasma, em participante com HSIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Dupla marcação (p16/Ki-67), núcleo e citoplasma, em participante com 

carcinoma invasivo  
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3.10 Imunocitoquímica para a detecção de α-manosidase e SOD2 

 

Após preparação de lâmina no aparelho Prepstain BD®, seguiu-se a realização de 

testes de imunocitoquímica através de reação automatizada, utilizando-se o ultraView 

Universal DAB Detection Kit® (Ventana Medical Systems, Inc., Roche, Tucson, Arizona) 

em equipamento Ventana BenchMark GX (Roche Diagnostics, Mannhein Germany), 

conforme instruções do fabricante.  

Para a detecção das proteínas-alvo foram utilizados anticorpos policlonais de 

coelho dirigidos contra a proteína α-1,2-manosidase (ab 51262, Abcam, Cambridge, 

USA) e contra a proteína SOD2 (ab 13533, Abcam, Cambridge, USA), nas 

concentrações de 1:75 e 1:2500, respectivamente. Após o processo de recuperação 

antigênica, foi realizada a inibição da atividade da peroxidase endógena, aplicação 

manual e incubação dos anticorpos primários acima mencionados. O sistema de 

detecção utilizado foi composto por um coquetel contendo anticorpos secundários anti-

camundongo e anti-coelho marcados com peroxidase, cuja reação cromogênica com 

DAB resulta na formação de precipitado marrom/acastanhado (Figuras 10 e 11). 

As lâminas submetidas à pesquisa de α-manosidade e SOD2 foram avaliadas e 

laudadas por citologista, que desconhecia a qual grupo pertencia a amostra e que as 

classificava segundo critérios de coloração, em intensidade e extensão. A expressão era 

classificada como fraca (<10% de positividade), moderada (10% - 50% de positividade) 

e forte (> 50% de positividade). O score foi resultado da multiplicação da intensidade 

pela extensão. Para análise, levou-se em consideração, apenas, as células 

representativas do epitélio escamoso e glandular. 
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As reações imunocitoquímicas para α-manosidade e SOD2 foram realizadas no 

Laboratório de Inovação em Câncer/Centro de Investigação Translacional em Oncologia 

(CTO) – Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). 

 

 

  

Figura 10 – Coloração positiva para α-manosidase, marrom acastanhada em 
núcleo e citoplasma, em aglomerado celular, em participante com HSIL  
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3.11 Acompanhamento das participantes 

 

Na visita de retorno, os resultados foram informados à participante e a conduta foi 

realizada de acordo com o fluxograma definido pelo manual das Diretrizes Brasileiras 

para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero8. 

 

 

Figura 11 – Coloração positiva representativa para SOD2, marrom acastanhada em 
citoplasma, em participante com HSIL. Detalhe: aspecto focal, de outra área, com 
células fortemente coradas para SOD2, na mesma lâmina  



Métodos 

 

57 
 

3.12 Análise estatística 

 

O processo de análise de dados da presente pesquisa iniciou-se com uma 

exploração descritiva, resultando em tabelas de frequência para variáveis qualitativas 

que contaram ainda com a inclusão do intervalo de confiança para a proporção (IC95%). 

Estatísticas descritivas, incluindo média e desvio padrão, mediana e intervalo interquartil 

– IIQ (P25-P75) foram calculadas para resumir as variáveis quantitativas contínuas e 

discretas. As estatísticas de tendência central e de dispersão foram calculadas para as 

variáveis quantitativas. Gráficos de boxplot foram utilizados para explorar a distribuição 

da idade, segundo os diferentes desfechos relacionados ao questionário de 

aceitabilidade da autocoleta. 

O teste de qui-quadrado ou teste exato de Fisher foi utilizado para comparação 

de dois grupos, no caso de variáveis qualitativas ordinais ou nominais. O teste de 

Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliar a normalidade da variável idade. Para 

avaliar a hipótese de que a distribuição da idade era semelhante entre as diferentes 

categorias dos seis desfechos analisados no questionário de aceitabilidade da autocoleta 

foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis (KW). 

O teste de Mann-Whitney (MW) foi usado para a comparação de dois grupos 

independentes no caso de variáveis quantitativas. O único pressuposto exigido para a 

aplicação do teste de MW é que as duas amostras sejam independentes e aleatórias, e 

que as variáveis em análise sejam numéricas ou ordinais. O teste de KW foi utilizado 

para avaliar a distribuição dos fatores ordinais em relação ao resultado 

anatomopatológico, classificado em três categorias. O teste é uma extensão do teste de 

MW e utilizado para comparar três ou mais populações; o método estatístico testa a 
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hipótese nula de que todas as populações possuem funções de distribuição iguais contra 

a hipótese alternativa de que ao menos duas das populações possuem funções de 

distribuição diferentes. Quando significante, as comparações múltiplas levaram em 

consideração o método de Bonferroni154. 

A avaliação diagnóstica dos fatores qualitativos ordinais (escores) foi realizada por 

meio da análise da curva ROC que, no plano unitário, resulta da representação gráfica 

dos índices de precisão especificidade versus sensibilidade, oriundas da variação do 

ponto de corte. Assim, a curva ROC é uma descrição empírica da capacidade e, 

consequentemente, da qualidade de um teste de diagnóstico diferenciar duas classes 

num universo155, 156, 157. Em geral, uma área sob a curva (AUC) de 0,5 sugere ausência 

de discriminação (isto é, capacidade de diagnosticar pacientes com e sem doença ou 

condição baseada no teste), 0,7 a 0,8 é considerado grupo aceitável, 0,8 a 0,9 é 

considerado bom e mais de 0,9 é considerado excelente. 

Os parâmetros diagnósticos avaliados foram: sensibilidade, probabilidade de que 

o resultado do teste seja positivo quando a doença estiver presente (taxa positiva 

verdadeira); especificidade, probabilidade de que o resultado do teste seja negativo 

quando a doença não estiver presente (taxa negativa verdadeira); likelihood ratio positive 

(LRP), expressa em quantas vezes o diagnóstico de uma doença se torna mais provável 

se o resultado do teste for positivo, ou seja, corresponde à taxa de probabilidade de um 

teste ser positivo na presença de doença sobre a probabilidade do teste ser positivo na 

ausência de doença; likelihood ratio negative (LRN), expressa em quantas vezes o 

diagnóstico de uma doença se torna mais provável se o resultado do teste for negativo, 

ou seja, corresponde à taxa de probabilidade de um teste ser negativo na presença de 

doença sobre a probabilidade do teste ser negativo na ausência de doença; VPP é a 

proporção de resultados de testes positivos que são verdadeiros positivos e expressa a 
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probabilidade condicional de um paciente com o teste positivo ter a doença; VPN refere-

se à proporção de resultados negativos que são verdadeiros negativos e expressa a 

probabilidade condicional de um paciente com o teste negativo não ter a doença; a 

acurácia  é a probabilidade global de que um paciente seja classificado corretamente158. 

Os valores de sensibilidade, especificidade, VPP e VPN são expressos como 

porcentagens e seus intervalos de confiança (IC) são calculados pelo método exato de 

Clopper-Pearson. Os ICs, para as razões de verossimilhança, são calculados com a 

utilização do método Log159, 160. 

O coeficiente kappa foi utilizado para avaliar concordância entre dois métodos 

quando nenhum deles era o padrão-ouro. Sugere-se os seguintes pontos de corte, 

segundo referência: valores maiores que 0,75 representam excelente concordância, 

valores situados entre 0,40 e 0,75 representam concordância mediana e os valores 

abaixo de 0,40 representam baixa concordância161. 

Todos os testes realizados levaram em consideração um α bidirecional de 0.05 e 

IC de 95% e foram realizados com apoio computacional dos softwares IBM SPSS 23 

(Statistical Package for the Social Sciences) e Excel 2010® (Microsoft Office). 
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4 Resultados 

 

 

4.1 Aceitabilidade da autocoleta cervicovaginal 

 

A avaliação considerou 116 mulheres do grupo autocoleta com média de idade de 

36.2 ± 10.4 anos. A análise descritiva da quantidade de participantes pelos três estratos 

etários mostrou: a) ≤ 29 anos com 33 mulheres, 28,4% (IC95% 20,8%-37,1%); b) 30 – 

49 anos com a maior parte das mulheres investigadas, 68 mulheres, 58.6% (IC95% 

49,5%-67,3%); c) ≥ 50 anos com 15 mulheres, 12,90% (IC95% 7,8% -19,9%). A Tabela 

1 mostra as variáveis sociodemográficas da coorte. Houve diferença significante entre a 

idade da primeira relação precoce (≤ 16 anos) e tardia (> 16 anos) entre os três grupos, 

sendo a tardia (> 16 anos) no grupo com idade maior que 50 anos, que concentrou 93,3% 

(IC95% 72,8%-99,3%) das mulheres desta faixa etária. No grupo etário acima de 50 

anos, houve maior número de mulheres na pós-menopausa com 73,3% (IC95% 48,3%-

90,3%). Houve registro de uma paciente com insuficiência ovariana prematura no grupo 

de mulheres com menos de ≤ 29 anos. As demais variáveis foram homogêneas entre as 

categorias de idade, quando comparada à sobreposição do intervalo de confiança de 

95% e não houve diferença estatística significante (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Análise descritiva estratificada por idade, incluindo frequência absoluta, 

frequência relativa e intervalo de confiança de 95% (IC95%) 
 ≤ 29 anos 30 – 49 anos ≥ 50 anos 
 N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) 

Idade de início da atividade sexual     

≤ 16 anos 20 60,6 (43,6-75,8) 31 45,6 (34,1-57,4) 1 6,7 (0,70-27,2) 

> 16 anos 13 39,4 (24,2-56,4) 37 54,4 (42,6-65,9) 14 93,3 (72,8-99,3) 

Paridade       

≤ 2 partos 21 63,6 (46,6-78,4) 25 36,8 (26,0-48,6) 4 26,7 (9,7-51,7) 

> 2 partos 12 36,4 (21,6-53,4) 43 63,2 (51,4-74,0) 11 73,3 (48,3-90,3) 

Número de parceiros sexuais na vida     

≤5 parceiros 21 63,6 (46,6-78,4) 36 52,9 (41,2-64,5) 11 73,3 (48,3-90,3) 

> 5 parceiros 12 36,4 (21,6-53,4) 32 47,1 (35,5-58,8) 4 26,7 (9,7-51,7) 

Método contraceptivo 

Hormonal 22 66,7 (49,7-80,8) 30 44,1 (32,8-56) 2 13,3 (2,9-36,3) 

Não hormonal / não 
usa 

11 33,3 (19,2-50,3) 38 55,9 (44-67,2) 13 86,7 (63,7-97,1) 

Escolaridade       

Analfabeta / 
alfabetizada 

15 45,5 (29.4-62,2) 25 36,8 (26-48,6) 10 66,7 (41,6-86) 

Segundo grau 
completo / superior 

18 54,5 (37,8-70,6) 43 63,2 (51,4-74) 5 33,3 (14-58,4) 

Religião       

Católico 18 54,5 (37,8-70,6) 46 67,6 (56-77,9) 9 60 (35,3-81,2) 

Não católico 15 45,5 (29,4-62,2) 22 32,4 (22,1-44) 6 40 (18,8-64,7) 

Etnia       

Não Branca 16 48,5 (32,2-65,1) 31 45,6 (34,1-57,4) 5 33,3 (14,0-58,4) 

Branca 17 51,5 (34,9-67,8) 37 54,4 (42,6-65,9) 10 66,7 (41,6-86,0) 

Tabaco       

Não 26 78,8 (62,8-90,0) 47 69,1 (57,5-79,1) 12 80,0 (55,6-94,0) 

Sim 7 21,2 (10-37,2) 21 30,9 (20,9-42,5) 3 20,0 (6,0-44,4) 

Álcool       

Não 18 54,5 (37,8-70,6) 47 69,1 (57,5-79,1) 12 80 (55,6-94) 

Sim 15 45,5 (29,4-62,2) 21 30,9 (20,9-42,5) 3 20 (6-44,4) 

Menopáusica       

Não 33 100 68 100 4 26,7 (9,7-51,7) 

Sim 0 - 0 - 11 73,3 (48,3-90,3) 

 

Na Tabela 2 estão resumidos os dados de seis questões sobre a aceitabilidade 

do procedimento de autocoleta (1 - Entendimento do uso da escova de autocoleta, 2- 

Uso da escova de autocoleta, 3 - Desconforto ou dor no uso da escova de autocoleta, 4 

- Embaraçada ou envergonhada no uso da escova da autocoleta, 5 -Medo de machucar 

no uso da escova de autocoleta e 6 – Preferência de autocoleta versus coleta por 
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profissional de saúde. A maioria das mulheres relatou que as questões 1 (entendimento 

do uso da escova de autocoleta) e 2 (uso da escova de autocoleta) tiveram muito fácil 

ou fácil entendimento. Contudo, não houve diferença estatística entre os grupos etários. 

A maior parte das mulheres que declararam sua preferência pela autocoleta foram 

76,70% (IC95% 68,40%- 83,70%); para outras 12,9% (IC95% 7,8%-19,9%) a coleta 

realizada pelo profissional de saúde foi a categoria de escolha; e para as demais 

mulheres, 10,3% (IC95% 5,8%-16,9%) o processo foi indiferente. A maioria das mulheres 

relataram que não houve vergonha ou constrangimento na questão 4 (embaraçada ou 

envergonhada no uso da escova da autocoleta), independentemente da faixa etária. 

Houve diferença estatisticamente significante na questão 5 (Medo de se machucar 

no uso da escova de autocoleta), com efeito de menor medo, conforme a idade 

aumentava; apenas uma mulher com idade ≤ 29 anos relatou muito medo, entre as que 

relataram medo, 71,4% tinham idade ≤ 29 anos; entre as que relataram pouco medo, a 

maior proporção, 42,9% foi observada na categoria 30 – 49 anos e, entre as que não 

tiveram medo, 65,5% estavam na categoria de 30 – 49 anos e 11,5% na categoria ≥ 50 

anos (p=0.025). A questão 3 (Desconforto ou dor no uso da escova de autocoleta) teve 

uma tendência semelhante, mas não houve significância estatística (p=0.080).  
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Tabela 2 - Análise estratificada da percepção da mulher sobre a escova, segundo 

estratos etários, incluindo frequência absoluta, relativa e nível descritivo (p-valor) 
 ≤ 29 anos 30 – 49 anos ≥ 50 anos Total p 

 N % N % N %   

1. Entendimento do uso da escova de autocoleta         

Muito fácil 16 28,1 36 63,2 5 8,8 57 

0,591 Fácil 17 29,3 31 53,4 10 17,2 58 

Um pouco difícil 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 

2. Uso da escova de autocoleta         

Muito fácil 9 22,5 27 67,5 4 10,0 40 

0,378 Fácil 22 30,6 40 55,6 10 13,9 72 

Um pouco difícil 2 50,0 1 25,0 1 25,0 4 

3. Desconforto ou dor no uso da escova de 
autocoleta 

        

Doloroso, desconfortável 0 0,0 6 100,0 0 0,0 6 

0,080 Pouco doloroso, desconfortável 11 44,0 13 52,0 1 4,0 25 

Não é doloroso, desconfortável 22 25,9 49 57,6 14 16,5 85 

4. Embaraçada ou envergonhada no uso da 
escova da autocoleta 

        

Embaraçada/envergonhada 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 

0,427 Pouco embaraçada/envergonhada 9 37,5 14 58,3 1 4,2 24 

Não me senti embaraçada/envergonhada 23 25,6 53 58,9 14 15,6 90 

5. Medo de se machucar no uso da escova de 
autocoleta 

        

Muito medo 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 

0,025 
Medo 5 71,4 2 28,6 0 0,0 7 

Pouco Medo 7 33,3 9 42,9 5 23,8 21 

Não tive medo 20 23,0 57 65,5 10 11,5 87 

6. Autocoleta x coleta por profissional de saúde 
(preferência) 

        

Autocoleta 27 30,3 49 55,1 13 14,6 89 

0,769 Profissional de Saúde 4 26,7 10 66,7 1 6,7 15 

Indiferente 2 16,7 9 75,0 1 8,3 12 

         

Total 33 28,4 68 58,6 15 12,9 116  

 

A Tabela 3 mostra os motivos pelos quais as mulheres optariam por autocoleta ou 

coleta pelo profissional de saúde. Nenhum dos itens avaliados mostrou ter diferença 

estatisticamente significante entre as faixas etárias. Contudo, dentre as participantes que 

preferiram autocoleta, praticidade foi a variável mais escolhida pelos três grupos etários, 

seguida por menos constrangimento nos grupos extremos etários e poder colher em 

casa/laboratório/unidade básica de saúde (30-49 anos).  
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Tabela 3 - Motivos que levariam a mulher a optar pela autocoleta ou pela coleta com 

profissionais de saúde, incluindo frequência absoluta, frequência relativa e intervalo de 

confiança de 95% (IC95%) 

  ≤ 29 anos 30 – 49 anos ≥ 50 anos 

  N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) 

Menos dor ou desconforto*             

Não 18 58,1 (40,6-74,1) 30 50,8 (38,3-63,3) 9 64,3 (38,5-84,9) 

Sim 13 41,9 (25,9-59,4) 29 49,2 (36,7-61,7) 5 35,7 (15,1-61,5) 

Menos vergonha ou 
constrangimento*             

Não 15 48,4 (31,6-65,5) 38 64,4 (51,7-75,7) 6 42,9 (20,3-68,1) 

Sim 16 51,6 (34,5-68,4) 21 35,6 (24,3-48,3) 8 57,1 (31,9-79,7) 

Praticidade*             

Não 12 38,7 (23,2-56,2) 24 40,7 (28,8-53,4) 3 21,4 (6,4-46,9) 

Sim 19 61.3 (43.8-76.8) 35 59.3 (46.6-71.2) 11 78.6 (53.1-93.6) 

Colher em casa/UBS/Lab*             

Não 21 67,7 (50,3-82,1) 28 47,5 (35,1-60,1) 8 57,1 (31,9-79,7) 

Sim 10 32,3 (17,9-49,7) 31 52,5 (39,9-64,9) 6 42,9 (20,3-68,1) 

Medo de não colher 
corretamente**             

Não 29 93,5 (80,9-98,6) 54 91,5 (82,4-96,7) 13 92,9 (71,2-99,2) 

Sim 2 6,5 (1,4-19,1) 5 8,5 (3,3-17,6) 1 7,1 (0,8-28,8) 

Confio mais no profissional de 
saúde**             

Não 29 93,5 (80,9-98,6) 53 88,3 (78,5-94,6) 14 100 

Sim 2 6,5 (1,4-19,1) 7 11,7 (5,4-21,5) 0 - 

* Variáveis respondidas pelas mulheres que optariam por autocoleta 

** Variáveis respondidas pelas mulheres que optariam por coleta por profissional de saúde 

 

Na tabela 4 há outra análise, entre as variáveis de desfecho, que avaliou a 

percepção da mulher em relação ao uso da escova. Embora o desconforto ou dor no uso 

da escova de autocoleta tenha mostrado alguma heterogeneidade para distribuição de 

idade, nenhuma diferença significante foi observada nesta análise. No Gráfico 1, estão 

representados os resultados de cada grupo etário em relação às respostas do 

questionário de 1 a 6.  
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Tabela 4 - Distribuição da variável idade, segundo as categorias de cada variável que 

avaliou a percepção da mulher em relação ao uso da escova, incluindo as medidas de 

tendência central, de posição e de dispersão 

 

Médi
a 

D
P 

Median
a 

P2
5 

P7
5 

p-
valor 

1. Entendimento do uso da escova de autocoleta       

Muito fácil 35 10 34 28 40 

0.396 
Fácil 37 11 36 27 42 

Um pouco difícil 44 - 44 44 44 

Difícil - - - - - 

2. Uso da escova de autocoleta       

Muito fácil 36 9 34 30 41 

0.871 
Fácil 37 11 36 27 42 

Um pouco difícil 34 11 30 28 41 

Difícil - - - - - 

3. Desconforto ou dor no uso da escova de autocoleta       

Muito doloroso, desconfortável - - - - -  

Doloroso, desconfortável 39 6 37 36 42  

Pouco doloroso, desconfortável 33 9 31 26 35 0.081 

Não é doloroso, desconfortável 37 11 36 29 42  

4. Embaraçada ou envergonhada no uso da escova da 
autocoleta 

      

Muito embaraçada/envergonhada - - - - -  

Embaraçada/envergonhada 32 7 32 27 37 

0.308 Pouco embaraçada/envergonhada 33 8 32 27 39 

Não me senti embaraçada/envergonhada 37 11 36 29 42 

5. Medo de se machucar no uso da escova de 
autocoleta 

      

Muito medo 26 - 26 26 26 

0.167 
Medo 30 5 27 27 31 

Pouco Medo 37 13 35 25 42 

Não tive medo 37 10 35 30 42 

6. Autocoleta x coleta por profissional de saúde 
(preferência) 

      

Autocoleta 36 11 34 27 41 

0.218 Profissional de Saúde 34 7 32 27 37 

Indiferente 40 10 42 33 46 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

66 
 

Gráfico 1 – Representação gráfica das respostas do questionário de aceitabilidade entre 

as mulheres, conforme a idade. A- distribuição de idade, segundo o item de entendimento 

do uso da escova de autocoleta; B - distribuição de idade, segundo o item uso da escova 

de autocoleta; C - distribuição de idade, segundo o item desconforto ou dor no uso da 

escova de autocoleta; D - distribuição de idade, segundo o item embaraçada ou 

envergonhada no uso da escova da autocoleta; E - distribuição de idade, segundo o item 

medo de se machucar no uso da escova de autocoleta; F - Distribuição de idade, 

segundo o item autocoleta versus coleta por profissional da saúde 

 

 

Na análise multivariada sobre influência dos dados sociodemográficos sobre o 

questionário de aceitabilidade, o desfecho “entendimento do uso da escova de 

autocoleta” mostrou associação significante com duas variáveis: a) paridade com 62% 

das mulheres, relatando uso muito fácil na categoria ≤ 1 parto (p=0.011); b) uso de álcool, 

as mulheres admitiram que o uso da escova foi muito fácil, nesse caso foram 64,1% das 

mulheres (p=0.045). Não houve diferença nos outros itens.  

F E 

D C 
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4.2 Associação entre análises citológicas, presença de HrHPV, achados 
colposcópicos, achados anatomopatológicos e biomarcadores 

 

A avaliação considerou 232 mulheres, sendo que 116 (50%) foram alocadas de 

maneira sistemática no grupo de profissionais de saúde (PS) e as outras 116 (50%) 

constituíram o grupo de autocoleta (AC). No geral, a maioria das mulheres recrutadas no 

estudo eram brancas, 139 (59,9%), com segundo grau completo, 105 (45,7%); relataram 

não consumir tabaco, 168 (72,4%) e álcool 172 (74,1%); relataram não fazer uso de 

drogas, 228 (98,3%); referiram prática do sexo anal em 144 (62,1%) e uso de 

anticoncepcional hormonal combinado oral (AHCO) como método contraceptivo, 64 

(27,6%). Entre os grupos, a maior heterogeneidade foi vista para o consumo de álcool, 

sendo que 38 (32,8% IC95%24,7%-41,6%) do grupo AC referiram uso social versus 21 

(18,1% IC95%11,9%-25,8%), p=0,010 no PS (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Análise descritiva das características qualitativas estratificada de acordo com 

os grupos de profissionais de saúde e autocoleta, incluindo frequência absoluta, relativa, 

intervalo de confiança de 95% e nível descritivo 

  Profissional da Saúde Autocoleta 

p-valor* 

  n % 

IC95% 

n % 

IC95% 

Inferior Superior Inferior Superior 

Raça          

Branca 75 64,7% 55,7% 72,9% 64 55,2% 46,1% 64,0% 

0,455** 
Amarela 2 1,7% 0,4% 5,4% 1 0,9% 0,1% 4,0% 

Parda 31 26,7% 19,3% 35,3% 40 34,5% 26,3% 43,4% 

Negra 8 6,9% 3,3% 12,6% 11 9,5% 5,1% 15,8% 

Tabaco          

Não consome 83 71,6% 62,9% 79,2% 85 73,3% 64,7% 80,7% 

0,370 
1 a 10 cigarros por dia 11 9,5% 5,1% 15,8% 8 6,9% 3,3% 12,6% 

11 a 20 cigarros por dia 14 12,1% 7,1% 18,9% 9 7,8% 3,9% 13,7% 

21 ou mais cigarros por dia 8 6,9% 3,3% 12,6% 14 12,1% 7,1% 18,9% 

Consumo de álcool          

Não consome 95 81,9% 74,2% 88,1% 77 66,4% 57,5% 74,5% 

0,010** Socialmente 21 18,1% 11,9% 25,8% 38 32,8% 24,7% 41,6% 

duas vezes por semana ou mais 0 0,0% - - 1 0,9% 0,1% 4,0% 

Uso de drogas          

Não 115 99,1% 96,0% 99,9% 113 97,4% 93,3% 99,3% 
0,622** 

Sim 1 0,9% 0,1% 4,0% 3 2,6% 0,7% 6,7% 

Sexo anal          

Não 37 31,9% 23,9% 40,7% 51 44,0% 35,2% 53,1% 
0,078 

Sim 79 68,1% 59,3% 76,1% 65 56,0% 46,9% 64,8% 

Método anticoncepcional          

Não usa 38 32,8% 24,7% 41,6% 23 19,8% 13,4% 27,8% 

0,051** 

Preservativo masculino 19 16,4% 10,5% 23,9% 25 21,6% 14,8% 29,7% 

AHCO 24 20,7% 14,1% 28,7% 40 34,5% 26,3% 43,4% 

Progesterona oral/injetável trimestral 16 13,8% 8,4% 20,9% 12 10,3% 5,8% 16,9% 

Injetável Mensal 3 2,6% 0,7% 6,7% 0 0,0% - - 

Laqueadura Tubária 14 12,1% 7,1% 18,9% 11 9,5% 5,1% 15,8% 

DIU de cobre 0 0,0% - - 1 0,9% 0,1% 4,0% 

DIU de levonorgestrel 2 1,7% 0,4% 5,4% 2 1,7% 0,4% 5,4% 

Vasectomia 0 0,0% - - 2 1,7% 0,4% 5,4% 

Grau de escolaridade          

Não alfabetizado 2 1,8% 0,4% 5,5% 5 4,3% 1,7% 9,2% 

0,473 
Alfabetizado 49 43,0% 34,2% 52,2% 46 39,7% 31,1% 48,7% 

2º grau completo 54 47,4% 38,4% 56,5% 51 44,0% 35,2% 53,1% 

Superior completo 9 7,9% 4,0% 13,9% 14 12,1% 7,1% 18,9% 

*Valor de p baseado no teste de qui-quadrado 
**Valor de p baseado no teste exato de Fischer 
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Em relação às características quantitativas, no geral, as participantes 

apresentaram mediana de idade de 36 anos (intervalo interquatil - IIQ 29-43), idade da 

primeira menstruação, 13 anos (IIQ 12-14), idade na menopausa, 50 anos (IIQ 47-52), 

idade da primeira relação sexual, 16 anos (IIQ 16-18), com 2 gestações (IIQ 1-3), 1 parto 

(normal + cesárea) (IIQ 0-2) e 4 parceiros sexuais (IIQ 3-7). Entre os grupos, a variável 

que se mostrou heterogênea foi o número de parceiros sexuais, sendo que as 

participantes que compuseram o grupo PS tiveram uma mediana de 3 parceiros (IIQ 3-

5) e as alocadas no grupo AC, 5 parceiros (II Q3-8), p=0,001. Foi verificado a existência 

de duas participantes outliers, uma com 300 parceiros no PS e outra com 200 parceiros 

no grupo AC. A diferença de quatro anos medianos com intervalo interquartil, variando 

de 30 a 45 anos para o grupo PS e 28 a 42 anos no grupo AC não caracterizou diferença 

significante p=0,05 (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Análise descritiva das características quantitativas estratificada de acordo 

com os grupos de profissionais de saúde e autocoleta, incluindo média, desvio padrão, 

mediana, intervalo interquartil (P25-P75) e nível descritivo  
 Profissional da Saúde Autocoleta 

p-valor* 
 Média (±DP) Mediana (P25-P75) Média (±DP) Mediana (P25-P75) 

Idade na entrevista 39 (±12) 38 (30-45) 36 (±10) 34 (28-42) 0,050 

Idade da menarca 13 (±2) 13 (12-14) 13 (±2) 13 (12-14) 0,991 

Idade da menopausa 48 (±7) 50 (47-52) 49 (±4) 50 (47-52) 0,874 

Idade da primeira relação sexual 17 (±3) 16 (15-18) 17 (±3) 17 (15-18) 0,097 

Número de gestações 2 (±2) 2 (1-3) 2 (±2) 2 (1-3) 0,208 

Número de partos  2 (±2) 1 (0-3) 1 (±2) 1 (0-2) 0,152 

Número de parceiros sexuais 7 (±28) 3 (3-5) 8 (±19) 5 (3-8) 0,001 

*Valor de p baseado no Teste U de Mann-Whitney 

 

Na Tabela 7 é possível verificar a associação entre análises citológicas, presença 

de HPV, achados colposcópicos e achados anatomopatológicos estratificadas de acordo 

com grupo PS e AC; forte associação significativa (p<0,001) foi observada entre citologia 

convencional, tanto no grupo  PS quanto no AC, sendo que 84,7% dos casos 

classificados como AGM citológico foram classificados no resultado anatomopatológico 

como NIC 2+ no grupo PS e 89,9% seguiram essa concordância no grupo AC. 

Embora fenômeno parecido tenha sido visto também no caso da citologia em base 

líquida para as categorias AGM citológica versus NIC 2+, a associação no grupo AC, 

embora significativa sob a óptica estatística, foi fraca quando comparada ao grupo PS 

(p=0,049 versus p<0,001). O ponto de maior discordância ocorreu na categoria citológica 

NILM da LBC que, no grupo PS distribuiu-se com 5 (41,7%) em NLP, 3 (25%) em NIC1 

e 4 (33,3%) em NIC 2+, ao passo que no grupo AC ocorreu 8 (33,3%) em NLP, 1 (4,2%) 

em NIC1 e 15 (62,5%) em NIC 2+ (Tabela 7). 

A presença de HPV de alto risco foi mais comum no grupo NIC 2+, com 

positividade semelhante e estatisticamente significante para ambos grupos PS (p<0,001) 

e AC (p<0,001). No grupo PS, 76,5% das participantes com HPV de alto risco positivo 
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foram classificadas com NIC 2+, ao passo que no grupo AC, esse percentual foi de 80%. 

HPVs-outros tipos e HPV16 foram os mais comumente associados ao NIC 2+; 85,3% de 

todas as infecções por HPV16 foram detectadas nesses indivíduos no grupo PS e 86,5% 

no AC; já no caso de HPVs - outros tipos, 69,9% ocorreram em NIC 2+ no PS e 75% no 

AC. A coinfeção HPV16 + HPVs-outros tipos, também ocorreu com frequência relativa 

semelhante (Tabela 7).  

Outra maneira de verificar a relação da infecção por HPV e NIC 2+ é avaliando a 

prevalência de HPV de alto risco entre estas participantes com NIC 2+ que foi de 93,7% 

(n=80) no PS e 94,1% (n=85) no AC. Entre todas as situações possíveis analisadas, a 

situação mais comum foi a presença de HPVs-outros tipos, isoladamente, em 43,9% 

(43), seguida de HPV16 em 34,7% (34) e da coinfecção HPVs-outros tipos + HPV16 em 

12,2% (12) no grupo PS e no grupo AC, HPV16 em 37,0% (37), seguida de HPVs-outros 

tipos em 36,0% (36) e da coinfecção HPVs-outros tipos + HPV16 em 18,0% (18) do total 

de indivíduos HrHPV+. 

Os achados na colposcopia também apresentaram associação estatisticamente 

significante com os achados anatomopatológicos (p<0,001) nos dois grupos, além de 

mostrarem distribuição muito semelhante entre as categorias do anatomopatológico: 

75% no grupo PS e 63,6% no grupo AC classificados como normais ou insatisfatórios, 

na colposcopia foram também classificados como NLP no anatomopatológico, ao passo 

que 94,7% classificados como achados maiores eram NIC 2+ (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Associação entre análises citológicas, presença de HrHPV, achados 

colposcópicos e achados anatomopatológicos, estratificada de acordo com grupo de 

profissionais de saúde e autocoleta, incluindo frequência absoluta, relativa e nível 

descritivo, estratificada de acordo com os grupos de profissionais da saúde e autocoleta 

 
Profissional de Saúde Autocoleta 

  

NLP NIC 1 NIC 2+ 

Total p-valor* 

NLP NIC 1 NIC 2+ 

Total p-valor* 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Citologia 
convencional£ 

          

NILM 8 (66,7%) 3 (25%) 1 (8,3%) 12 

<0,001** 

7 (63,6%) 0 (0%) 4 (36,4%) 11 

<0,001** BGM 6 (31,6%) 4 (21,1%) 9 (47,4%) 19 7 (26,9%) 7 (26,9%) 12 (46,2%) 26 

AGM 9 (10,6%) 4 (4,7%) 72 (84,7%) 85 4 (5,1%) 4 (5,1%) 71 (89,9%) 79 

Citologia em base 
liquida 

          

NILM 5 (41,7%) 3 (25%) 4 (33,3%) 12 

<0,001 

8 (33,3%) 1 (4,2%) 15 (62,5%) 24 

0,049 BGM 7 (35,0%) 3 (15%) 10 (50%) 20 5 (17,9%) 4 (14,3%) 19 (67,9%) 28 

AGM 10 (12,5%) 3 (3,8%) 67 (83,8%) 80 5 (8,1%) 6 (9,7%) 51 (82,3%) 62 

HrHPV            

Negativo 9 (60,0%) 1 (6,7%) 5 (33,3%) 15 

<0,001 

8 (57,1%) 1 (7,1%) 5 (35,7%) 14 

<0,001 

Positivo 13 (13,3) 10(10,2) 75 (76,5%) 98 10 (10%) 10 (10%) 80 (80%) 100 

DNA HPV16           

Negativo 17 (27,7%) 7 (10,8%) 40 (61,5%) 65 

0,025 

14 (25%) 5 (8,9%) 37 (66,1%) 56 

0,029 

Positivo 4 (8,3%) 4 (8,3%) 40 (83,3%) 48 4 (6,9%) 6 (10,3%) 48 (82,8%) 58 

DNA HPV18           

Negativo 21 (20,2%) 9 (8,7%) 74 (71,2%) 104 

0,368 

17 (16,2%) 10 (9,5%) 78 (74,3%) 105 

0,090 

Positivo 1 (11,1%) 2 (22,2%) 6 (66,7%) 9 1 (11,1%) 1 (11,1%) 7 (77,8%) 9 

DNA HPV outros tipos          

Negativo 13 (23,2%) 4 (7,1%) 39 (69,6%) 56 

0,443 

12 (21,8%) 3 (5,5%) 40 (72,7%) 55 

0,124 

Positivo 9 (15,8%) 7 (12,3%) 41 (71,9%) 57 6 (10,2%) 8 (13,6%) 45 (76,3%) 59 

Todos HrHPVs    
 

      

Negativo 9 (60,0%) 1 (6,7%) 5 (33,3%) 15 

0,011** 

8 (57,1%) 1 (7,1%) 5 (35,7%) 14 

0,016** 

HPV 16 3 (8,8%) 2 (5,9%) 29 (85,3%) 34 3 (8,1%) 2 (5,4%) 32 (86,5%) 37 

HPV 18 1 (16,7%) 1 (16,7%) 4 (66,7%) 6 1 (33,3%) 0 (0%) 2 (66,7%) 3 

HPV-outros tipos  8 (18,6%) 5 (11,6%) 30 (69,8%) 43 5 (13,9%) 4 (11,1%) 27 (75%) 36 

HPV16 + 18 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 

HPV16 + Outros tipos 1 (8,3%) 1 (8,3%) 10 (83,3%) 12 1 (5,6%) 3 (16,7%) 14 (77,8%) 18 

HPV18 + Outros tipos 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 3 

HPV16+18+Outros 
tipos 

0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 2 

Colposcopia           

Normal/insatisfatória 9 (75%) 0 (0%) 3 (25%) 12 

<0,001** 

7 (63,6%) 1 (9,1%) 3 (27,3%) 11 

<0,001** Achados menores 10 (40%) 9 (36%) 6 (24%) 25 7 (26,9%) 8 (30,8%) 11 (42,3%) 26 

Achados maiores 2 (2,6%) 2 (2,6%) 72 (94,7%) 76 3 (4%) 1 (1,3%) 71 (94,7%) 75 

£Na citologia convencional ambos grupos foram colhidos pelo profissional de saúde; *Valor de p baseado no teste de qui-quadrado; **Valor de p baseado no teste exato de Fischer 
HPV – outros tipos: (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 
NILM – negativo p/ lesão intraepitelial ou malignidade; BGM – baixo grau p/ malignidade; AGM – alto grau p/ malignidade; NLP – negativo p/ lesão precursora; NIC 1 – neoplasia intraepitelial de baixo grau; NIC 
2+ -  neoplasia Intraepitelial de alto grau (NIC2/NIC3) ou CEC ou CA microinvasivo ou AIS ou Adenoca 
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Também foi possível verificar os parâmetros diagnósticos do HrHPV em geral e 

estratificados de acordo com os grupos. O padrão-ouro para essa análise foi o 

anatomopatológico, cuja categoria NIC 2+ foi a referência positiva. Acurácia geral 

observada foi 76,65% (IC95%70,60%-81,99%), sendo muito semelhante entre grupo AC 

78,07% (IC95%69,35%-85,28%) e grupo PS 75,22% (IC95%66,22%-82,86%). Os VPP 

e VPN e de likelihood também foram muito parecidos, com sobreposições do IC de 95% 

em todas as situações (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Parâmetros diagnósticos do HrHPV geral e estratificados de acordo com 

grupo de profissionais de saúde e autocoleta, incluindo intervalo de confiança de 95% 

(IC95%) 
 Estimativa IC95% 

Geral   

Sensibilidade 93,40% 89,10%-97,60% 

Especificidade 30,65% 19,56%-43,65% 

LRP 1,35 1,14-1,61 

LRN 0,20 0,10-0,40 

VPP 78,28% 75,26%-81,03% 

VPN 65,52% 48,35%-79,41% 

Acurácia 76,65% 70,60%-81,99% 

Profissional de Saúde   

Sensibilidade 93,75% 86,00%-97,94% 

Especificidade 30,30% 19,59%-48,71% 

LRP 1,35 1,07-1,70 

LRN 0,21 0,08-0,56 

VPP 76,53% 72,11%-80,44% 

VPN 66,67% 42,53%-84,38% 

Acurácia 75,22% 66,22%-82,86% 

Autocoleta   

Sensibilidade 94,12% 86,80%-98,06% 

Especificidade 31,03% 15,28%-50,83% 

LRP 1,36 1,06-1,75 

LRN 0,19 0,07-0,52 

VPP 80,00% 75,70%-83,70% 

VPN 64,29% 39,63%-84,15% 

Acurácia 78,07% 69,35%-85,28% 
LRP - Likelihood Ratio Positive 
LRN - Likelihood Ratio Negative 
VPP - Valores preditivos positivos 
VPN - Valores preditivos negativos 

 

O presente estudo se dedicou a avaliar a associação dos biomarcadores com o 

resultado anatomopatológico. Levando-se em consideração o escore do SOD2, 

observou-se diferença tênue (p=0,049) no grupo PS. Na comparação múltipla, diferença 

também tênue, mas significante, foi observada entre a categoria NLP, cuja mediana foi 
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0, percentil 75 com mediana de 1 e percentil 100 com mediana de 2 em relação ao grupo 

NIC 2+, que contabilizou mediana de 1, percentil 75 de 4 e percentil 100 de 9 (p=0,048). 

Na categoria NIC 2+ a mediana do escore de SOD2 foi de 0 com percentil 75 de 1 e 

percentil 100 de 2 no grupo AC diferente estatisticamente do grupo de PS anteriormente 

descrito (Figura 12). 

 

 
 
 

 
p-valor (Mann Whitney grupo PS versus AC)  
p-valor (Kruskal-Wallis grupo PS): 0,049 
p-valor (Kruskal-Wallis grupo AC): 0,465 

Figura 12 - Distribuição do SOD2 escore de acordo com as categorias do 
anatomopatológico, estratificado de acordo com os grupos 
 

 

A Figura 13 apresenta a avaliação de outro biomarcador, a α-manosidase que, 

contrariamente à avaliação do SOD2, mostrou-se distribuir diferentemente entre as 
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categorias do anatomopatológico apenas no grupo AC (p=0,015). Na comparação 

múltipla, as únicas categorias que mostraram diferença foi a NIC 2+, que contabilizou 

mediana de 0, percentil 75 de 2 e percentil 100 de 4 em relação a NLP, que apresentou 

mediana 0 com percentil 75 de 0,5 e percentil 100 de 2 (p=0,015). 

 

 
p-valor (Mann Whitney grupo PS versus AC)  
p-valor (Kruskal-Wallis grupo PS):0,202 
p-valor (Kruskal-Wallis grupo AC):0,015 

Figura 13 - Distribuição da α-manosidase escore de acordo com as categorias do 
anatomopatológico, estratificado de acordo com os grupos 
 

No estudo da associação do p16/Ki-67, de acordo com as categorias do 

anatomopatológico para o grupo PS, a distribuição entre os positivos ficou mais 

concentrada no grupo NIC 2+, com 84,4% contra 6,5% em NIC1 e 9,6% em NLP; nesse 

estrato, no grupo de negativos, com 14 em NLP(51,9%), 2 em NIC1(7,4%) e 11 em NIC 

2+(40,7%), as variáveis foram associadas significativamente (p<0,001). No grupo AC, o 
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fenômeno ocorreu com significância estatística (p<0,001), sendo que entre os indivíduos 

positivos, a maior parte 53 (93%) estava concentrada em NIC 2+ e entre os negativos 22 

(47,8%) estavam na mesma categoria (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Associação entre p16/Ki-67 estratificada de acordo com grupo de profissionais 

de saúde e autocoleta, incluindo frequência absoluta, relativa e nível descritivo 

  Profissional de Saúde Autocoleta 

  

NLP NIC 1 NIC 2+ 

Total p-valor* 

NLP NIC 1 NIC 2+ 

Total p-valor* 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

p16/ki67           

Negativo 14 (51,9%) 2 (7,4%) 11 (40,7%) 27 

<0,001 

15 (32,6%) 9 (19,6%) 22 (47,8%) 46 

<0,001 

Positivo 7 (9,6%) 5 (6,5%) 65 (84,4%) 77 2 (3,5%) 2 (3,5%) 53 (93%) 57 

*Valor de p baseado no teste exato de Fischer 

 

Além das análises já apresentadas, o estudo se propôs a verificar a associação 

das lâminas inadequadas para leitura, sem células representativas para avaliação (out) 

de acordo com o grupo de estudo (Tabela 10). Do total de itens perdidos na análise da 

manosidase, 78,6% ocorreram no grupo de PS e 21,4% no grupo AC, proporção que 

apresentou diferença significante (p=0,020) de maneira semelhante à análise das perdas 

de SOD2 (p=0,008). No caso do p16/Ki-67, não foi observada diferença significante 

(p=0,314). 
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Tabela 10 - Associação entre lâminas inadequadas (out) para leitura, estratificada de 

acordo com grupo de profissionais da saúde e autocoleta, incluindo frequência absoluta, 

relativa e nível descritivo 
 
 

Profissional da Saúde Autocoleta p-valor* 
 n %  n %  

Out manosidase      

Não 98 46,90% 111 53,10% 
0,020 

Sim 11 78,60% 3 21,40% 

Out SOD2 2      

Não 98 46,70% 112 53,30% 
0,008 

Sim 11 84,60% 2 15,40% 

Out p16 ki-67      

Não 105 50,50% 103 49,50% 
0,314 

Sim 6 35,30% 11 64,70% 

*Teste exato de Fischer 

 

Um escore final foi proposto com o objetivo de combinar pontos de maior 

qualidade diagnóstica entre os biomarcadores SOD2 e manosidase (fator qualitativo 

ordinal) com p16/Ki-67 (fator qualitativo nominal). O escore, então, foi feito por meio da 

soma dos escores de manosidase e SOD2, somando-se três para os indivíduos positivos 

para p16/Ki-67 ou menos três, se negativo. Na Figura 14, é possível verificar a 

superioridade do escore final em relação aos escores de SOD2 e manosidase por meio 

da análise da área sob a curva, cuja referência foi o anatomopatológico NIC 2+. 
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Figura 14 - Curva ROC para os escores de manosidade, SOD2 e final geral e 
estratificada de acordo com grupo de profissionais da saúde e autocoleta 

 

De modo geral, os três escores apresentaram significância no teste de hipótese 

de que AUC é superior a 0.5 (probabilidade de acertar o diagnóstico igual a 50%), 

contudo o escore final chegou próximo a 80% (IC95%71,9%-86,1%, p<0,001). Ambos 

indicadores pareceram ter menor acurácia no grupo PS do que no grupo AC. O escore 

que teve menor variabilidade entre os avaliados foi o final, com AUC de 0,790 

(IC95%0,719-0,861) no geral, 0,782 (IC95% 0,679-0,885) no grupo PS e 

0,812(IC95%0,721-0,904) na AC (Tabela 11).  
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Tabela 11 - Área sob a curva ROC para os escores de manosidase, SOD2 e final geral 

e estratificada de acordo com grupo de profissionais de saúde e autocoleta, incluindo 

nível descritivo e intervalo de confiança de 95% 

 AUC p-valor 
Intervalo de Confiança 95%  

Limite inferior Limite superior 

Geral     

Manosidase escore 0,639 0,003 0,557 0,722 

SOD2 escore 0,617 0,012 0,534 0,700 

Final escore 0,790 <0,001 0,719 0,861 

PS     

Manosidase escore 0,612 0,097 0,489 0,736 

SOD2 escore 0,651 0,026 0,530 0,772 

Final escore 0,782 <0,001 0,679 0,885 

AC     

Manosidase escore 0,667 0,010 0,559 0,774 

SOD2 escore 0,579 0,219 0,463 0,695 

Final escore 0,812 <0,001 0,721 0,904 

 

Na Tabela 12 é possível verificar as coordenadas da curva ROC; essas 

coordenadas representam o ponto em que as variáveis (medidas diagnósticas) foram 

padronizadas para classificação do grupo, com valores de sensibilidade e especificidade 

associados a cada ponto. 

 

 

 

 

 

 

  



Resultados 

 

80 
 

Tabela 12 - Coordenadas da curva ROC para os escores de manosidase, SOD2 e final 

geral e estratificadas de acordo com grupo de profissionais de saúde e autocoleta, 

incluindo sensibilidade e especificidade 
  Geral Profissional de Saúde Autocoleta 

  Sensibilidade Especificidade Sensibilidade Especificidade Sensibilidade Especificidade 

Manosidase Escore            

0,5 49,0% 77,4% 52,2% 68,0% 45,9% 85,7% 

1,5 37,1% 81,1% 40,6% 72,0% 33,8% 89,3% 

2,5 21,7% 96,2% 27,5% 92,0% 16,2% 100,0% 

3,5 20,3% 96,2% 8,7% 96,0% 13,5% 100,0% 

5,0 5,6% 98,1% 5,8% 96,0% 2,7% 100,0% 

7,5 2,8% 98,1% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

10,0 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

SOD2 Escore       

0,5 49,0% 69,8% 47,8% 72,0% 36,5% 75,0% 

1,5 35,7% 81,1% 36,2% 88,0% 24,3% 89,3% 

2,5 28,0% 94,3% 34,8% 88,0% 20,3% 100,0% 

3,5 26,6% 94,3% 8,7% 96,0% 18,9% 100,0% 

5,0 7,0% 98,1% 5,8% 100,0% 5,4% 100,0% 

7,5 3,5% 100,0% 0,0% 100,0% 1,4% 100,0% 

10,0 0,0% 100,0% - - 0,0% 100,0% 

Final Escore             

-2,5 90,9% 49,1% 100,0% 32,0% 82,4% 64,3% 

-1,5 88,1% 56,6% 98,6% 36,0% 78,4% 75,0% 

-0,5 86,0% 60,4% - - 75,7% 82,1% 

0,0 - - 97,1% 36,0% - - 

0,5 84,6% 60,4% - - 73,0% 82,1% 

1,5 81,8% 67,9% 92,8% 48,0% - - 

2,0 - - - - 71,6% 85,7% 

2,5 81,1% 67,9% 91,3% 48,0% - - 

3,5 57,3% 79,2% 66,7% 64,0% 48,6% 92,9% 

4,5 49,7% 81,1% 58,0% 68,0% 41,9% 92,9% 

5,5 37,1% 88,7% 52,2% 84,0% 23,0% 92,9% 

6,5 33,6% 96,2% 46,4% 92,0% 21,6% 100,0% 

7,5 22,4% 100,0% 27,5% 100,0% 17,6% 100,0% 

8,5 18,2% 100,0% 21,7% 100,0% 14,9% 100,0% 

9,5 14,0% 100,0% - - 12,2% 100,0% 

10,0 - - 15,9% 100,0% - - 

10,5 12,6% 100,0% - - 9,5% 100,0% 

11,5 7,0% 100,0% 8,7% 100,0% - - 

12,0 - - - - 5,4% 100,0% 

12,5 5,6% 100,0% 5,8% 100,0% - - 

15,5 - - - - 1,4% 100,0% 

14,5 2,8% 100,0% 4,3% 100,0% - - 

17,0 1,4% 100,0% 1,4% 100,0% - - 

19,0 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

 

Os parâmetros diagnósticos para cada um dos biomarcadores SOD2 e 

manosidase (considerando ponto de corte 1,0), incluindo p16/Ki-67 e o escore final 

(considerando ponto de corte de 1,5) foram avaliados na Tabela 13. O que chamou 

atenção nas análises foi o desempenho do biomarcador p16/Ki-67, que se mostrou 

superior em sensibilidade [78,10% (IC95%70,70%-84,45%) versus manosidase 45,81% 

(IC95%37,79%-53,99%) e versus SOD2 44,51% (IC95%36,76%-52,46%)] e equivalente 

em especificidade [71,43% (IC95%57,79%-82,70%) versus manosidase 77,78% 
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(IC95%64,40%-87,96%) e versus SOD2 71,19%(IC95%57,92%-82,24%)] resultados 

que podem ser vistos tanto no geral quanto na análise por grupo. 

Para análise do escore final foi proposto um ponto de corte, sendo ≥ 1,5 positivo 

e <1,5 negativo. O novo escore resultou em uma acurácia um pouco mais elevada em 

relação àquela produzida pelo p16/Ki-67: 77,78% (IC95%71,49%-83,25%) versus 

76,33% (IC95%69,94%-81,95%), contudo sem relevância estatística. No caso do grupo  

PS, a acurácia foi relativamente maior a favor do escore final, sem relevância estatística 

na comparação dos intervalos de confiança: 80,77% (IC95%71,87%-87,84%) versus 

77,88% (IC95%68,69%-85,43%) e no caso do grupo AC, a acurácia foi exatamente igual. 

Outros parâmetros diagnósticos também foram apresentados na Tabela 14 e devem 

permitir melhor caracterização dos diferentes métodos. 
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Tabela 13 - Parâmetros diagnósticos dos biomarcadares manosidase, SOD2, p16/Ki-67 

e final geral e estratificados de acordo com grupo de profissionais de saúde e autocoleta, 

incluindo intervalo de confiança de 95% (IC95%) 
 Manosidase* SOD2* p16 Ki67 Final** 

 Estimativa IC95% Estimativa IC95% Estimativa IC95% Estimativa IC95% 

Geral         

Sensibilidade 45,81% 37,79%-53,99% 44,51% 36,76%-52,46% 78,10% 70,70%-84,45% 81,46% 74,33%-87,31% 

Especificidade 77,78% 64,40%-87,96% 71,19% 57,92%-82,24% 71,43% 57,79%-82,70% 67,86% 54,04%-79,71% 

LRP 2,06 1,22-3,49 1,54 1,00-2,39 2,74 1,79-4,17 2,53 1,72-3,74 

LRN 0,7 0,57-0,85 0,78 0,63-0,96 0,31 0,22-0,43 0,27 0,19-0,40 

VPP 85,54% 77,73%-90,93% 81,11% 73,52%-86,91% 88,06% 82,86%-91,84% 87,23% 82,26%-90,97% 

VPN 33,33% 28,98%-37,99% 31,58% 27,18%-36,34% 54,79% 46,21%-63,10% 57,58% 48,14%-66,49% 

Acurácia 54,07% 47,06%-60,96% 51,57% 44,80%-58,29% 76,33% 69,94%-81,95% 77,78% 71,49%-83,25% 

Profissional de Saúde         

Sensibilidade 50,00% 37,98%-62,02% 56,41% 44,70%-67,61% 85,52% 74,36%-91,68% 92,11% 83,60%-97,05% 

Especificidade 69,23% 48,21%-85,67% 67,74% 48,63%-83,32% 59,26% 38,80%-77,61% 50,00% 30,65%-69,35% 

LRP 1,62 0,87-3,02 1,75 1,01-3,02 2,07 1,30-3,30 1,84 1,26-2,68 

LRN 0,72 0,51-1,02 0,64 0,45-0,91 0,26 0,14-0,48 0,16 0,07-0,37 

VPP 81,82% 70,74%-89,33% 81,48% 71,82%-88,37% 85,53% 78,78%-90,39% 83,33% 77,44%-87,93% 

VPN 33,33% 26,15%-41,38% 38,18% 30,32%-46,72% 57,14% 42,09%-70,98% 70,00% 49,87%-84,55% 

Acurácia 55,10% 44,72%-65,17% 59,63% 49,81%-68,92% 77,88% 68,69%-85,43% 80,77% 71,87%-87,84% 

Autocoleta         

Sensibilidade 42,17% 31,40%-53,51% 33,72% 23,88%-44,72% 70,67% 59,02%-80,62% 70,67% 59,02%-80,62% 

Especificidade 85,71% 67,33%-95,97% 75,00% 55,13%-89,31% 85,71% 67,33%-95,97% 85,71% 67,33%-95,97% 

LRP 2,95 1,15-7,57 1,35 0,67-2,73 4,95 1,97-12,40 4,95 1,97-12,40 

LRN 0,67 0,53-0,86 0,88 0,68-1,15 0,34 0,23-0,50 0,34 0,23-0,50 

VPP 89,74% 77,34%-95,73% 80,56% 67,14%-89,36% 92,98% 84,09%-97,08% 92,98% 84,09%-97,08% 

VPN 33,33% 28,27%-38,81% 26,92% 22,09%-32,37% 52,17% 42,67%-61,53% 52,17% 42,67%-61,53% 

Acurácia 53,15% 43,45%-62,69% 43,86% 34,58%-53,46% 74,76% 65,24%-82,80% 74,76% 65,24%-82,80% 

LRP - Likelihood Ratio Positive 
LRN - Likelihood Ratio Negative 
VPP - Valores preditivos positivos 
VPN - Valores preditivos negativos 
*valor de cutoff=1,0 
** valor de cutoff=1,5 
 

Na Tabela 14 é possível verificar os parâmetros diagnósticos da LBC estratificada 

de acordo com os grupos. Vale lembrar que ambas variáveis foram binarizadas para a 

realização dessa análise; na citologia líquida, NILM e BGM compuseram o grupo 

negativo e AGM, o grupo positivo. Da mesma maneira, o anatomopatológico, cuja 

categoria NIC 2+ foi a referência positiva. Acurácia geral observada pela citologia líquida 

foi 68,14% (IC95%61,64%-74,16%), sendo essa relativamente mais elevada no grupo 

PS 75,89% (IC95%66,90%-83,47%) do que no AC 60,53%(IC95%50,94%-69,55%). O 

VPP foi semelhante entre os grupos, sendo 82,87% (IC95%76,15%-87,76%) para o PS 

versus 82,26% (IC95%73,83%-88,40%) do grupo AC. 
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Tabela 14 - Parâmetros diagnósticos da citologia em base líquida geral e estratificados 

de acordo com grupo de profissionais de saúde e autocoleta, incluindo intervalo de 

confiança de 95% (IC95%) 
 Estimativa IC95% 

Geral   

Sensibilidade 83,10% 75,90%-89,80% 

Especificidade 42,86% 32,11%-54,12% 

LRP 1,45 1,19-1,78 

LRN 0,39 0,25-0,61 

VPP 71,08% 66,82%-75,01% 

VPN 60,00% 49,13%-69,97% 

Acurácia 68,14% 61,64%-74,16% 

Profissional de Saúde   

Sensibilidade 83,75% 73,92%-91,05% 

Especificidade 56,25% 37,66%-73,64% 

LRP 1,91 1,28-2,87 

LRN 0,29 0,16-0,52 

VPP 82,87% 76,15%-87,76% 

VPN 58,06% 43,58%-71,28% 

Acurácia 75,89% 66,90%-83,47% 

Autocoleta   

Sensibilidade 60,00% 48,80%-70,48% 

Especificidade 62,07% 42,26%-79,31% 

LRP 1,58 0,96-2,60 

LRN 0,64 0,44-0,95 

VPP 82,26% 73,83%-88,40% 

VPN 34,62% 26,47%-43,77% 

Acurácia 60,53% 50,94%-69,55% 
LRP - Likelihood Ratio Positive 
LRN - Likelihood Ratio Negative 
VPP - Valores preditivos positivos 
VPN - Valores preditivos negativos 

 

A associação entre p16/Ki-67 e LBC ocorreu significativamente, tanto no caso dos 

grupos PS quanto AC, embora tenha sido mais forte no grupo AC (p=0,006 versus 

p=0,040) (Tabela 15). No grupo PS, 42,2% das mulheres com p16/Ki-67 negativo eram 

“não AGM” na citologia líquida, sendo que 60,9% tiveram o mesmo comportamento no 

grupo AC; por outro lado, 79,2% dos positivos no p16/Ki-67 foram também classificados 

como AGM na citologia líquida no grupo PS, fato que ocorreu em 66,7% no grupo AC. 

No grupo PS, o coeficiente kappa foi de 0,213 (p=0,031) e no AC de 0,275 (p=0,005). 

Ambas medidas consideradas de baixa concordância. 
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Tabela 15 - Parâmetros diagnósticos da citologia em base líquida geral e estratificados 

de acordo com grupo de profissionais de saúde e autocoleta, incluindo intervalo de 

confiança de 95% (IC95%) 
 LBC Profissional de Saúde LBC Autocoleta 

  

Não AGM AGM 

Total p-valor* 

Não AGM AGM 

Total p-valor* 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

p16/ki-67         

Negativo 11 (42,3%) 15 (57,7%) 26 

0,040 

28 (60,9%) 18 (39,1%) 46 

0,006 

Positivo 16 (20,8%) 61 (79,2%) 77 19 (33,3%) 38 (66,7%) 57 

Não AGM- BGM + NILM  
Coeficiente kappa PS: 0,213 (p=0,031). 
Coeficiente kappa AC: 0,275 (p=0,005) 
*Valor de p baseado no teste de qui-quadrado 

 

 

4.3 Flora vaginal, presença de HrHPV e achados anatomopatológicos 

 

No grupo AC, nenhuma característica específica de flora vaginal foi associada 

com grau de lesão. No grupo PS, observou-se uma associação limítrofe entre grau de 

lesão e flora indeterminada (p=0,05) (Tabela 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

85 
 

Tabela 16 - Distribuição da flora vaginal, segundo resultado anatomopatológico, descrita 

na citologia em base líquida  

Flora vaginal Perdas 

Anatomopatológico 

Valor 
de p1 

<NIC 2 NIC 2+ 

n = 54 n = 169 
n (%) n (%) 

     
Profissional da saúde 4 n = 29 n = 83  

G.vaginalis, C.trachomatis ,T.vaginalis, A 
israelii 

   0,708 

Não  22 (75,9) 60 (72,3)  
Sim  7 (24,1) 23 (27,7)  
Cândida spp    0,6032 
Não  27 (93,1) 80 (96,4)  
Sim  2 (6,9) 3 (3,6)  
Bacilo de Döderlein, f cocóide, f mista    0,243 
Não  9 (31,0) 36 (43,4)  
Sim  20 (69,0) 47 (56,6)  
Flora indeterminada    0,050 
Não  29 (100) 73 (88,0)  
Sim  0 10 (12,0)  
G. vaginalis    0,577 
Não  22 (75,9) 67 (80,7)  
Sim  7 (24,1) 16 (19,3)  
     
Autocoleta 5 n = 25 n = 86  

G.vaginalis, C.trachomatis, T.vaginalis, A 
israelii 

   0,673 

Não  16 (64,0) 51 (59,3)  
Sim  9 (36,0) 35 (40,7)  
Cândida spp    0,959 
Não  22 (88,0) 76 (88,4)  
Sim  3 (12,0) 10 (11,6)  
Bacilo de Döderlein, f cocóide, f mista    0,278 
Não  10 (40,0) 45 (52,3)  
Sim  15 (60,0) 41 (47,7)  
Flora indeterminada    12 
Não  25 (100) 84 (97,7)  
Sim  0 2 (2,3)  
G. vaginalis    0,749 
Não  16 (64,0) 52 (60,5)  
Sim  9 (36,0) 34 (39,5)  

1Teste qui-quadrado de Pearson; 2Teste exato de Fisher. 

G. vaginalis: Gardnerella vaginalis; C. trachomatis: Chlamydia trachomatis; T. vaginalis: Trichomonas vaginalis; A. israelii: 

Actinomyces israelii. 

 

As evidências amostrais permitiram concluir que não existiu associação 

estatisticamente significativa entre a presença de HrHPV e presença de flora vaginal 

específica, encontrada na citologia em meio líquido, tanto no grupo PS quanto no grupo 

AC (Tabela 17). 
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Tabela 17 - Flora vaginal encontrada na citologia em base líquida e presença de HrHPV 
nas participantes do estudo 

Flora vaginal Perdas 

HPV DNA 

Valor 
de p1 

Negativo Positivo 

n = 54 n = 198 
n (%) n (%) 

     
Profissional da saúde 3 n = 15 n = 98  

G.vaginalis, C.trachomatis 
,T.vaginalis, A israelii 

   0,582 

Não  10 (66,7) 72 (73,5)  
Sim  5 (33,3) 26 (26,5)  
     
Cândida spp    12 
Não  15 (100) 93 (94,9)  
Sim  0 5 (5,1)  
     
Bacilo de Döderlein, f cocóide, f mista    0,614 
Não  7 (46,7) 39 (39,8)  
Sim  8 (53,3) 59 (60,2)  
     
Flora indeterminada    0,6202 
Não  13 (86,7) 90 (91,8)  
Sim  2 (13,3) 8 (8,2)  
     
G. vaginalis    0,219 
Não  10 (66,7) 79 (80,6)  
Sim  5 (33,3) 19 (19,4)  
     
Autocoleta 2 n = 14 n = 100  

G.vaginalis, C.trachomatis 
,T.vaginalis, A israelii 

   0,451 

Não  10 (71,4) 61 (61,0)  
Sim  4 (28,6) 39 (39,0)  
     
Cândida    12 
Não  13 (92,9) 88 (88,0)  
Sim  1 (7,1) 12 (12,0)  
     
Bacilo de Döderlein, f cocóide, f mista    12 
Não  5 (35,7) 49 (49,0)  
Sim  9 (64,3) 51 (51,0)  
     
Flora indeterminada    12 
Não  14 (100) 98 (98,0)  
Sim  0 2 (2,0)  
     
G. vaginalis    0,493 
Não  10 (71,4) 62 (62,0)  
Sim  4 (28,6) 38 (38,0)  

1 Teste qui-quadrado de Pearson; 2 Teste exato de Fisher. 

G. vaginalis: Gardnerella vaginalis; C. trachomatis: Chlamydia trachomatis; T. vaginalis: Trichomonas vaginalis; A. israelii: 

Actinomyces israelii. 
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Uma subanálise foi realizada para a presença de Gardnerella vaginalis, resultado 

AP e presença de HrHPV (Tabela 18). No grupo AC, 37,1% dos casos apresentou 

positividade para G. vaginalis, comparado com 21,6% no grupo PS, associação esta que 

foi estatisticamente significativa (p=0,009). Presença de resultado NIC 2+ e HrHPV não 

foi associada com presença de G. vaginalis. 

 

Tabela 18 - Distribuição da Gardnerella vaginalis, grau de lesão e HrHPV nas 
participantes dos grupos autocoleta versus profissional de saúde  

Variável Perdas 

Gardnerella 

Valor de p1 
Não Sim 

n = 164 n = 68 

n (%) n (%) 

     

Grupo 0   0,009 

Profissional da 

saúde 

 91 (78,4) 25 (21,6)  

Autocoleta  73 (62,9) 43 (37,1)  

     

Anatomopatológico 9   0,995 

<NIC 2  38 (70,4) 16 (29,6)  

NIC 2+  119 (70,4) 50 (29,6)  

     

HPV DNA 5   0,803 

HPV -  20 (69,0) 9 (31,0)  

HPV +  141 (71,2) 57 (28,8)  

1 Teste qui-quadrado de Pearson. 
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5 Discussão 

 

 

O presente estudo demonstrou alguns parâmetros importantes relativos à 

aceitabilidade do método de autocoleta pelas mulheres convidadas a participarem do 

estudo e ratificou alguns achados já publicados que enfatizam os benefícios do método 

de autocoleta, sobretudo como uma ferramenta importante para atingir populações 

refratárias a participarem dos eventos de rastreamento propostos em ações 

governamentais ou mesmo de ordem particular. Por diferentes motivos, há uma parcela 

da população feminina, que não participa dos rastreamentos e minimizar os impactos 

negativos dessa falta de aderência é um dos desfechos mais significativos do uso da 

autocoleta. O presente estudo foi realizado em hospitais universitários de atenção 

secundária e terciária à saúde; a maioria das mulheres participantes, 

independentemente da faixa etária, mostrou boa aceitabilidade do método e bom 

entendimento e facilidade para usar a escova de autocoleta. Além disso, um grande 

percentual de participantes que apresentava experiência prévia do rastreamento 

convencional, realizado através do exame especular por profissional da saúde, optou 

pela autocoleta como método preferido para a realização do rastreamento. Por outro 

lado, um menor número de mulheres preferiu continuar com o rastreamento pelo 

profissional de saúde ou referiu ser indiferente ao tipo de método utilizado. Vários 

estudos de diferentes países relatam a influência de aspectos culturais, religiosos, 

emocionais e/ou sociodemográficos de diferentes grupos étnicos, assim como 

convicções pessoais na aceitação da autocoleta vaginal151,162-164. Apesar da influência 

destes fatores, uma metanálise recente, abrangendo 37 estudos, envolvendo 18.516 
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mulheres de 24 países em cinco continentes, reforça a significativa aceitação da 

autocoleta e a notória preferência das mulheres por esta nas diferentes comunidades 

estudadas165. Na fração da população brasileira, avaliada em nosso estudo, esse 

pressuposto é semelhante. Devido à grande população feminina de nosso país em idade 

para participação em eventos de rastreamento do câncer do colo do útero e, também, 

das imensas diferenças socioculturais de nosso povo, nossos dados estarão sujeitos a 

confirmação em outras comunidades ao longo do território nacional.  

Uma característica essencial para aderir a um novo método, como a autocoleta, é 

adequação do mesmo no contexto clínico e facilidade de compreensão. O conhecimento 

prévio sobre o método pode, também, influenciar na decisão da mudança, podendo atuar 

desfavoravelmente quando as mulheres estão confortáveis com o método usual ou 

favoravelmente quando desejam mudanças por diversos motivos, sejam eles culturais, 

sociais, emocionais ou quando há vergonha, medo ou mesmo desconforto na coleta 

cervicovaginal durante a consulta médica. Por esta razão, a autocoleta pode apresentar-

se, principalmente nestas mulheres, como uma opção metodológica para auxiliar no 

rastreamento do câncer do colo do útero166. O grande percentual dos carcinomas 

cervicais ocorre em idade reprodutiva com pico de incidência entre 45 e 50 anos. A 

Organização Mundial da Saúde recomenda que mulheres com idade entre 30 a 49 anos 

sejam rastreadas, preferencialmente com testes que detectem HrHPV, devido ao maior 

risco de câncer cervical nesta faixa etária6. Entretanto, recentemente, as taxas de 

rastreamento do câncer cervical em mulheres entre 25 e 29 anos em países europeus 

têm diminuído167. Desta forma, optamos, para melhor avaliar a aceitabilidade da 

autocoleta nas diferentes faixas etárias, por dividir as participantes em três grupos 

etários, a saber: de 21 a 29 anos, de 30 a 49 anos e acima de 50 anos.  
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Utilizamos, ainda, um folheto ilustrativo, orientando a realização do procedimento 

de autocoleta associado à elucidação de eventuais dúvidas através da disponibilização 

do profissional médico para auxiliar no esclarecimento. Consideramos que esse pode ter 

sido um dos recursos que auxiliaram o bom entendimento e facilidade no uso do método 

em nosso estudo. Em outros relatos, as mulheres, também, referiram preferência por 

autocoleta à coleta pelo profissional médico, desde que fossem adequadamente 

instruídas de como coletar as amostras168-170. O receio de não proceder à coleta 

adequadamente pode ser um dos fatores que diminua a aceitação da autocoleta como 

foi descrito em outros estudos171-172. Este sentimento negativo, de coleta inadequada, 

não se confirmou na quantidade de material obtido nas amostras, pois a maioria dos 

casos apresentaram material adequado para estudo, o que vem de encontro aos relatos 

de outros autores173-175. O medo de provocar algum tipo de ferimento, desconforto ou dor 

na utilização da escova, também, podem ser fatores que diminuam a aceitação da 

autocoleta171-172. Na maioria das mulheres do nosso estudo, não documentamos esses 

receios mencionados anteriormente, o que salientamos ser um achado promissor para 

futuras ações de prevenção. 

Estudo realizado em locais de pouco recurso demonstrou parcial aceitabilidade 

pela autocoleta. Aproximadamente metade das mulheres, que não quiseram participar e 

que foram entrevistadas por este motivo, referiam medo de se machucar durante o uso 

da escova de autocoleta, sendo que, aproximadamente um quarto delas tinha receio de 

deixar cair a escova durante o procedimento com consequente perda da coleta176. Além 

disso,  participantes do estudo referiam que as principais preocupações em realizar o 

rastreamento eram medo de ser diagnosticadas com pré-câncer ou câncer, ter de 

afastar-se do trabalho ou de casa para realizar o procedimento e, mais preocupante, não 

saber se seria realmente necessário participar do rastreamento por não apresentarem 
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qualquer sintoma ou sinal de doença176. Esses comentários colocam em evidência a real 

necessidade de um constante trabalho de esclarecimento sobre as razões de 

participação em programas de rastreamento. 

Neste sentido, muitas das participantes dos grupos etários mais avançados já 

tinham experiência prévia na participação em rastreamentos para o câncer cervical, 

tendo maior consciência da importante necessidade de participação como fator 

preventivo. Além disso, a facilitação no agendamento e no transporte, bem como 

disponibilização de tempo para a consulta são advogados como fatores relevantes na 

obtenção de bons resultados nas estratégias de prevenção176. Salienta-se, entretanto, 

que estes são alguns dos muitos aspectos que devem ser observados para estabelecer 

uma relação de confiança e facilitar a acessibilidade das mulheres e, consequentemente, 

aumentar o número de participantes no rastreamento. Estes achados são 

particularmente importantes, dado que a realização de um único teste de detecção do 

DNA de HPV de alto risco oncogênico aos 35 anos de idade tem o potencial de reduzir 

em 36% o risco de câncer cervical durante a vida177. Portanto, confiança na coleta e 

confiabilidade no teste são barreiras importantes a serem vencidas para se obter maior 

adesão deste instrumento para detecção do HPV178.  

Um achado interessante em nosso estudo foi observarmos que as mulheres mais 

jovens referiram ter mais medo e desconforto no procedimento de autocoleta. Parece 

paradoxal, mas há relatos na literatura de que jovens seriam mais céticas e desconfiadas 

do que mulheres mais velhas179. Esta diferença no ceticismo relacionado à idade, sugere 

que diferentes grupos etários podem requerer diferentes orientações para o 

rastreamento pela autocoleta, com instruções claras e factuais, em relação à detecção 

do HPV, assim como ações educacionais atraentes nas gerações mais jovens179. Além 
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disso, é importante ter-se em conta que se deve adaptar a linguagem a ser usada nesta 

população mais jovem e em populações com características culturais muito distintas da 

maioria da população. Segundo alguns, o uso de aplicativos em smartphones e 

mensagens de texto com linguagem concisa pode facilitar a aceitação da autocoleta180. 

Nosso estudo, à semelhança de outros, não encontrou diferença cultural ou 

barreira religiosa em relação à autocoleta172,181. Entretanto, um estudo no Reino Unido 

encontrou relutância entre mulheres muçulmanas168, da mesma forma que estudo com 

mulheres indígenas mexicanas182 em relação a este tipo de procedimento. 

Na análise das influências clínicas que foram realizadas para cada um dos 

desfechos, as participantes que referiram ingesta alcoólica classificavam ser muito fácil, 

tanto o entendimento no uso, quanto ao uso da escova, tão somente. Pode-se especular 

que a ingesta de bebida alcoólica tenha um papel complexo na sociedade e, dada à 

percepção negativa que nossa sociedade tem do uso do álcool, as mulheres que, 

ocasionalmente ou frequentemente, consomem bebidas alcoólicas, presumivelmente, 

tenham um comportamento mais liberal e sejam mais propensas a aceitar novos desafios 

ou procedimentos nas suas vidas. Em uma diferente perspectiva, há relatos de 

adolescentes que referem redução de ansiedade e medo relacionados a novos desafios, 

com moderado consumo de álcool183. Entretanto, podemos supor que esta diferença 

esteja mais relacionada à sensibilidade do questionário na dificuldade de discriminação 

entre as opções ”muito fácil e fácil” do que relacionada ao elemento causal do desfecho 

em si. 
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5.1 A autocoleta e a detecção de HrHPV 

 

A autocoleta para detecção de HrHPV já tem sido implementada em vários países 

como um recurso para aumentar a participação nos programas de rastreamento do 

carcinoma cervical uterino e, na tentativa de melhorar a aderência e os resultados184. 

Nessa linha, a Holanda foi o primeiro país a oferecer a opção da autocoleta para 

detecção de HPV, com resultados muito promissores185. Desta maneira, a aceitação da 

autocoleta pode promover de várias maneiras, a qualidade do rastreamento para HPV e 

auxiliar na identificação das mulheres sob risco para o câncer cervical. 

Identificamos algumas limitações em nosso estudo, tais como participantes com 

perfil de atendimento hospitalar de média e alta complexidade, traduzindo-se em um 

pequeno número de participantes. Outros estudos, com mulheres da comunidade, serão 

necessários para que se tenha clareza se idade é, efetivamente, uma barreira para a 

inclusão da autocoleta na rotina da prevenção de lesões do colo uterino. Além disso, 

algumas mudanças nas instruções disponibilizadas poderão ser melhoradas no sentido 

de ampliar a aceitabilidade da autocoleta, principalmente entre a população mais jovem. 

Por outro lado, um fator importante e favorável para nosso estudo foi este ter sido 

realizado com mulheres que já haviam sido submetidas à coleta convencional com um 

profissional da saúde. Elas preferiram e aceitaram a autocoleta em comparação à coleta 

tradicional, o que reforça, ao nosso ver, a qualidade da autocoleta. Finalmente, nossos 

resultados sugerem que mulheres da população estudada são receptivas à autocoleta, 

ressaltando-se que, no entanto, como foram observadas diferenças na aceitabilidade 

entre grupos etários, cada grupo deveria receber instruções apropriadas para sua idade.  

Estes resultados trazem boa perspectiva alternativa para o rastreamento do 

carcinoma de colo uterino em nosso país. Como um dos mais populosos países do 
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mundo e apresentando uma dimensão territorial continental, o Brasil foi responsável pela 

morte de 6000 mulheres, ocasionada por carcinoma de colo uterino no último ano7, 

sendo uma das principais causas de morte por câncer em mulheres adultas no Brasil e 

a quarta causa de morte entre as mulheres no mundo6. 

A infecção persistente por HPV é condição necessária para desenvolvimento do 

carcinoma de colo uterino186. Esta descoberta, há décadas após a introdução do teste 

de Papanicolaou para o rastreamento do carcinoma de colo uterino, oferece inúmeras e 

novas oportunidades para a prevenção primária e secundária, como imunização para 

prevenir a infecção pelo HrHPV e rastreamento baseado em tecnologia molecular, 

respectivamente. 

Apesar do inequívoco sucesso dos programas de rastreamento citológico em 

reduzir fardo por carcinoma de colo uterino em países mais desenvolvidos187, essa 

metodologia tem várias limitações, amplamente documentadas, quando comparadas às 

abordagens moleculares para detecção do HPV como base para as estratégias de 

prevenção secundária do câncer cervical. Há uma notória, e preocupante, baixa 

sensibilidade de um simples Papanicolaou em detectar lesões precursoras; em 

contrapartida, é reconhecido que a citologia apresenta alta especificidade. Essa 

dicotomia resulta em que um percentual significativo de mulheres com lesões cervicais 

serão classificadas erroneamente como negativas na citologia77,188.  

Desde a introdução da vacina em 2007, a Austrália foi um dos países pioneiros a 

oferecer gratuitamente a vacinação por HrHPV e, rapidamente, observou-se um 

significativo declínio das lesões induzidas pelo HPV, desde condilomas acuminados a 

lesões de alto grau189. A diminuição das lesões precursoras do carcinoma de colo uterino 

tem sido descrita em várias populações vacinadas190-191. Dada a natureza subjetiva da 
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citologia, a sensibilidade e especificidade podem não permanecer constantes na era pós-

vacina, tendendo a piorar os valores de desempenho do método93. A menor prevalência 

das anormalidades escamosas em coortes vacinadas podem trazer consequências 

negativas mais significativas ainda em relação à acuidade diagnóstica, resultando em 

declínios ainda maiores do VPP e na eficácia dos próprios programas de 

rastreamento192,93. Embora um menor número de mulheres com amostras contendo 

anormalidades escamosas seja esperado, a prevalência de inflamação, atipias reativas, 

ASCUS e LSIL atribuídas a outros tipos de HPVs de baixo risco poderão ser mantidas, 

levando, desta forma, a uma relação sinal-ruído reduzida em discriminar verdadeiras 

lesões escamosas precursoras de outras condições benignas, fazendo com que a 

citologia não seja mais o teste de eleição adequado para rastreamento do carcinoma de 

colo uterino93. 

Existem vários ensaios comparando rastreamento com uso de DNA de HPV e/ou 

citologia. Estudos randomizados e controlados da América do Norte, demonstraram 

superior sensibilidade da detecção do DNA de HPV, sobre a citologia na detecção de 

lesões precursoras do colo uterino193-194. Outros estudos ratificaram o melhor 

desempenho do teste molecular, sugerindo que introdução do teste primário para HrHPV 

poderia levar a um mais acurado reconhecimento de casos de carcinomas de células 

escamosas, bem como dos casos de adenocarcinomas195-196. Embora a introdução da 

citologia tenha sido relacionada à diminuição da incidência e mortalidade por carcinoma 

de células escamosas em países desenvolvidos, com robusta e persistente organização 

dos programas de rastreamento, demonstrou menor efetividade em detectar e prevenir 

adenocarcinoma e suas lesões precursoras197-198. 
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No presente estudo, as participantes vieram referenciadas para exame 

colposcópico por alteração citológica. Apenas um pequeno número foi DNA de HrHPV 

negativo em casos NIC 2+, sendo que o grupo PS apresentou cinco casos: um NIC 2, 

um AIS, um adenocarcinoma, um carcinoma de células escamosas e um 

adenocarcinoma associado a carcinoma de células escamosas. O grupo AC apresentou 

quatro casos com diagnóstico histopatológico de NIC 2. Os testes baseados na detecção 

do DNA de HPV apresentam alto VPN para detecção viral, embora, dependendo do 

método utilizado e da conservação e preparo das amostras, a não detecção do genoma 

viral possa ocorrer em 5 a 10% dos cânceres invasivos, 10 a 15% dos casos de HSIL e 

de 20 a 30% de LSIL199. Resumidamente, os resultados falsos negativos podem ser 

decorrentes da sensibilidade do método utilizado, deleção ou rearranjo do gene do HPV 

a ser detectado ou amostra inadequada. Os verdadeiros negativos podem estar 

relacionados, ainda, devido a perda da sequência do gene viral200. 

Mulheres vivendo em áreas rurais, imigrantes recentes em cidades 

metropolitanas, população indígena e mulheres de países em desenvolvimento ou de 

baixa renda têm menor probabilidade de serem rastreadas para os carcinomas, ou 

mesmo de manter o adequado seguimento, estando sob maior risco de desenvolver 

lesões graves201-202. Nas regiões Norte e Nordeste brasileiras, cerca de 27% da 

população vive em área rural. Abranger estas mulheres desassistidas pode ser 

conseguido pela introdução do rastreamento primário para detecção de HrHPV através 

do procedimento de autocoleta203. A acurácia dos testes para HPV em amostras feitas 

por AC ou coleta pelo PS tem mostrado que a sensibilidade e especificidade para 

detecção de lesões precursoras ou mesmo câncer foi menor na autocoleta175. No 

entanto, alguns estudos ressaltaram o viés da acurácia de diferentes testes de detecção 

de DNA de HPV, sugerindo utilizar, para garantir a máxima segurança possível dos 
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resultados, o uso de testes aprovados por agências reguladoras como o FDA, por 

exemplo204. Há, também, uma reconhecida e substancial variação na acurácia clínica, 

em grande parte atribuída ao uso de diferentes escovas ou dispositivos para 

autocoleta205. Outra explicação para as variações é atribuída à maior carga viral advinda 

da endocérvice colhida pelo PS quando comparada com a realizada por AC206.  

No presente estudo utilizamos, para detecção de DNA do HPV, a metodologia de 

PCR do teste COBAS® 4800 HPV (Roche), clinicamente validado e aprovado pelo FDA. 

O dispositivo de autocoleta EvalynBrush® (Rovers), utilizado em nosso estudo também 

tem sido amplamente utilizado em inúmeros trabalhos e validado internacionalmente207, 

o que nos garantiu altos padrões de qualidade em relação à coleta. 

Verificamos uma significativa  relação entre a infecção por HPV e diagnóstico 

anatomopatológico, avaliando a prevalência de HrHPV entre as participantes com NIC 

2+, NIC 1 e NLP. O teste para detecção de HPV em amostras autocoletadas e amostras 

coletadas pelo PS apresentaram sensibilidade e especificidade similares para o 

diagnóstico de NIC 2+, ratificando o grande potencial das amostras obtidas por 

autocoleta no cenário clínico. Esse achado tem sido reportado em outros estudos; um 

deles enfaticamente sugere que autocoleta para detecção de HrHPV poderia ser 

utilizada como método de triagem primária em programas de rastreamento, para o cc205. 

Adicionalmente, a oferta de autocoleta para detecção de HrHPV aumentou 

significativamente a participação de mulheres que, rotineiramente, não se submetiam 

aos programas de rastreamento com exame citológico208.  

As participantes mais jovens de nosso estudo referiram mais medo e  desconforto 

no procedimento de autocoleta, sugerindo que atitudes educacionais adequadas devam 

ser importantes nas gerações mais jovens. O mais importante fator associado da adesão 
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à autocoleta, para testagem do HPV, foi a atitude e o conhecimento relacionados ao 

procedimento, o que reforça o importante papel da educação no aprimoramento das 

intervenções que visam a prevenção de carcinoma de colo uterino209. Encontramos, no 

entanto, boa aceitabilidade em todas as faixas etárias e imputamos, parcialmente, a esse 

resultado, a utilização de folheto ilustrativo para orientação da autocoleta e a presença 

do profissional da saúde durante a realização do procedimento, oferecendo suporte nas 

eventuais dificuldades. 

A distribuição e prevalência dos genótipos de HPV varia de acordo com o grau da 

doença, idade e localização geográfica das pacientes210. Encontramos o DNA do HrHPV 

em mais de 90% dos casos de NIC 2+, em concordância com a literatura, sem diferença 

significativa entre os grupos PS versus AC (sensibilidade: 93,7%, grupo PS; 94,1%, 

grupo AC; especificidade: 30,3%, grupo PS; 31,0%, grupo AC). No entanto, encontramos 

DNA do HrHPV em cerca de 90% dos NIC 1 (90,9%-PS; 90,9%-AC) de forma semelhante 

entre os grupos, bem acima do relatado pela literatura211. Entretanto, grande número de 

estudos na literatura são estudos de rastreamento populacional com grande número de 

participantes, diferentemente do presente estudo.  

Vale ressaltar, ainda, que em nosso estudo os HPVs-outros tipos e HPV16 foram 

os HrHPV mais encontrados, em percentual semelhante em ambos os grupos e, 

também, os mais frequentemente identificados em associação com NIC 2+ (grupo PS: 

HPV-outros tipos em 43,9% e HPV 16 em 34,7%; grupo AC: HPV 16 em 37,7% e HPV-

outros tipos em 36,0%). Esses dados são semelhantes ao estudo de rastreamento 

realizado pela Fundação Oncocentro de São Paulo, que encontrou os HPVs 35, 39, 68, 

56, 59 e 66 como os mais frequentes genótipos, seguidamente pelos HPVs 16 e 52212 

Ainda, ilustrando a variabilidade geográfica, no Brasil, os HPVs 31 e 33 foram os 
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segundos tipos mais prevalentes nas regiões Nordeste e Centro-Oeste213; para outros 

estudos brasileiros, o percentual mais elevado foi do HPV 56210.  

As diretrizes atuais dos EUA recomendam a genotipagem apenas para HPV16 e 

HPV18, sendo que a detecção de qualquer um deles é suficiente para o encaminhamento 

da mulher para colposcopia110. Por outro lado, alguns estudos sugerem que outros tipos 

como HPVs 31, 33, 33/58 apresentam risco comparável ou até mesmo aumentado para 

desenvolvimento de NIC 2+, em concordância com os nossos achados214. 

Tais achados podem auxiliar no direcionamento de condutas em relação à 

prevenção primária ao HPV. As duas vacinas licenciadas, bivalente e quadrivalente, 

proveem proteção contra os HPV 16, 18 e 16, 18, 6 e 11, respectivamente, por mais de 

10 anos215. A nova vacina, nonavalente, que inclui proteção contra alguns HPVs das 

espécies Alfa-9, HPVs 16, 31, 33, 52 e 58 e Alfa 7, HPVs 18, e 45, além dos HPVs 6 e 

11 já foi aprovada para uso em alguns países, oferecendo proteção contra cerca de 90% 

dos tipos de HPV relacionados ao desenvolvimento do carcinoma de colo uterino216. 

Contudo, a erradicação do carcinomas de colo uterino só será possível com altas taxas 

de vacinação efetiva em meninas, em todas as regiões, países no mundo217. Uma 

recente revisão de vacinação global para HPV identificou que somente 32,1% das 

adolescentes, entre 10 e 20 anos em países de alta renda e aproximadamente 0,3% nos 

países de média e baixa renda tiveram vacinação completa217. 

Por motivos já citados, vários países estão direcionando seus recursos para 

substituição do rastreamento citológico pelo molecular. No entanto, muitos destes países 

sugerem o rastreamento primário com teste para detecção de HrHPV, e a citologia, por 

sua maior especificidade, aplicada nas amostras com DNA de HPV positivas. Neste 

sentido, a LBC, além de apresentar a evolução técnica da citologia convencional, oferece 
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um único meio de coleta que preserva os ácidos nucleicos para realização do teste para 

detecção do DNA do HPV e outros testes87.  

O nosso estudo foi desenhado de forma sistematizada e pareada com dois grupos 

distintos. Uma alternativa seria colher duas amostras da mesma participante (AC e PS), 

no mesmo dia, mas um viés negativo na precisão da segunda amostra não poderia ser 

descartado, pois a amostra cervical, habitualmente, pode causar pequenos danos ao 

tecido cervical e consequente sangramento, além da diminuição celular que poderia 

ocorrer na segunda coleta205. Os grupos apresentaram-se de maneira homogênea, tanto 

em relação às características quantitativas quanto às características qualitativas, exceto 

em relação ao item “consumo de álcool”. Acreditamos que esta diferença tenha estado 

mais relacionada às características do questionário, com diferença tênue nas questões 

“ingesta de forma social” e “não consome”. Além disso, o percentual é grande em ambos 

os grupos na resposta “não consome”. Não nos parece de todo relevante essa questão 

para o desfecho encontrado no nosso estudo. 

A média no número de parceiros sexuais, no grupo AC também foi superior ao 

grupo PS. Consideramos que a presença desta variável heterogênea deveu-se ao 

modelo transversal de estudo, sem, no entanto, interferir nas análises finais.  

 

5.2 Desempenho citológico 

 

Na citologia em base líquida observou-se forte associação significativa  para as 

categorias AGM citológica e NIC 2+ para ambos os grupos. No grupo AC, entretanto, a 

associação foi fraca quando comparada com o grupo PS em que um percentual grande 
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de participantes com NIC 2+ no anatomopatológico apresentaram citologia NILM. Uma 

provável explicação seria devido à possível menor quantidade, ou mesmo à ausência, 

de células da junção escamocolunar, num percentual das participantes do grupo AC, 

devido ao direcionamento topográfico, menos focal da escova de autocoleta à JEC (às 

cegas) com menor descamação de células desta região. No entanto, para efetiva 

conclusão, seria necessário maior número de participantes em NILM.  

Em estudos com grande número de mulheres com mais de 25 anos, que se 

submeteram ao rastreamento primário para detecção de HPV, registrou-se aumento 

significativo no número de NIC 3 detectadas, comparativamente ao rastreamento com 

citologia oncológica, mas com indicação de maior número de colposcopias109, 218. 

O teste do DNA do HPV não prevê quais infecções irão progredir para carcinoma, 

o que requer métodos adicionais para selecionar mulheres positivas para HrHPV para a 

colposcopia113,122. Para este fim, vários testes têm sido estudados, incluindo a 

genotipagem por HPV (HPV 16 ou HPV 18 ou HPV 16/18). Considerando-se o benefício 

de detectar maior número de lesões precursoras do carcinoma associado à essa 

estratégia, é importante considerar os prejuízos que podem estar associados a grande 

número de colposcopias e procedimentos associados, particularmente em mulheres 

mais jovens, abaixo dos 30 anos, que tem alta prevalência de NIC 2, que, embora 

severas, são lesões que por vezes são susceptíveis de regressão espontânea219-220. 

Atualmente, os métodos mais promissores vão além da identificação de HPVs e 

incluem majoritariamente metilação dos genes do hospedeiro e dos vírus, detecção de 

proteína E6 do HPV221-222 e métodos citológicos que identifiquem células em 

proliferação113. Todas essas abordagens são mais específicas que o teste do HrHPV 
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para detecção de lesões precursoras de carcinoma e, assim sendo, têm sido 

consideradas para triagem colposcópica em mulheres HrHPV positivas. 

 

5.3 Dupla-coloração por p16/Ki-67 

 

A infecção persistente pelo HrHPV pode induzir mudanças na célula infectada, 

resultando na expressão concomitante da proteína supressora de tumor p16 e o 

marcador de proliferação Ki-67, o que não ocorre em ciclos celulares normais113. 

Enquanto a expressão de p16, isoladamente, ainda requer avaliação morfológica para 

ser associada à alteração celular pré-neoplásica, pode-se reduzir o padrão de 

complexidade ao permitir que se foque em um pequeno grupo de células coradas por 

p16. Por outro lado, para a dupla-coloração de p16 e Ki-67, o critério de positividade é 

reduzido a uma única célula com núcleo e citoplasma corados. A acurácia longitudinal 

do p16 (sem Ki-67) como uma triagem de mulheres HrHPV positivas foi estudada em 

mulheres com idade entre 35 e 60 anos. O risco de desenvolvimento de NIC 3+ em três 

anos foi seis vezes maior em mulheres HPV+/p16+ comparado com mulheres 

HPV+/p16- (4,7% e 0,8%, respectivamente), sendo que a grande maioria das mulheres 

que tiveram NIC 3+ no seguimento eram p16+ inicialmente. Os autores concluíram que 

mulheres HrHPV+/p16+ deveriam ser imediatamente referenciadas para colposcopia, 

enquanto mulheres HPV+/p16- poderiam aguardar ao menos dois anos117. 

Adicionalmente, vários outros estudos descreveram dupla-coloração por p16/Ki-

67 como uma valiosa opção metodológica para triagem colposcópica em mulheres 

HrHPV+, indicando que a dupla-coloração dessas proteínas pode aumentar a 

sensibilidade da citologia110,223-224,121-122. O estudo com maior número de participantes 

demonstrou que para detecção de NIC 3+, a sensibilidade de dupla-coloração citológica 
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versus citologia oncológica isoladamente (Pap) era significativamente maior (75% versus 

52%), assim como VPN e VPP, e com especificidade equivalente224. 

No presente estudo, o biomarcador p16/Ki-67 apresentou maiores índices de 

positividade em participantes com NIC 2+, tanto no grupo PS, quanto no grupo AC 

(84,4% versus 93%); e maiores índices de negatividade em NPL e NIC 1 em ambos os 

grupos PS e AC, respectivamente (NLP:51,9% e NIC 1:7,4% versus NLP: 32,6% e NIC 

1: 19,6%), sendo esta associação mais nítida no grupo PS que no grupo AC. 

Considerando-se a sensibilidade da dupla imunocoloração citológica, p16/Ki-67 

em predizer NIC 2+, nossos resultados assemelharam-se aos estudos holandês122 e 

norueguês223 e também ao estudo de Wentzensen e colaboradores110 (grupo PS: 

85,52%; grupo AC: 70,67%). Ainda, um estudo espanhol descreveu sensibilidade e VPN 

mais altos que os anteriores (98,04%); entretanto, com especificidade mais baixa 

(39,1%) e de valor percentual semelhante ao estudo holandês (31,0%)225. Nosso estudo 

demonstrou especificidade (grupo PS: 59,26%; grupo AC: 85,71%) com percentual 

semelhante à publicação holandesa e de Wentzensen  e colaboradores, e maior que dos 

estudos espanhol e norueguês. 

A alta sensibilidade não chega a ser surpreendente, pois a expressão de ambos 

os marcadores, simultaneamente, representa um sinal específico de transformação 

neoplásica122. Adicionalmente, recente publicação escocesa demonstrou maior 

sensibilidade, mas menor especificidade do p16/Ki-67 comparadas com a citologia 

oncológica convencional226. A sensibilidade variável em séries publicadas se deve a 

prováveis diferenças técnicas, causadas principalmente pela menor ou mesmo 

insuficiente celularidade110. Resultados variáveis, tais como mais baixa especificidade, 
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entre os diferentes estudos podem ser consequentes, também, às diferenças no tipo de 

população rastreada, tamanho da amostra e duração do acompanhamento. 

Uma importante vantagem de dupla coloração p16/Ki-67 é que ela não inclui 

avaliação morfológica das células positivas, simplificando a interpretação e diminuindo a 

variabilidade entre os observadores, melhorando a reprodutibilidade227. Contudo, mesmo 

essa qualidade pode estar sujeita a críticas se não houver cuidado na avaliação dos 

achados imunocitoquímicos. Nesse sentido, foram demonstradas diferenças importantes 

na reprodutibilidade entre observadores, de acordo com experiência, salientando a 

necessidade de treinamento robusto e segurança de qualidade228. 

 

5.4 Superóxido dismutase de manganês - SOD2 

 

A proteína superóxido dismutase de manganês SOD2, outro biomarcador que foi 

avaliado neste estudo, está diretamente envolvida na regulação do estresse celular. No 

entanto, as funções exatas de SOD2 em processos neoplásicos não são completamente 

compreendidas. Esse é o motivo pelo interesse na sua avaliação em nossa série. 

Teoricamente, a redução do estresse oxidativo modulado pela expressão de SOD2 

poderia evitar lesões no DNA e, consequentemente, sua expressão teria um efeito 

protetor no processo de carcinogênese. Contudo, o aumento da expressão de SOD2 em 

células neoplásicas as protegeria de vias de morte celular programadas, ativadas pelas 

ROS. Paradoxalmente, a redução de expressão de SOD2 pode levar ao acúmulo destas 

espécies, favorecendo a seleção de células que acumulam danos no seu DNA229.  
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A avaliação dos níveis de proteína SOD2 por imunoistoquímica, em amostras de 

carcinomas demonstrou que a positividade da coloração por SOD2 aumentava em 

paralelo com o aumento da gravidade da alteração escamosa cervical (40% de 

positividade para carcinoma de células escamosas), sendo particularmente maior em 

adenocarcinomas (66% de positividade)125. Adicionalmente, o gene SOD2 integra um 

grupo de 11 genes identificados como genes de risco na predição de metástase para 

linfonodos pélvicos no carcinoma invasivo230. 

No nosso estudo a expressão do biomarcador SOD2 foi maior entre as 

participantes do grupo PS em comparação com o grupo AC. Diferença significativa foi 

observada entre o estrato NLP e NIC 2+ em concordância com o estudo de Termini e 

colaboradores125. Outro estudo, também, demonstrou que a expressão de SOD2 estava 

aumentada em NIC 3 e que 64% dos casos de carcinomas de células escamosas e 88% 

dos adenocarcinomas, revelaram forte expressão de SOD2231. Na nossa série, 

observamos forte expressão de SOD2 em 54% dos casos de carcinomas de células 

escamosas. Na maioria das amostras de lesões de baixo grau ou  amostras normais 

observou-se ausência ou baixa expressão de SOD2 à semelhança dos achados de 

Rabelo-Santos e colaboradores; este padrão de expressão de SOD2 foi estatisticamente 

independente da presença de HPV 16 e/ou HPV 18231. No entanto, tivemos uma 

participante com adenocarcinoma, cujo caso foi citologicamente inconcludente para 

avaliação do SOD2, e outra, com diagnóstico de adenocarcinoma associado a carcinoma 

de células escamosas, cuja expressão de SOD2 foi negativa. Particularmente, no grupo 

AC, uma participante apresentou diagnóstico citológico inicial de adenocarcinoma 

invasivo de colo uterino, mas teve como diagnóstico anatomopatológico final, resultado 

de adenocarcinoma endometrial infiltrativo. De maneira especial, esta participante 

apresentou forte expressão de SOD2 no material citológico da autocoleta. 
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5.5 O microambiente tumoral 

 

O entendimento atual converge para o consenso de que as células neoplásicas 

exibem uma gama de fenótipos metabólicos diferenciados, num microambiente 

específico, que acumulam ROS excessivamente  em relação às células normais229. 

Evidências recentes sugerem a importância das interações entre hospedeiro, imunidade 

inata, microbioma e viroma no trato genital. Lactobacillus produzem peróxido de 

hidrogênio, preservando um ambiente protetivo na vagina, com pH baixo. L. crispatus 

produz mais ácido lático comparado com L. iners. Estudos, consistentemente, 

demonstraram baixas taxas de L. crispatus (CST I) em mulheres com doença cervical e 

maiores taxas de L. iners ou disbiose232-233. L. iners tem sido implicado na depleção de 

glutationa reduzida, diferentemente de L. cripatus e L. jensenii, que têm sido associados 

a níveis aumentados desta substância234, indicando que a colonização por L. iners 

resulta em níveis maiores de estresse oxidativo. Este, associado à vaginose bacteriana, 

pode resultar na formação de ROS que então favorece o rompimento do DNA de dupla 

fita no genoma do hospedeiro, facilitando a integração do HPV e, por fim, a 

transformação neoplásica, mecanismo também utilizado pela oncoproteína E6235. 

No presente estudo, em dados coletados do laudo da colpocitologia oncológica, 

não se observou em ambos os grupos, PS e AC, a presença de flora vaginal específica 

nas participantes NIC 2+ comparativamente às participantes com grau menor de lesão 

cervical. Da mesma forma, não se observou predominância de flora vaginal específica, 

com significância estatística, em ambos os grupos, PS e AC, seja em mulheres HPV 

positivas ou HPV negativas. No entanto, observou-se um percentual maior de 
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Gardnerella vaginalis no grupo AC em relação ao grupo PS com diferença 

estatisticamente significante. A taxa de CST IV (e de certo modo CST III, com 

predominância de L. iners) não era diferente em mulheres HPV negativas ou HPV 

positivas/LSIL, mas substancialmente maior para mulheres com HSIL, sugerindo que a 

presença de microbioma depletado de diversidade de Lactobacillus pode estar mais 

relacionado à presença de doença pré-invasiva ou mesmo invasiva do que à presença 

do vírus por si só232, 236.  

A maior detecção de Gardnerella vaginalis pode ser justificada pelo fato da coleta 

pelo PS ser direcionada à ecto e endocérvice e, na autocoleta, o movimento realizado 

com a escova apresentar maior amplitude, abrangendo paredes vaginais e fundos de 

saco anterior e posterior, refletindo, de certa forma, a flora cervical e vaginal. Estudos 

futuros, avaliando o impacto do microbioma vaginal na carcinogênese cervical poderão 

explorar o elo causal, em amostras longitudinais, que permitirão correlacionar o 

microbioma ao desfecho clínico e, em particular, a progressão ou regressão da infecção 

pelo HPV e doença cervical.  

 

5.6 Expressão da α-manosidase 

 

Com a necessidade de desenvolver novas estratégias para detecção de lesões 

precursoras ou mesmo neoplásicas, estudou-se outra proteína, a α-manosidase. 

Utilizando o método de  apresentação de fagos peptídeos (phage display), identificou-se 

sequências peptídicas com afinidade preferencial para linhagens celulares e tumores do 

colo do útero. Uma das sequências correspondeu à α-manosidase237. Observou-se que 

os tecidos cervicais expressavam esta proteína, e que a expressão era maior em lesões 

de alto grau e câncer, em comparação com a mucosa normal. Tumores associados ao 
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HPV recrutam várias populações de leucócitos que parecem contribuir para a progressão 

de lesão e crescimento do tumor33, 238. A atividade da α-manosidase no câncer pode ter 

seu efeito através da migração e invasão das glicoproteínas, bem como através das 

células do microambiente tumoral como macrófagos e células NK. Em nossa série não 

houve diferença em relação à expressão de α-manosidase nos grupos PS e AC, nas 

participantes NLP; nos estratos NIC 1 e NIC 2+ observou-se aumento, com significância 

estatística, entre as participantes NLP e NIC 2+, apenas no grupo AC. No entanto, 

observou-se, como no descrito por Lepique e colaboradores anteriormente, correlação 

positiva com a gravidade da lesão237.  

 

5.7 Painel de biomarcadores 

 

Um escore final foi proposto com o objetivo de combinar pontos de maior 

qualidade diagnóstica entre os biomarcadores SOD2, α-manosidase e p16/Ki-67. Com 

recurso matemático, utilizou-se “mais três” para todas as participantes positivas para 

p16/Ki-67 ou “menos três” para as negativas, conforme descrito previamente. As 

coordenadas da curva ROC construída foram avaliadas com  finalidade da escolha  do 

melhor ponto de corte (cutoff) para os escores de α-manosidase e SOD2, devido à 

necessidade de padronização desses eventos, por ser, até onde sabemos, a primeira 

vez da realização e avaliação destes marcadores em citologia. Não encontramos na 

literatura qualquer registro de estudo semelhante. Ambos os indicadores pareceram ter 

menor acurácia no grupo PS do que no grupo AC, sem diferença significativa entretanto, 

e com escore final aproximando-se de 80% (grupo PS:0,782; grupo AC:0,812). Portanto, 

tanto α-manosidase quanto SOD2 parecem ter bom desempenho discriminatório; no 
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entanto, a combinação dos dois biomarcadores juntos à positividade de p16/Ki-67,  

apresenta melhor resultado, com elevada acurácia na predição de NIC 2+. 

O que chamou atenção nas análises (cutoff =1,0) foi o desempenho da dupla-

coloração p16/Ki-67, que se mostrou superior em sensibilidade em relação à α-

manosidase e SOD2 (78,10%; 45,81%; 44,51%, respectivamente) e equivalente em 

especificidade (71,43%; 77,78%; 71,19%, respectivamente). Na análise final (cutoff 

=1,5), a acurácia aumentou para 77,78%, quando a anterior era de 76,33%. No entanto, 

não se observou diferença estatística significante entre os dois grupos.  

 

5.8 Considerações finais 

 

É importante ressaltar que para a confecção das três lâminas para a realização 

imunocitoquímica dos biomarcadores, utilizou-se material celular oriundo do mesmo 

recipiente, contendo dez mililitros de líquido de preservação celular, e de onde foi 

extraído, inicialmente, material celular para realização de citologia corado pela técnica 

de Papanicolaou. Este fato pode ter contribuído para menor sensibilidade dos 

biomarcadores no nosso estudo em relação à maioria dos estudos, não baseados em 

protocolos com amostra dividida. 

Além das análises apresentadas, verificou-se associação estatisticamente 

significante entre os grupos PS e AC na quantidade de lâminas inadequadas para leitura. 

Observou-se, na análise da α-manosidase e SOD2, 11 casos inadequados no grupo PS 

versus três casos inadequados no grupo AC e 11 casos inadequados no grupo PS versus 

dois no grupo AC, respectivamente. Entretanto, tal associação não ocorreu em relação 
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ao p16/Ki-67, onde contabilizou-se seis casos inadequados, no grupo PS versus 11 

casos inadequados no grupo AC, sem diferença significante Tal achado pode encontrar 

justificativa no movimento mais amplo, menos focal, da escova de autocoleta, que pode 

abranger paredes vaginais e fundo de saco anterior e posterior, trazendo uma maior 

quantidade de células. A grande maioria das lesões cervicais uterinas são de origem 

escamosa, não desfavorecendo, nesta situação, a autocoleta. No entanto, na AC uma 

quantidade maior de debris celulares oriundos, essencialmente, de fundo de saco 

posterior e provável menor quantidade de células da JEC podem ter dificultado a leitura 

do citologista, nas situações onde a avaliação morfológica celular deve ser considerada. 

Entretanto, na observação do resultado final destes biomarcadores, considerando-se 

pontos favoráveis e desfavoráveis da AC versus  coleta pelo PS, observou-se resultados 

semelhantes. 

Outra observação de destaque foi relacionada a um dos quesitos do questionário 

clínico e sociodemográfico que relacionou-se à prática sexual anal com frequência ou 

em algum momento da vida. No presente estudo, observou-se que é prática bastante 

frequente, com maioria das mulheres em ambos os grupos, tendo referido resposta 

positiva. Tem-se reconhecido que certos grupos têm riscos substancialmente maiores de 

câncer anal do que a população geral. Em estudo tipo coorte, HPV, principalmente HPV 

16, foi encontrado em 88% de pacientes com câncer anal239, assim como em biópsias 

de neoplasia intraepitelial anal240-242. Outros fatores de risco identificados para câncer 

anal incluem tabagismo243, transplante de órgãos sólidos244 e mulheres HIV positivas, 

mesmo com CD4 normal245. Estes dados são de grande importância devido ao grande 

número de mulheres imunossuprimidas, seja por transplante ou por uso de 

medicamentos imunossupressores, atendidas no ambulatório de PTGI. Há forte 

evidência epidemiológica, demonstrando risco de cerca de três vezes maior de câncer 
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anal em mulheres com história prévia de câncer in situ ou invasivo do colo, vagina e 

vulva, comparando-se com população geral246-247. Estudo canadense demonstrou que 

rastreamento  para câncer anal não tem, provavelmente, boa relação custo-efetividade 

para indicar-se estratégias de rastreamento na população geral, mas deve ser 

considerado em mulheres com lesão de alto grau ou câncer cervical uterino248.  

Diferentemente dos fatores limitantes descritos anteriormente, nosso estudo 

apresentou um ponto forte, que foi a coleta de biópsias cervicais e o padrão-ouro 

estabelecido nos espécimes de tecido biopsiado. 

Por fim, a implementação da triagem primária para detecção de HrHPV oferece 

vantagens, devido ao desempenho aprimorado do diagnóstico da mulher sob risco do 

câncer do colo uterino. Atualmente, não existe uma abordagem única que ofereça uma 

solução binária de encaminhamento para a colposcopia nas mulheres HrHPV positivas. 

Os biomarcadores estudados podem ser uma opção viável, devido ao bom desempenho 

destes, salientando-se a dupla-coloração, ou mesmo a associação dos três 

biomarcadores, conjugando-se sensibilidade e especificidade. A mudança no paradigma 

de triagem para o câncer cervical poderá favorecer a capacitação das mulheres, dando-

lhes a opção da autocoleta como método a ser incluído nos programas de triagem.  
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6 Conclusões 

 

 

1. Autocoleta vaginal tem boa aceitabilidade nas mulheres referenciadas para exame 

colposcópico em hospitais universitários de atendimento secundário e terciário à 

saúde;  

2. A citologia em base líquida possui forte associação nas categorias “alto grau de 

malignidade” citológica e NIC 2+ para os grupos estudados (PS e AC). Associação 

fraca foi observada entre as categorias “negativo para lesão intraepitelial ou 

malignidade” citológica e NIC 2+, com menor desempenho no grupo AC em 

comparação ao grupo PS;  

3. A detecção de HrHPV em amostras do grupos PS e AC são semelhantes em 

relação a sensibilidade e a especificidade para detecção de NIC 2+, não havendo 

inferioridade do desempenho para detecção de HrHPV do grupo AC em relação ao 

grupo PS; 

4. O biomarcador p16/Ki-67 tem bom desempenho, com os maiores índices de 

positividade em NIC 2+  e maiores índices de negatividade em NLP e NIC 1 em 

ambos os grupos;   

5. Os biomarcadores SOD2 e α-manosidase têm expressão crescente conforme 

gravidade de lesão cervical. A expressão do SOD2 foi maior no grupo PS do que 

no grupo AC; a expressão da α-manosidase, contrariamente, apresentou-se maior 

no grupo AC. A combinação dos biomarcadores apresenta boa acurácia na 

predição de NIC 2+ em ambos os grupos.  
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7 Anexos 

 

 

Anexo A – Aprovação do Projeto de Pesquisa -  Hospital Universitário 
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Anexo B – Aprovação do Projeto de Pesquisa - HCFMUSP 
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Anexo C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO-HCFMUSP 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

_____________________________________________________________  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL  

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

...........................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M□F□ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ..................................................... Nº ................. APTO: ..................  
BAIRRO:  ..................................................... CIDADE  .........................................  
CEP:......................  TELEFONE: DDD (............) .....................................................  

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

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

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □F□ 
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......  

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

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

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

 
___________________________________________________________________  

DADOS SOBRE A PESQUISA  

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA Eficácia da auto-coleta cervicovaginal no 

rastreamento no câncer do colo do útero. 

PESQUISADOR : Noely Paula Cristina Lorenzi 

CARGO/FUNÇÃO: Médica Ginecologista INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 57457-SP 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de ginecologia e obstetrícia – Disciplina de 
ginecologia 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

      RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

    RISCO BAIXO    RISCO MAIOR □ 
 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO-HCFMUSP 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

O objetivo deste estudo é avaliar a sensibilidade da coleta, realizada por você mesma, de 
material da vagina e do colo do útero no rastreamento do câncer do colo. 

Será utilizada uma escova denominada Evalyn. Ela é feita de material estéril, com fibras 
delicadas, que foi desenvolvida para ser usada pela própria mulher. Após introdução e retirada 
da escova da vagina, amostras de células  são obtidas e são submetidas a avaliação, como no 
teste de Papanicolaou. Neste mesmo material , faz-se a pesquisa do vírus chamado HPV 

Esta coleta não dói e não causa problemas. Você poderá sentir um pouco de cólica,  como 
discreta cólica de menstruação no momento da coleta. 

A seguir você fará um exame chamado colposcopia ou vulvoscopia  queserá realizado pelo 
médico 

Este é um procedimento comum que faz parte dos exames de rotina preventivos do aparelho 
genital feminino, quando de alterações no exame de Papanicolaou ou presença de alterações 
na vulva. 

Através da utilização de um aparelho de amplificação, semelhante a um microscópio, 
denominado colposcópio, observa-se o colo, vagina, vulva e, quando da presença de alterações, 
retira-se pequeno fragmento desta(s) área (s)(biópsia). A biópsia é feita com auxílio de pequena 
pinça, sem necessidade de anesthesia (colo e vagina). Na vulva há necessidade de  pequena 
quantidade de anestesia, administrada com agulha delicada que causa pouca dor. Não é 
necessário dar pontos após esta biópsia. 

Após a biópsia , coloca-se pequeno tampão vaginal que deverá ser removido, por você, cerca 
de 3 horas após o procedimento. Raramente poderá haver pequeno sangramento vaginal no 
mesmo dia ou no dia seguinte. 

Após a biópsia,você não deverá  ter relação sexual, nem realizar ducha vaginal por 3 dias.          . 

Trata-se de estudo experimental testando um novo modelo de rastreamento para o câncer do 
colo do útero  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 
para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra. Noely Paula Cristina 
Lorenzi que pode ser encontrada no ambulatório de ginecologia do Hospital das Clínicas, no 
quinto andar, bloco 1. Telefone(s) 2661-6000. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 
sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética para Análise de Projetos de 
Pesquisa – CapPesq – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-7585– e-mail: 
cappesq.adm@hc.fm.usp.br ou CEP-HU/USP: Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade 
Universitária – CEP: 05508-000 – São Paulo – SP – Telefone: (11) 3091-9457 – e-mail: 
cep@hu.usp.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição.  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 
divulgado a identificação de nenhum paciente;  

A participante poderá ser atualizada sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 
estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores;  
 Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e 
consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação.   

Há compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 

 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO-HCFMUSP 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 
para mim, descrevendo o estudo: Eficácia da  auto coleta cervicovaginal no rastreamento do 
câncer do colo do útero. 

Eu discuti com a Dra. Noely Paula Cristina Lorenzi. 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 participante /representante lega lData         /       /        

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

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de participantes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 
de deficiência auditiva ou visual. 

(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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Anexo D – Ficha dados clínicos e sociodemográficos - PTGI (frente) 
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Anexo D – Ficha dados clínicos e sociodemográficos – PTGI (verso) 

Exame colposcópico – HU-USP 
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Anexo E – Folheto ilustrativo 
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Anexo F - Questionário de aceitabilidade de Procedimento de Auto Coleta Vaginal  

1. Em relação a orientação (entendimento) do uso da escova de auto coleta, você 
achou: 

 muito fácil  

 fácil  

 um pouco difícil 

 difícil 

 

2. Em relação ao uso da escova de auto coleta, você achou: 

 muito fácil 

 fácil  

 um pouco difícil 

 difícil 

 

3.Em relação ao desconforto ou dor no uso da escova de auto coleta, você achou: 

 muito doloroso ou desconfortável  

 doloroso ou desconfortável 

 pouco doloroso ou desconfortável       

 não é doloroso ou desconfortável 

 

4.Em relação a sentir–se embaraçada ou envergonhada na coleta com uso da escova 
de auto coleta, você  sentiu-se:  

 muito embaraçada 

 embaraçada 

 pouco embaraçada 

 não me senti embaraçada 
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5.Você teve medo de se machucar? 

 Muito medo 

 Medo 

 Pouco medo 

 Não senti medo 

 

6.Se você pudesse escolher entre auto coleta e coleta por profissional de saúde do seu 
exame de Papanicolaou  qual você preferiria? 

 Auto coleta 

 coleta por profissional de saúde 

 indiferente 

 

7.E quais os motivos? 

 Menos dor ou desconforto 

 Menos vergonha ou constrangimento 

 Praticidade 

 Poder colher em casa ou no laboratório 

 Medo de não colher corretamente 

 Confio mais no profissional de saúde 
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