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Resumo 
 



Gonçalves AP. A prevalência do papilomavírus humano no canal anal de 
portadores de retocolite ulcerativa justifica rastreamento de rotina para 
carcinoma anal? [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2021. 

INTRODUÇÃO: A infecção anogenital pelo papilomavírus humano (HPV) é a 
doença viral sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo. Um 
dos fatores de risco associados à infecção pelo HPV é a imunossupressão. A 
retocolite ulcerativa (RCU) é uma doença inflamatória crônica idiopática do 
cólon e reto. Seu tratamento inclui o uso de drogas imunossupressoras com 
diferentes mecanismos de ação. A contribuição da infecção pelo HPV nesse 
grupo de pacientes ainda é desconhecida, com poucos estudos na literatura. 
OBJETIVOS: Avaliar a prevalência, o tipo de HPV no canal anal e as lesões 
citológicas anais, provocadas pelo mesmo, em pacientes com RCU e 
comparar a controles; avaliar se a prevalência de HPV de alto risco 
oncogênico é maior naqueles por tadores de RCU que usam 
imunossupressores e analisar se a prevalência das lesões citológicas pelo 
HPV no canal anal justificam rastreamento de rotina para carcinoma anal !""
#$%#" &!#'!#" ()!*$)#+)%#"nos pacientes com RCU. MÉTODOS: O estudo foi 
transversal, observacional, com coleta prospectiva consecutiva, em único 
centro. Foram três grupos com 45 indivíduos cada, sendo um controle, um 
com pacientes portadores de RCU sem uso de imunossupressor e um terceiro 
em uso deste tipo de medicamento. Os grupos responderam um protocolo de 
pesquisa contendo dados clínicos; coleta de duas amostras para estudo 
citopatológico do canal anal e outra amostra para estudo do DNA viral pelo 
método de Linear Array®. RESULTADOS: O HPV foi detectado em 13,2% dos 
controles e 19,8% nos pacientes com RCU (p=0,579). A prevalência de HPV 
de alto risco foi igual (66,7%) entre os dois grupos de RCU vs. 85,7% no grupo 
controle (p=0,736). Os genótipos mais frequentes foram o 52 e 89 seguidos do 
6 e 53 e todos esses mais frequentes nos que usavam imunossupressor 
( 54,2% vs. 45,8% no grupo de RCU sem imunossupressor). Havia 44,4% do 
grupo de RCU em uso de imunossupressor com pelo menos dois genótipos, 
enquanto que grupo sem uso de imunossupressor somente 11,1%. As 
citologias anais dos pacientes com RCU estavam alteradas em 70,8% vs. 
60,9% no grupo controle ( p= 0,204). CONCLUSÕES: Não houve diferença na 
prevalência do HPV, nem nos achados de citologia do canal anal dos 
portadores de RCU e grupo controle. O HPV 52 e o 89 foram os mais 
prevalente nos portadores de RCU. Não houve diferença na prevalência do 
HPV de alto risco oncogênico no canal anal, detectados pela PCR, em 
portadores de RCU em uso ou não de imunossupressores e controles. Nosso 
estudo não mostrou evidências suficientes para apoiar a necessidade de 
rotina de citologia anal em pacientes com diagnóstico de RCU, excluídos os 
fatores de riscos independentes para HPV já descritos na literatura. 

Descritores: HPV; Papilomavírus Humano; Colite ulcerativa; Proctocolite; 
Canal anal; Doenças inflamatórias intestinais; Técnicas citológicas; Reação 
em cadeia da polimerase. 



Summary 
 



Gonçalves AP. Does the prevalence of human papillomavirus in the anal canal 
of patients with ulcerative colitis justifies routine anal cancer screening? 
[dissertation]. São Paulo.  “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2021. 

BACKGROUND: Anogenital human papillomavirus (HPV) infection is the most 
common sexually transmitted viral disease worldwide. One of the risk factors 
associated with HPV infection is immunosuppression. Ulcerative colitis (UC) is 
a chronic idiopathic inflammatory disease of the colon and rectum. Its 
treatment includes the use of immunosuppressive drugs with different 
mechanisms of action. The contribution of HPV infection in this group of 
patients is still unknown, with few studies in the literature. PURPOSE: Assess 
the prevalence, type of HPV in the anal canal and anal cytological lesions 
caused by it, in patients with UC and compare to controls; whether the 
prevalence of high-risk oncogenic HPV is higher in those patients with UC who 
use immunosuppressants and to analyze whether the prevalence of cytological 
lesions caused by HPV justify routine anal cancer screening in patients with 
UC.METHODS: The study was cross-sectional, observational, with 
consecutive prospective collection, in a single center. There were three groups 
with 45 individuals each, one control, one with patients with UC without the use 
of immunosuppressants and a third using this type of medication. The groups 
responded to a research protocol containing clinical data; collection of two 
samples for cytopathological study of the anal canal and another sample for 
study of viral DNA by the Linear Array® method. RESULTS: HPV was detected 
in 13.2% of controls and 19.8% in patients with UC (p=0,579). The prevalence 
of high-risk HPV was equal (66.7%) between the two groups of UC versus 
85.7% in the control group (p = 0.736). The most frequent genotypes were 52 
and 89 followed by 6 and 53, all of which were more frequent in who used 
immunosuppressants (54.2% vs. 45.8% in the UC group without 
immunosuppressant). 44.4% of the RCU group using immunosuppressants 
had at least two genotypes, while the group without immunosuppressants only 
had 11.1%. Anal cytologies of patients with UC were altered in 70,8% vs. 
60.9% in the control group (p = 0.204). CONCLUSION: There were no 
differences in the prevalence of HPV nor in the findings of cytology in the anal 
canal, detected by PCR in patients with UC using or not using 
immunosuppressants and the control group. HPV 52 and 89 were the most 
prevalent in patients with UC. There were no differences in the prevalence of 
high-risk oncogenic HPV in the anal canal, detected by PCR in patients with 
UC using or not using immunosuppressants and controls. Our study did not 
show enough evidence to propose anal cytology routine in patients with 
diagnosis of RCU, whether or not using immunosuppressants, excluding the 
independent risk factors for HPV already described in the literature. 

Descriptors: HPV; Human Papilloma Virus; Colitis, ulcerative; Proctocolitis; 
Anal canal; Inflammatory bowel disease; Cytological techniques; Polymerase 
chain reaction  
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O papilomavírus humano (HPV) é responsável pela infecção viral 

sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo. Aproximadamente 

70% da população mundial sexualmente ativa será infectada durante sua 

vida1. 

Considerando-se os casos de HPV sem manifestação clínica, pode-se 

chegar a 300 milhões de novos casos por ano2. Cerca de 79 milhões de norte-

americanos estão contaminados pelo HPV e 14 milhões de pessoas tornam-se 

infectadas a cada ano3. No Brasil, estima-se o aparecimento de 684.400 

novos casos, anualmente4.  

Existem mais de 200 subtipos de HPV e pelo menos 40 deles infectam 

a região anogenital. Podem ser classificados como alto (Ex: 16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 68) ou baixo risco (Ex: 6,11, 40, 42, 54, 61, 

62, 64, 71, 72, 81) oncogênico 5-8. Os de alto risco oncogênico estão 

relacionados ao câncer anogenital e suas lesões precursoras e  podem ser 

isolados em 80 a 93% dos carcinomas anais, sendo o subtipo 16 o mais 

frequente9-11. 
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A maioria das infecções por esse vírus não tem consequência clínica, 

mas poderá resultar em lesões subclínicas (lesões intraepiteliais de baixo ou 

alto grau, precursoras do carcinoma) e, posteriormente, 10%, dos casos 

evoluirá com lesões clínicas tais como verrugas, condilomas acuminados e 

carcinoma espinocelular12.  

Para o rastreamento das lesões precursoras, subclínicas e com 

potencial oncogênico, pode-se fazer a avaliação citológica com raspado do 

epitélio anal com escova. A sensibilidade oscila entre 42% e 98% e 

especificidade varia de 38% a 96%13-15, possibilitando a identificação dessas 

lesões e a intervenção precoce. Quando a citologia revela alguma alteração, 

indica-se anuscopia com magnificação para biópsias dirigidas16,17. Para 

pesquisar a presença do vírus,  pode-se utilizar técnicas de reação em cadeia 

da polimerase (PCR), imunohistoquímica, captura híbrida e a hibridização in 

situ. 

O curso da infecção provavelmente está relacionado ao grau de 

resistência individual ao vírus, ao tipo viral, à pratica de sexo anal, à 

soropositividade para o vírus da imunodeficiência humana (HIV), às contagens 

séricas de linfócitos T CD4 inferiores a 500/mm³, ao estado imunológico 

sistêmico e aos fatores da própria região, como a imunidade local18-21. 

O grande impacto de importância do HPV é capacidade de gerar 

doença crônica com potencial oncogênico. Se ocorrer falha na resposta 

imune, há infecção persistente e maior probabilidade de progressão para 

neoplasia intraepitelial de alto grau e/ou carcinoma invasivo22,23. 
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Pacientes com doenças ou que usam medicamentos que baixam a 

imunidade estão mais facilmente sujeitos ao desenvolvimento de lesões 

relacionadas a infecção pelo HPV. Esse grupo inclui os transplantados de 

órgão sólido, pacientes com doença hematológica, doenças malignas e 

portadores do HIV9,24,25-27. 

Assim como os descritos acima, os portadores de doença inflamatória 

intestinal (DII) também podem estar em risco aumentado de infecção pelo 

HPV e suas malignidades relacionadas, pois muitos são imunossuprimidos 

secundários ao uso de agentes imunossupressores e alterações na imunidade 

da mucosa28. 

A retocolite ulcerativa (RCU) foi descrita pela primeira vez em 1875, na 

Inglaterra, por Wilks e Moxon29, como uma doença inflamatória crônica 

idiopática do cólon e reto. Juntamente com a doença de Crohn, formam o 

grupo das doenças intestinais inflamatórias (DII). 

 Moreira et al.30  publicaram um artigo em 2019 com registro de 59% de 

portadores de retocolite ulcerativa, de um total de 162.894 pacientes com DII 

registrados no Brasil, a partir de um banco de dados do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Em revisão sistemática feita por Kotze et al.31, a prevalência de RCU no 

Brasil no ano de 2014 foi de 14,1/100.000 habitantes. Gasparini et al.32  

observaram uma taxa média de incidência anual de RCU de 7,16 casos 

novos/ 100.000 habitantes-ano no estado de São Paulo, no período entre 

2012 e 2015. 
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A doença acomete o reto e pode incluir segmentos do cólon, 

geralmente de forma contínua, ou seja, sem área de mucosa normal entre as 

regiões afetadas33. O diagnóstico é estabelecido pela avaliação da história 

clínica, exames laboratoriais de sangue e das fezes, exame endoscópico e 

achados histopatológicos34. 

Os principais medicamentos usados no tratamento da retocolite 

ulcerativa são os aminossalicilatos (mesalazina e sulfassalazina), 

imunossupressores (por exemplo, azatioprina e metotrexato), corticoides (tais 

como: prednisona, metilprednisolona, budesonida e hidrocortisona) e a terapia 

biológica com anticorpo monoclonal (como exemplo: infliximabe, 

adalimumabe, vedolizumabe, ustequinumabe)28,34. 

 Esses medicamentos, em geral, causam imunossupressão em 

diferentes níveis, podendo modificar o curso da doença, propiciar o aumento 

das taxas de infecções oportunistas, neoplasias e, talvez, contribuir com um 

risco maior de infecção anogenital pelo HPV, elevando também o risco de 

infecção persistente e de doenças associadas com subsequente 

desenvolvimento de verrugas, displasia e carcinoma espinocelular, devido a 

atraso ou falha na depuração viral ou conduzir à reativação e/ou exacerbação 

da infecção latente, especialmente após administração a longo prazo24,28.   
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A Organização Europeia de Crohn e Retocolite Ulcerativa recomenda 

vacinação de rotina contra o HPV para os portadores de doença inflamatória 

intestinal com idade entre 11 e 14 anos e rastreio de câncer de colo uterino 

anual para as pacientes do sexo feminino que estão em uso de 

imunossupressores, contudo não menciona sobre rastreamento de carcinoma 

anal provocado pelo HPV35.  

Segundo Ruel et al. (2016), pacientes com DII associada a outros 

fatores de risco para infecção pelo HPV - como história de relações sexuais 

anais receptivas, homens que fazem sexo com homens, história de doenças 

sexualmente transmissíveis, incluindo HIV, múltiplos parceiros sexuais e 

histórico de câncer anogenital (cervical, vulvar ou vaginal), DII com fistulização 

perianal de longa data, estenose anal ou infecção conhecida pelo HPV - 

devem ser rastreados em um esforço para prevenir o câncer anal36. 

O número de estudos publicados na literatura sobre infecção de HPV 

em pacientes com DII são escassos, limitando o conhecimento sobre o risco 

isolado de infecção anogenital por esse vírus nesses pacientes. Além disso, os 

estudos apresentam grupos heterogêneos, medicações, método de coleta e 

leitura de material biológico diferentes, apresentando dados controversos 

quanto ao aumento ou não da incidência de displasias ocasionadas pelo HPV 

em portadores de DII, impossibilitando ter uma relação bem estabelecida 

dessa associação36-43. Ademais, não há estudo específico destinado apenas à 

população com RCU.  
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Esses fatos nos estimularam a propor este estudo para pesquisar a 

prevalência ,!"-./" %0%&" !1" (+)2%,+)!#" ,!"345"!" %6%&7%)" #!" %#" %&2!)%8'!#"

*72+&9:7*%#" ()+6+*%,%#" (!&+" -./" 0+" *%0%&" %0%&" 0!##!" :)$(+" ,!" (%*7!02!" ;"

#$<7*7!02!" (%)%" ()+(+)" +" )%#2)!%1!02+" )+270!7)+=" 0!##%" (+($&%8>+=" (%)%"

,!2!*8>+" ()!*+*!" ,+" *%)*70+1%" !#(70+*!&$&%)" %0+))!2%&" !" ,!" #$%#" &!#'!#"

()!*$)#+)%#?" 



      2 Objetivos 
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2.1. – Objetivo primário 

Avaliar a prevalência de HPV no canal anal de pacientes com RCU e 

comparar com controles; 

2.2 – Objetivos secundários: 

2.2.1  Avaliar a presença de lesões citológicas provocadas pelo HPV  

no canal anal de pacientes com RCU e comparar com controles;  

2.2.2 – Avaliar se a prevalência das lesões citológicas provocadas pelo 

HPV no canal anal de pacientes com RCU justifica rastreamento de rotina 

para carcinoma anal nesses pacientes.  

2.2.3 - Identificar o tipo de HPV mais prevalente nos pacientes com 

RCU e avaliar se há maior prevalência de HPV de alto risco oncogênico no 

canal anal de portadores de RCU em uso de imunossupressor em 

comparação com aqueles que não o fazem e controles; 

 



                                                      3 Métodos 
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3.1 Aspectos éticos  

Os pacientes foram estudados conforme os preceitos da Declaração de 

Helsinque e do Código de Nuremberg, respeitando as normas de pesquisas 

envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde - CNS 

(Resolução CNS 196/96). 

Iniciamos a pesquisa após a aprovação do projeto e obtenção do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) em Seres Humanos do Hospital das Clínicas, da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HC-FMUSP (CAAE 

78095717.3.0000.0068 - APÊNDICE A) e do Instituto de Infectologia Emílio 

Ribas (CAAE 78095717.3.3001.0061 - APÊNDICE B).  

Os pacientes que aceitaram participar do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (ANEXO A), no qual constam 

esclarecimentos quanto aos objetivos, riscos e benefícios da pesquisa.  

A identificação dos pacientes foi e será mantida em total sigilo em 

relação à sociedade. Além disso, o material da pesquisa será arquivado por 

cinco anos para eventuais consultas ou intercorrência legal e, após tal 

período, será destruído para evitar qualquer tipo de constrangimento. 
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Enviamos ao CEP os relatórios parciais e do final do estudo, conforme 

previsto na Resolução CNS nº 466/2012.  

O projeto foi financiado pelos próprios pesquisadores, sem 

financiamento por terceiros. 

3.2 Caracterização do Estudo 

O estudo foi do tipo transversal, observacional, com coleta consecutiva 

e prospectiva de dados e material biológico, em único centro. A análise do 

material biológico coletado foi realizado em  dois centros.  

3.3 Local e período do estudo 

O estudo foi realizado no ambulatório de Doenças Inflamatórias 

Intestinais (“2CR-1003/1004/1005”) do Serviço de Coloproctologia do Instituto 

Central do HC-FMUSP (IC-HC-FMUSP), em São Paulo-SP. O HC-FMUSP é 

um hospital terciário, referência em tratamentos de alta complexidade do SUS 

do estado de São Paulo (SP).  

A coleta de dados ocorreu entre 29 de setembro de 2017 e 27 de 

novembro de 2019. 

3.4 Casuística 

Segundo informações do ambulatório no qual foi realizado o estudo, até 

fevereiro de 2017, havia aproximadamente 2500 cadastros de pessoas com 

DII em seguimento nesse ambulatório, podendo o valor ser acrescido, no 

decorrer da coleta de dados, caso houvesse cadastramento de novos 

pacientes. 
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Para determinar o tamanho amostral, considerou-se uma prevalência 

do HPV anal de 5% na população geral44. Dessa maneira, esperou-se que na 

população com RCU a proporção fosse cerca de 5,5 vezes maior, tomando 

como referência a infecção pelo HIV, que constitui a condição 

imunossupressora mais estudada em relação a prevalência do HPV.  

Estimamos um tamanho amostral total mínimo de 135 pacientes, 

divididos entre três grupos e um planejamento de 15 pacientes a mais serem 

recrutados para compensar eventuais perdas, caso necessário, baseado em 

um cálculo incluindo o número de consultas novas e retornos atendidos no 

ambulatório, além de considerar que alguns pacientes poderiam não 

completar toda a avaliação traçada no estudo. 

Distribuímos os 135 pacientes em três grupos da seguinte forma: 45 

pacientes no grupo controle, 45 para o grupo portador de RCU sem uso de 

imunossupressor e 45 no grupo portador de RCU em uso de imunossupressor.  

3.5 Critérios de elegibilidade  

3.5.1 Critérios de inclusão: 

Foram incluídos na amostra: pacientes de qualquer gênero, maiores de 

18 anos, pareados por sexo e idade entre os grupos, que aceitaram participar 

da pesquisa, de forma voluntária e sem quaisquer bônus ou gratificação, 

assinando o TCLE (ANEXO A). 
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A seguir, o quadro 1 descreve os critérios de inclusão conforme os 

grupos: 

  Quadro 1 - Critérios de inclusão, conforme os grupos 

Grupo Controle
Grupo RCU  
sem uso de 

imunossupressor

Grupo RCU  
com uso de 

imunossupressor

Estar em acompanhamento no 
ambulatório de Doenças 
Orificiais do Serviço de 

Coloproctologia do IC-HC-
FMUSP.

Estar em seguimento no ambulatório de Doenças 
Inflamatórias Intestinais. do Serviço de Coloproctologia do 

IC-HC-FMUSP.

Ter diagnóstico de doença 
hemorroidária exclusiva como 

doença orificial, sem 
complicações agudas (como 
trombose e sangramento). 

Ter diagnóstico estabelecido de RCU, comprovado por 
história clínica, exames complementares endoscópicos, 

de imagem, laboratorial e anatomopatológico.

 Fazer uso de 
aminossalicilatos  

          
 ou  

Estar sem nenhum 
tratamento 

medicamentoso 
específico para doença 
inflamatória intestinal.

Fazer uso contínuo de: 
 *Azatioprina ou metotrexato  
(nos últimos quatro meses, 

pelo menos)  

e/ou 

 *Corticoide 
 (prednisona com dose maior 

ou igual a 5mg/dia ou 
equivalente de outros 

corticoides por mais de dois 
meses consecutivos)  

e/ou  

*Terapia biológica  
(com infliximabe ou 

adalimumabe e/ou e/ou 
vedolizumabe e/ou 

ustequinumabe nos últimos 
quatro meses).

Não estar usando ou ter 
usado imunomoduladores 

ou terapia biológica 
continuamente nos 
últimos seis meses.  
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3..5.2 Critérios de exclusão: 

Foram excluídos do estudo os pacientes descritos no quadro 2 abaixo:  

  Quadro 2 - Critérios de exclusão  

Caso algum paciente previamente incluído na amostra apresentasse 

durante o exame físico lesões suspeitas de atividade clínica da infecção pelo 

HPV também seria excluído. 

Quanto ao grupo controle, excluímos também aquele que tivesse 

diagnóstico de fístula, fissura ou abscesso anorretal e também quadro 

suspeito de DII, como vigência de diarréia crônica mucossanguinolenta e/ou 

exame colonoscópico sugestivo, para evitar possível viés. Não poderia ter ou 

estar usando corticoide, independente da via de administração ou dose, nos 

últimos noventa dias anteriores à coleta. 

Menores de 18 anos.

Grávidas.

Portadores do HIV.

Imunossuprimidos devido outras doenças (por exemplo, artrite reumatóide, lupus 
eritematoso sistêmico, câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida).

Submetidos a transplante de órgãos ou tratamento quimioterápico.

Portadores de hepatites B e/ou C.

História atual ou prévia de radioterapia ou tratamento cirúrgico para carcinoma 
espinocelular anorretal.

Submetidos a qualquer esquema vacinal para HPV.

História prévia ou atual de HPV anogenital.

Submetidos a proctocolectomia total. 
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Não foi incluído no estudo aqueles que não aceitassem participar da 

pesquisa ou que não assinasse o  TCLE e, para os dois grupos portadores de 

RCU, o paciente cujo diagnóstico de retocolite ulcerativa não estivesse 

estabelecido. 

 

3.6 Coleta de dados e análise de amostras biológicas dos 

pacientes 

Os pacientes que aceitaram participar do estudo foram submetidos a 

uma entrevista, um questionário e à coleta de três amostras de material 

biológico, sendo duas amostras para estudo citopatológico do canal anal 

(citologia anal por esfregaço em lâmina) e outra amostra para estudo do DNA 

viral (amplificação do DNA pelo método de Reação em Cadeia da Polimerase 

-PCR- e hibridização para análise dos genótipos de HPV). Após a coleta, 

complementou-se o exame proctológico com toque retal e anuscopia pelo 

mesmo investigador. Os frascos utilizados para armazenamento do material 

biológico colhido foram identificados com o código de identificação da 

amostra. 

3.6.1 Protocolo de pesquisa 

Coletamos dados laboratoriais (velocidade de hemossedimentação, 

proteína C reativa e leucócitos) e clínico-epidemiológicos em forma de 

questionário, por meio de uma entrevista com um único entrevistador e 

anotados em um formulário de protocolo de pesquisa próprio (ANEXO B) que, 
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embora não tenham sido objetivos deste estudo, interessaram para melhor 

caracterização dos grupos específicos de pacientes, como cirurgias prévias, 

tempo de diagnóstico de RCU, grau de atividade da doença (adaptado dos 

critérios de Truelove e Witts45 e escore da Clínica de Mayo46), topografia da 

doença, número de hospitalizações pela DII, medicamentos em uso (tipo, 

dose, duração), gênero, idade, raça, frequência da atividade sexual, número 

de parceiros sexuais ao longo da vida, estilo de vida (etilismo, tabagismo), 

comorbidades, dentre outros. 
 

 3.6.2 Coleta e análise da citologia anal 

As duas amostras para citologia anal foram colhidas com o paciente 

deitado em maca ambulatorial, após posicionamento adequado do paciente,  

em decúbito lateral esquerdo, com pernas semi-fletidas, adaptada da posição 

de Sims47.  

Afastando-se os glúteos, foi feita a inspeção estática e dinâmica anal, 

seguida de introdução, no canal anal, até quatro centímetros, a partir da 

margem anal, de escova de poliéster apropriada, umedecida em água 

destilada, fazendo movimento suave de rotação por cinco vezes, em volta da 

parede do canal, para esfoliação e desprendimento das células. 

Em seguida a escova foi retirada e o material colhido foi depositado em 

lâmina de vidro, previamente identificada com lápis na extremidade fosca da 

lâmina com data e código de identificação da amostra do paciente, 

acrescentada do número um ou dois para diferenciar qual era a primeira e a 

segunda amostra coletada.  
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Realizou-se movimentos de rotação da escova por toda a lâmina para 

que o maior número de células se desprendesse da escova e ficassem 

dispostos de forma uniforme na lâmina. 

As amostras foram armazenadas imediatamente em um frasco de 

plástico próprio, com solução de etanol a 70% para fixação, para ulterior 

coloração pelo método Papanicolau (hematoxilina-eosina). 

A segunda amostra foi colhida sequencialmente, utilizando outra 

escova, seguindo a mesma técnica e a lâmina foi acondicionada em outro 

frasco. 

Essas duas amostras foram mantidas em temperatura ambiente e 

enviadas ao centro coparticipante  (Instituto de Infectologia Emílio Ribas - 

IIER) e a análise de ambas as lâminas, de cada paciente, foi realizada por 

dois citopatologistas, experientes na leitura desse tipo de amostra, no 

Laboratório de Patologia do IIER (Carta de Anuência - APÊNDICE C). 

Os técnicos de laboratório, devidamente treinados, envolvidos na 

preparação das lâminas para leitura, assim como os citopatologistas de 

referência desconheciam a identidade e o grupo a qual pertencia o paciente, 

evitando possível viés de interpretação. 

Para análise citopatológica, o material fixado em ambas as lâminas foi 

preparado baseado no método Papanicolaou, no próprio laboratório do centro 

coparticipante, sendo submetido a ação de uma série de diluições de etanol, 

seguido da aplicação de um corante básico - hematoxilina - que tem afinidade 

pelo núcleo das células e outros dois corantes citoplasmáticos - Orange G6 

(corante ácido) e o EA (corante policromático), com hidratação e desidratação  

entre as etapas, seguido de clareamento com xilol, um solvente orgânico.  
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Os achados da citologia foram divididos em inadequado ou adequado, 

de acordo com o sistema Bethesda48.  

Foi considerado esfregaço inadequado quando os achados foram 

insatisfatórios devido escassez de células epiteliais na amostra, 

obscurecimento por sangue acentuado, lubrificante, sobreposição espessa de 

células epiteliais por falha na distribuição do material na lâmina ou por 

exsudato purulento de leucócitos polimorfonucleares em condições 

inflamatórias, esmagamento celular por compressão excessiva durante a  

transferência do material da escova para a lâmina, células mal fixadas, 

causando artefatos de dessecamento celular, por demora na fixação, uso de 

fixador com teor alcoólico menor ou falha na técnica de coloração, impedindo 

uma interpretação acurada de mais de 75% das células epiteliais. 

Foi considerado adequada a amostra que apresentasse células 

epitel iais em quantidade representativa (estimativa mínima de 

aproximadamente 8.000-12.000 células escamosas), bem distribuídas na 

superfície da lâmina, preservadas, fixadas e coradas possibilitando sua 

adequada visualização e permitindo sua avaliação para uma conclusão 

diagnóstica48,49. 

As amostras adequadas foram classificadas seguindo a nomenclatura 

da classificação de Bethesda48 adaptada para citologia anal (Quadro 3). 
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 Quadro 3 - Classificação de Bethesda adaptada para citologia do canal anal 

No resultado da citologia foi considerado sempre o maior grau de 

displasia observado entre as duas amostras (Normal<ASC-US<ASC-

H<LSIL<HSIL<CEC), por exemplo, pacientes com uma lâmina em que a 

citologia foi LSIL e outra lâmina com resultado de citologia HSIL, será definido 

como “conclusão citológica”: HSIL. 

3.6.3 Coleta e análise molecular  

A amostra para análise molecular de genotipagem do HPV foi coletada 

da mesma forma que a citologia anal, porém após a retirada da escova do 

canal anal, ela foi imediatamente estocada em meio líquido, em um tubo 

especial lacrado, contendo 20ml de uma solução preservante denominada 

“CellPreserv” do fabricante Kolplast®, validada para a utilização com o teste 

de genotipagem utilizado no trabalho.  

Resultado da citologia  do canal anal Significado

Normal Negativo para lesão escamosa intra-epitelial

ASC-US Células escamosas atípicas de significado 
indeterminado

ASC-H Células escamosas atípicas, não podendo 
excluir HSIL

LSIL Lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau 

HSIL Lesão intra-epitelial escamosa de alto grau 

CEC Carcinoma espinocelular 
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O tubo foi encaminhado em temperatura ambiente para processamento 

no Laboratório de Inovação em Câncer, do Centro Translacional em Oncologia 

do departamento de Medicina Nuclear do HC-FMUSP.  

O teste de genotipagem do HPV foi feito in vitro por PCR utilizando o kit  

Linear Array® HPV Genotyping Test (Roche Molecular Systems, Inc., South 

Branchburg, Nova Jersey, Estados Unidos da América - EUA). Esse método 

qualitativo detecta por PCR e diferencia por hibridização trinta e sete 

genótipos de HPV, de baixo e alto risco oncogênico: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 

35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (subtipos MM4 e IS39), 83 (MM7), 84 (MM8) e 

CP610850,51. 

a) Preparação e extração de DNA:  a partir de uma alíquota de 10 ml 

do meio líquido contendo a amostra foi feita a extração do DNA utilizando 

fenol-clorofórmio para precipitação e isolamento do mesmo.  

b) Amplificação do DNA extraído: utilizou-se um conjunto de primers 

biotinilados para HPV, que amplificaram por PCR um fragmento de 

aproximadamente 450 pares de bases (pb), correspondente à uma parte da 

região polimórfica de L1 do  genoma do HPV. Além disso, um fragmento de 

268 pb do gene humano β-globina também foi amplificado por primers 

biotinilados específicos para o controle de qualidade das amostras e dos 

processos seguintes conforme especificação do fabricante52. 
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c) hibridização do produto da amplificação por PCR:  50µL de solução 

de desnaturação foi adicionado aos produtos da amplificação por PCR e 

hibridizados, sob agitação, em tiras contendo sondas ou probes de 

oligonucleotídeos com polimorfismos em L1 específicos para cada tipo de 

HPV, seguida de lavagem estringente, incubação-adição com substratos 

marcadores e secagem das tiras por pelo menos 24 horas em temperatura 

ambiente.  

A hibridização e detecção do produto amplificado foram realizadas com 

o Auto-Blot-3000H (MedTec Biolab Equipment, EUA),  o qual pode processar 

até 20 tiras simultaneamente. 

Em caso de amostras que amplificassem o DNA do HPV no PCR, mas 

não hibridizassem com algum tipo viral específico, seriam categorizadas como 

infecções não classificadas, o que não ocorreu na presente pesquisa. 

d) Identificação dos diferentes genótipos do HPV: utilizou-se um método 

colorimétrico que possibilita leitura visual de linhas na cor azul que se formam 

nas tiras-fitas descritas acima (item c), que se formam pelo depósito de  

substratos nas posições das sondas hibridizadas e foram comparadas com a 

sequência padrão das linhas designadas no guia de referência fornecido pelo 

fabricante para devida leitura52,53.  
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Na figura 1 o guia de referência está posicionado sobre a fita da 

amostra, identificando o tipo viral. O “REF” (linha preta) serve para 

alinhamento do resultado com o guia de referência.  As duas últimas linhas 

azuis inferiores correspondem a β-globina (low e high), ou seja, aos controles 

de qualidade do kit utilizado nos processos de extração, amplificação e 

hibridização da amostra. Se caso a fita ficasse toda branca entre a linha de 

referência “REF” e as duas linhas de β-globina não havia DNA do HPV na 

amostra analisada. 

                             

                              

                  Figura 1 – Resultado de genotipagem pelo método Linear Array®     

                  FONTE: Produção do próprio autor. 
    

O laboratório envolvido na análise molecular do HPV desconhecia o 

grupo de qual a amostra pertencia. 
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3.7 Análise estatística 

Fizemos a organização e tabulação dos dados da pesquisa com 

elaboração de tabelas pelo programa Microsoft Office Excel® 2016. 

Submetemos estes dados a estudo estatístico apropriado de acordo 

com a natureza das variáveis, com o auxílio do estaticista responsável do 

Departamento de Gastroenterologia do HC-FMUSP, quem usou como apoio 

computacional os programas R  (https://www.r-project.org/),  IBM SPSS 25 ® 

(Statistical Package for the Social Sciences) e Excel 2016 ® (Microsoft Office) 

e apresentados por meio de tabelas. 

Para verificar a significância de todos os testes estatísticos, adotou-se 

um erro α bidirecional de 0.05 (5%) como nível de rejeição da hipótese de 

nulidade (valor de p ≤ 0,05) e inclusão do intervalo de confiança para a 

proporção de 95%. 

Iniciou-se o processo de análise dos dados com uma exploração 

descritiva, resultando em tabelas de frequência e porcentagem para variáveis 

qualitativas. 

As estatísticas descritivas incluindo média e desvio padrão, mediana, 

mínimos e máximos foram calculadas para resumir as variáveis quantitativas 

contínuas e discretas. 
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Para estudar a distribuição das variáveis qualitativas de acordo com os 

grupos “Controle”, “RCU sem uso de imunossupressor” e “RCU com uso de 

imunossupressor” foi empregado o teste de qui-quadrado ou teste exato de 

Fischer quando necessário. O teste de Kruskal-Wallis foi usado para a 

comparação entre os grupos independentes no caso de variáveis 

quantitativas. 

Definimos a amostra com presença de HPV de alto risco por PCR se 

pelo menos um tipo de HPV de alto risco fosse encontrado na amostra.  

Consideramos sexualmente ativo os pacientes que referiram ter tido  ao 

menos uma relação sexual com penetração nos últimos 12 meses.  

Definimos ex-tabagismo como abstinência nos últimos 6 meses.  



4 Resultados 
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4.1 Características gerais  

Excluímos 11 pacientes do trabalho, sendo que cinco mulheres e um 

homem preenchiam os critérios de inclusão, mas não quiseram participar da 

pesquisa; excluímos quatro pessoas por preencherem os critérios de 

exclusão: uma mulher apresentava lesões sugestivas de HPV no exame de 

inspeção anal; outra tinha artrite reumatóide; uma havia sido submetida a 

proctocolectomia total com ileostomia terminal e um homem era transplantado 

renal. Um homem recusou-se a dar continuidade à pesquisa por sentir 

desconforto na coleta da primeira amostra da citologia.  

Obedecidos os critérios de inclusão e exclusão, no período entre 29 de 

setembro de 2017 e 27 de novembro de 2019, coletamos amostras de 146 

pacientes, sendo 54 do grupo controle (37%), 47 (32%) do grupo RCU sem 

imunossupressor e 45 (30,8%) do grupo RCU com imunossupressor, conforme 

tabela 1.  

 

  Tabela 1 - Distribuição dos grupos avaliados no estudo  

FONTE: Produção do próprio autor. 

N %

Grupo

Controle 54 37,0%

RCU sem uso de imunossupressor 47 32,2%

RCU com uso de imunossupressor 45 30,8%
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Dos 146 pacientes, 71 (48,6%) eram do sexo masculino e 75 (51,4%) 

do sexo feminino, não havendo diferença estatística quanto ao sexo entre os 

grupos (p=0,914), conforme tabela 2. 

 

        Tabela 2 - Estratificação dos grupos avaliados no estudo quanto ao sexo  

               FONTE: Produção do próprio autor. 
*Valor de p baseado no teste exato de Fischer 

           

A média de idade dos pacientes do estudo foi de 45 anos, com desvio 

padrão (DP) de +-15, sendo a menor idade 18 anos e a maior idade 69 anos. 

Ao avaliarmos a idade entre os grupos do estudo, não observamos diferença 

estatisticamente significante (p = 0,721), conforme visto na tabela 3.  

 

          Tabela 3 - Análise descritiva da idade estratificada de acordo com os grupos 
   

  

           FONTE: Produção do próprio autor. 
              NOTA: DP=  desvio padrão; P25-P75= intervalo interquartil. 

   *Valor de p baseado no Teste Kruskal-Wallis de amostras independentes.  

    

Controle
RCU sem 

imunossupressor
RCU com 

imunossupressor p-
valor*

N% N% N% N%

Sexo

Masculino 71(48,6) 26(48,1) 24(51,1) 21(46,7)
0,914

Feminino 75(51,4) 28(51,9) 23 (48,9) 24(53,3)

Controle
RCU sem 

imunossupressor
RCU com 

imunossupressor p-
valor*Média 

(±DP)
Mediana 
(P25-P75)

Média 
(±DP)

Mediana 
(P25-P75)

Média 
(±DP)

Mediana 
(P25-P75)

Idade 44(±15) 43(33-58) 46(±15) 46(34-57) 45(±14) 47(33-57) 0,721
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4.2 Citologia anal   

As amostras de citologia anal foram adequadas em 86,3% dos 

pacientes. Em todos os grupos estudados havia mais resultados adequados 

que inadequados. Não ocorreu significância estatística (p=0,542) entre os 

grupos, conforme visto na Tabela 4. 

Dentre as 126 citologias adequadas, 75 (59,5%) mostravam alterações, 

sendo a LSIL mais frequente. Todavia, não houve diferença entre os três 

grupos (p=0,204) ao se comparar os achados de citologia anal.   

No grupo controle, 46 citologias foram consideradas adequadas e 

distribuídas em 18 normais (39,1%) e 28 alteradas (60,9%), sendo ASC-US a 

alteração mais comum (34,8%). 

Nos pacientes com RCU, 80 citologias foram consideradas adequadas, 

sendo 33 normais (41,2%) e 47 alteradas (58,8%). No grupo de RCU sem uso 

de imunossupressor, 51,3% tinham citologias normais seguida de LSIL 28,2%, 

enquanto que no grupo RCU em uso de imunossupressor, ocorreu o oposto: a 

LSIL foi a mais frequente (41,5%), seguida de citologia normal (31,7%). 

Apenas um paciente apresentou citologia ASC-H e era do grupo de RCU sem 

uso de imunossupressor.  
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Tabela 4 - Classificação das citologias anais em inadequadas ou adequadas e 
a frequência dos achados das adequadas, conforme os grupos do 
estudo 

FONTE: Produção do próprio autor. 
  NOTA: ASC-US – atipias celulares de significado indeterminado; LSIL – lesão intraepitelial escamosa de 

baixo grau; ASC-H – atipias celulares de significado indeterminado que não excluem HSIL (lesão 
intraepitelial escamosa de alto grau). 
*Valor de p baseado no teste exato de Fischer 

4.3 Presença de HPV por PCR 

Na grande maioria dos pacientes (82,6%) não foi encontrado HPV nas 

amostras avaliadas pelo método Linear Array®. Isolou-se o DNA do HPV em 

25 indivíduos (17,4%), conforme visto na Tabela 5. 

Duas amostras foram inadequadas (1,4%) para análise pelo PCR e, 

portanto, excluídas. Uma no grupo controle (1,9%) e outra no grupo de RCU 

sem imunossupressor (2,1%). Uma delas teve citologia normal e a outra era 

inadequada.   

N(%)
Controle RCU sem 

imunossupresor
RCU com 

imunossupressor p-
valor*

N % N % N %

Citologias 
Inadequadas 20 (13,7) 8 14,8 8 17 4 8,9

0,542
Citologias 
adequadas 126 (86,3) 46 85,2 39 83 41 91,1

    Normal 51 (40,5) 18 39,1 20 51,3 13 31,7

0,204
    ASC-US 34 (27) 16 34,8 7 17,9 11 26,8

     LSIL 40 (31,7) 12 26,1 11 28,2 17 41,5

     ASC-H 1 (0,8) 0 0 1 2,6 0 0



Resultados 31 

Não foi achado HPV em quase 87% do grupo controle e em 

aproximadamente 80% de cada grupo de RCU.  

O HPV foi detectado pela técnica de genotipagem em sete (13,2%) de 

53 pacientes do grupo controle e nos pacientes de RCU foi de 18 (19,8%) de  

de 91 pacientes, sendo distribuídos coincidentemente iguais, nove, em cada 

grupo.  

Obtivemos significância estatística (p= 0,002) ao avaliarmos a presença 

de HPV conforme o sexo. A maior frequência de HPV foi nas mulheres (27%) 

vs. 7,1% das amostras dos homens . 

 Tabela 5 - Presença de HPV por PCR estratificada de acordo com o grupo e 
sexo 

                       FONTE: Produção do próprio autor.
NOTA: PCR - Reação em Cadeia da Polimerase. 

                            *Valor de p baseado no teste exato de Fischer


Presença de HPV por PCR
p-valor*

Negativo Positivo

N(%) N(%)

Amostra total 119 (82,6) 25 (17,4)

Grupos

Controle 46 (86,8) 7 (13,2)

0,579RCU sem imunossupressor 37 (80,4) 9 (19,6)

RCU com imunossupressor 36 (80) 9 (20)

Sexo

Feminino 54 (73) 20 (27)
0,002

Masculino 65 (92,9) 5 (7,1)
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4.4 Genotipagem do HPV 

Dos 25 pacientes que apresentaram positividade para presença de 

HPV no teste de genotipagem, a grande maioria (72%) tinha HPV de alto risco 

oncogênico, sendo seis pacientes do grupo controle e 12 pacientes com RCU, 

enquanto que 28% apresentaram HPV de baixo risco oncogênico, sendo um 

paciente no grupo controle e seis pacientes nos grupos com RCU (Tabela 6).  

Não houve diferença estatística (p=0,736). 

A distribuição entre os pacientes com RCU que apresentaram HPV de 

alto e baixo risco foi coincidentemente igual (66,7% e 33,3%, respectivamente) 

entre os grupos sem e com uso de imunossupressor, sendo seis pertencentes 

a cada grupo quanto ao HPV de alto risco e três em cada grupo, quanto ao 

HPV de baixo risco. Quando avaliamos os resultados no grupo controle, a 

maioria dos participantes tinha HPV de alto risco (85,7%).  

Analisando os resultados dos 25 pacientes com presença do HPV de 

acordo com o sexo, a maioria (20) era do sexo feminino (80%) e 15 delas 

apresentavam HPV de alto risco (75,0%), todavia não houve diferença 

estatística (p=0,597). Apenas cinco eram do sexo masculino, sendo três de 

alto risco (60,0%) e dois de baixo risco (40,0%). Ao fazermos uma análise 

secundária, observamos que as mulheres eram as que mais tinham HPV de 

alto risco, em todos os grupos. 
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 Tabela 6 - Achados quanto a presença de genótipo de HPV de baixo ou alto 
risco oncogênico, de acordo com o sexo e grupos  

FONTE: Produção do próprio autor. 
*Valor de p baseado no teste exato de Fischer 

Na tabela 7, correlacionando o grau de atividade da doença de ambos 

os grupos de RCU - conforme a Classificação de Truelove Witts e a de Mayo 

Score - com a oncogenicidade do HPV, a análise não encontrou relação 

significante (p=0,569 e p=1, respectivamente). A maioria dos pacientes com 

HPV de alto ou baixo risco apresentavam RCU leve pela classificação de 

Truelove Witts ou estavam em remissão ao serem avaliados pelo de Mayo 

Score.  

Amostra 
total Sexo Grupos

Masculino Feminino
p-

valor
*

Controle
RCU sem  
imunossu
pressor

RCU com  
imunossu
pressor p-

valor*
N (%) N(%) N(%) N(%) N N

Tipo 
de 

HPV

Baixo 
Risco 7 (28) 2 (40) 5 (25)

0,597

1 (14,3) 3 (33,3) 3 (33,3)

0,736
Alto 

Risco 18 (72) 3 (60) 15 (75) 6 (85,7) 6 (66,7) 6 (66,7)

TOTAL 25 (100) 5 (100) 20 (100) 7 (100) 9 (100) 9 (100)
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 Tabela 7 - Análise do grau de atividade da doença, conforme a classificação de 
Truelove e Witts e de Mayo Score estratificada de acordo com a 
oncogenicidade do HPV (alto e baixo risco)  

FONTE: Produção do próprio autor. 
*Valor de p baseado no teste exato de Fischer 

Encontramos 22 tipos diferentes de HPV dentre os 37 genótipos 

possíveis de serem identificados pela técnica empregada (Figura 2). Os 

genótipos mais frequentes foram os 16, 52 e 89 (os dois primeiros de alto risco 

e o último de baixo risco oncogênico), seguidos do 6, 51 e do 53 (o primeiro de 

baixo risco e os demais de alto risco).  

Identificamos sete genótipos de HPV no grupo controle e 17 tipos 

diferentes nos pacientes com RCU, sendo 11 (64,7%) no grupo RCU sem 

imunossupressor e 13 (76,5%) no grupo de RCU com uso de imunossupressor 

(Figura 2).  

HPV de Baixo Risco HPV de Alto Risco p-
valor*N % N %

Classificação Truelove e 
Witts

Leve 5 83,3 11 91,7

0,569Moderada 1 16,7 0 0 

Grave 0 0 1 8,3

Mayo Score

Remissão 4 66,7 6 50

1,000Leve 1 16,7 3 25

Moderada 1 16,7 3 25
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                          Figura 2 - Genótipos encontrados nos grupos do estudo 
                              FONTE: Produção do próprio autor 
                                    NOTA: *HPV de baixo risco oncogênico; **HPV de alto risco oncogênico; RCU: retocolite  
                         ulcerativa. 

Durante a análise de genotipagem, ao avaliarmos a quantidade de 

genótipo em cada amostra dos pacientes com RCU, 13 pacientes (72,2%) 

apresentavam apenas um genótipo, enquanto que cinco pacientes (27,8%) 

apresentavam mais de um genótipo. Havia 44,4% (quatro pacientes) no grupo 

de RCU com uso imunossupressor apresentando pelo menos dois genótipos, 

enquanto que no grupo de RCU sem uso de imunossupressor somente 11,1% 

(um paciente), conforme tabela 8. Quanto ao grupo controle, 28,6% (dois 

pacientes) tinham mais de um genótipo. 
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Tabela 8 - Distribuição de acordo com o número de genótipos encontrados em 
cada amostra de paciente dos grupos de retocolite ulcerativa 

FONTE: Produção do próprio autor 

FONTE: Produção do próprio autor. 
*Valor de p baseado no teste exato de Fischer 

Sintetizando nossos resultados, a prevalência de HPV no canal anal do 

grupo controle foi de 13,2%. Nos pacientes com RCU foi de 19,8% de 91 

pacientes, sendo nove de cada grupo. Observando de forma isolada, a 

porcentagem foi 19,2% no grupo de RCU sem uso imunossupressor e 20% no 

grupo de RCU com uso de imunossupressor, não apresentando diferença 

estatística. Havia 44,4% do grupo RCU em uso de imunossupressor 

apresentando pelo menos dois genótipos, enquanto que no grupo sem 

imunossupressor somente 11,1%. A prevalência de HPV de alto risco 

oncogênico foi igual (66,7%) entre os dois grupos de RCU vs. 85,7% no 

controle (p= 0,736). Os genótipos mais frequentes de HPV nos indivíduos com 

RCU foram o 52 e 89 seguidos do 6 e 53 e todos esses mais frequentes no 

grupo de RCU em uso de imunossupressor, sendo maior também nesse grupo 

a quantidade de genótipos presentes (54,2% vs. 45,8% no grupo de RCU sem 

imunossupressor). Em 70,8% das citologias anais dos pacientes com RCU foi 

encontrada alteração vs. 60,9% no grupo controle ( p= 0,204).  

Um genótipo Mais de um 
genótipo p-valor*

N N

Grupo de RCU

RCU sem 
imunossupressor 8 1

0,2941
RCU com 

imunossupressor 5 4

Total N(%) 13 (72,2%) 5 (27,8%)



5 Discussão 
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Avaliando-se o sexo, em nosso estudo não houve diferença estatística 

entre o grupo controle e os grupos de RCU (p=0,914).  Encontramos 47 (51%) 

mulheres com RCU e 45 (49%) homens, divergindo do resultado de Cranston 

et al.41 em que a maioria dos 14 pacientes com RCU estudados era do sexo 

masculino (57,1% ) e não do feminino (42,9%). 

 O HPV tem tropismo por superfícies epiteliais, causando infecções na 

pele e nas mucosas. Para isso, há necessidade de interrupção na integridade 

do tecido para que o mesmo penetre no epitélio e se incorpore ao DNA do 

hospedeiro e se replicar12. Neste estudo, não houve relação de um pior grau 

de atividade da RCU com a oncogenicidade do HPV, pois somente dois 

pacientes com HPV apresentavam atividade moderada a grave pela 

classificação de Truelove Witts45 e quatro apresentavam doença moderada 

pelo escore de Mayo46. 

Um estudo prospectivo com 230 pacientes com DII demonstrou 

aumento significativo no número de lesões verrucosas por HPV no grupo que 

recebeu azatioprina / 6-mercaptopurina em comparação com aqueles que não 

estavam em imunossupressão (17,2% vs. 3,3%, P = 0,004)54. 
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Não observarmos diferença na frequência de infecção pelo HPV no 

canal anal dos nossos pacientes com RCU em uso de imunossupressor (20%) 

comparado àqueles que não o fazem (19,6%), corroborando ao observado por 

Shah et al.42 (2015), Handisurya et al.37 (2016) e Cranston et al.41 (2017), 

limitando nossa compreensão de como medicamentos imunossupressores 

poderiam afetar o risco de desenvolver carcinoma espinocelular anal nos 

pacientes com DII. 

Seria interessante estratificar a prevalência anal do HPV com o uso 

individual das medicações imunossupressores, pois apesar de todos 

comprometerem, em certa medida, a resposta imune do paciente, seus modos 

de ação diferem e cada imunomodulador acarreta um risco aumentado de 

infecção, embora em grau variado que ainda não foi quantificado e não há, até 

o momento, meios biológicos precisos para quantificar a imunossupressão em 

pacientes com DII. 

Devido nosso tamanho amostral, a comparação dos pacientes do grupo 

RCU em uso de imunossupressor, conforme as diferentes classes de 

medicamentos (por exemplo, imunomoduladores vs. agentes anti-TNF), não  

foi possível para análise quanto a prevalência do HPV entre eles, até mesmo 

porque alguns faziam uso de mais de uma droga imunossupressora. Esses 

medicamentos são comumente prescritos juntos, de modo que os eventos 

podem ser consequência da sobreposição ou atividade cumulativa de 

imunossupressores. 
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O HPV foi detectado pela técnica de genotipagem em 13,2% no grupo 

controle, enquanto que nos pacientes com RCU foi de 19,8%, sendo 

distribuídos coincidentemente iguais nos dois grupos com RCU.   

Comparando nossos achados a publicações prévias sobre a presença 

do HPV em portadores de DII, os dados foram similares aos 17,2% dos 

pacientes com RCU de Vuitton et al.38 e aos 21,1% dos pacientes com DII de 

Handisurya et al.37 Contudo, bem diferente dos 92,9% encontrados em 

pacientes com RCU, no estudo de Cranston et al.41 Uma justificativa para tal 

achado é a casuística pequena desse último em relação ao nosso (14 vs. 92). 

Eles também encontraram porcentagem divergentemente alta nos pacientes 

com DII (89,1%), quando comparada à de Handisurya et al.37  

Essa tendência maior de HPV nos nossos grupos de RCU não foi 

significativa e deve ser considerada com cuidado devido ao número limitado 

de sujeitos que apresentaram HPV detectável no teste do PCR. Isso pode ter 

ocorrido devido a algumas suposições: a identificação do DNA viral pelo PCR 

limita-se em detectar infecção pelo HPV atual (corrente) e não a infecções 

passadas pelo HPV. Além disso, a maioria das infecções pelo HPV é 

transitória e tende a regredir espontaneamente em grande parte das vezes55. 

Vale salientar que não tivemos problema na coleta ou erros de processamento 

com os método empregados, que poderiam reduzir a positividade no teste.  

Não houve diferença estatística quanto a presença de pacientes com 

HPV detectável de alto ou baixo nos grupos estudados (p=0,736), assim como 

no estudo de Handisurya et al.37, com ressalva que os grupos eram de DII e 

psoríase. 
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No estudo de Shah et al.42, que incluía grupo controle e pacientes com 

DII, o HPV de alto risco foi detectado em apenas 2% da amostra total, valor 

comparativamente baixo em relação ao nosso estudo (12,5%) e ao de Vuitton 

et al.38 de 18,1%.  

Em relação aos pacientes com RCU, o resultado de 13,2% do nosso 

estudo, quanto a genotipagem de alto risco, foi semelhante aos 13,8% de 

Vuitton et al.38 (2018) e também a dos pacientes com DII (p=0,143) de 

Handisurya et al.37 (2016).  

Quanto a presença do HPV de acordo com o sexo, Vuitton et al.38 

consideraram o sexo feminino como fator de risco independente para infecção 

anal pelo HPV e observaram que cepas de alto risco para HPV foram mais 

comumente detectadas em mulheres do que homens (23,1% vs. 12,8%, p= 

0,004), em concordância ao encontrado em nosso estudo (27% vs. 7,1%, p= 

0,002). 

Ainda sobre o estudo acima38, entre os pacientes detectados por 

qualquer tipo de HPV, a frequência foi maior no sexo feminino (43,3%), similar 

aos nossos achados, embora o nosso com proporção maior (80%), sendo que 

75% dessas mulheres apresentava HPV de alto risco oncogênico. Em todos 

os grupos, eram as mulheres quem mais tinham HPV de alto risco e não 

houve diferença entre os grupos de RCU, podendo sugerir diferença de 

suscetibilidade ou de comportamento sexual entre homens e mulheres na 

ocorrência do HPV. 
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Dos 18 pacientes com RCU que tinham HPV no PCR, 13 (72,2%) 

apresentavam apenas um genótipo e cinco (27,8%) mais de um genótipo, o 

oposto referido por Cranston et al.41, com quatro (30,8%) e nove (69,2%) 

respectivamente.  

Os estudos mostram que o HPV 16 e 18 estão mais frequentemente 

associados a câncer de canal anal e perianal56,57, porém nenhum dos nossos 

pacientes apresentou HPV 18 e dos que tinham HPV 16, dois eram do grupo 

controle e dois pertenciam aos pacientes com RCU, sendo um em cada grupo 

de RCU, totalizando 16% dos pacientes com amostra positiva para HPV. 

Cranston et al.41 encontrou uma porcentagem maior que a nossa desse tipo 

viral  (65,2%) nos pacientes com DII. 

Os genótipos mais frequentes em nossa casuística foram os 16, 52 e 

89 (os dois primeiros de alto risco e o último de baixo risco oncogênico, 

respectivamente), seguidos do 6, 51 e do 53 (o primeiro de baixo risco e os 

demais de alto risco). Os genótipos mais frequentes de HPV nos pacientes 

com RCU foram o 52 e 89, seguidos do 6 e 53 e todos esses mais frequentes 

no subgrupo de RCU com imunossupressor.  

O genótipo 89 foi encontrado exclusivamente no sítio anal em um 

estudo realizado por Volpini (2016) com espécimes cervicais e anais de 126 

mulheres soropositivas para HIV, com citologia cervical normal58. 

Esse genótipo estava ausente no grupo controle e no RCU sem 

imunossupressor e, portanto, somente presente no grupo de RCU com 

imunossupressor, levantando questões acerca da tendência maior nesse 

grupo e um possível papel causador ou permissividade específica para esse 

tipo viral. 
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Cranston et al.41 relataram citologia alterada em seis ( 42,9%) dos 14 

pacientes com RCU estudados, enquanto em nosso estudo, das 113 citologias 

adequadas de pacientes com RCU, 70,8% apresentavam alteração. 

Uma possibilidade da maior frequência de alterações nas citologias em 

pacientes com RCU em nosso estudo quando o comparamos ao de Cranston 

et al.41 é que coletamos duas amostras de citologia anal, o que melhora a 

sensibilidade15, já no outro é realizado apenas um swab anal (armazenado em 

meio líquido).  

Em uma análise secundária, avaliando os sete pacientes com citologia 

LSIL que apresentaram HPV de alto risco, cinco eram portadores de RCU, 

sendo quatro pacientes pertencentes ao grupo RCU com imunossupressor, 

um ao grupo RCU sem imunossupressor e dois ao grupo controle. 

Contrariando nosso resultado de pacientes com RCU com citologia 

LSIL, um estudo retrospectivo feito por Ruel et al. (2016), dos 18 pacientes 

com DII (10 com RCU) com diagnóstico de carcinoma de células escamosas, 

dois apresentavam LSIL, sendo ambos portadores de RCU e negativos para 

HPV de alto risco. Um deles usava imunossupressor e outro se desconhecia a 

medicação em uso36. 
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Shah et al.38 (2015) observaram maior número de citologias anais 

alteradas no grupo de DII (8,8%), mas não houve diferença estatisticamente 

significativa (p=0,1) em relação ao grupo controle (2,6%) assim como neste 

estudo (p=0,204), em que 58,75% das citologias eram alteradas nos pacientes 

com RCU e e 60,9% no grupo controle. Entretanto, deve-se atentar que no 

estudo de Shah et al.42, todas as citologias alteradas eram ASC-US. No estudo 

de Cranston et al.41 (2017), das seis citologias alteradas em pacientes com 

RCU, cinco eram ASC-US e uma LSIL. Deve-se chamar atenção que Cranston 

et al.41 não incluíram pacientes em uso de terapia biológica, mas 50% dos 

pacientes com RCU usavam azatioprina ou 6-mercaptopurina associado ou 

não  a aminossalicilato. 

Em nosso trabalho, ASC-US foi a alteração mais frequente (34,8%) no 

grupo controle, distinguindo-se de Shah et al42. Nos pacientes com RCU em 

uso de imunossupressor, a LSIL foi a mais frequente (41,5%) e no grupo RCU 

sem uso de imunossupressor, a citologia normal foi a mais frequente (51,3%), 

diferindo  também de Craston et al41. 

Embora nosso estudo não tenha mostrado evidências suficientes para 

apoiar uma rotina de citologia baseada no diagnóstico exclusivo de pacientes 

com RCU em uso ou não de imunossupressores, no meio científico há a 

recomendação para indicar a realização de citologia anal, dentre outros meios 

de rastreio do câncer anal, em alguns grupos de alto risco para infecção pelo 

HPV no canal anal, como pacientes com HIV; mulheres com alterações 

cervicais induzidas pelo HPV ou com exposição à imunossupressão; prática de 

sexo anal receptivo; pacientes com HPV genital atual ou pregresso ou com 

HPV anal tratado, além de fatores comportamentais como tabagismo58-64. 
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Parece cedo para fornecer diretriz clara de não necessitar de rastreio 

de citologia anal na população geral portadora de RCU, mas seria interessante 

a viabilidade de um estudo prospectivo para desenvolver um algoritmo de 

triagem e frequência citológica anal dos pacientes com DII portadores de 

fatores de risco significativos adicionais para HPV já conhecidos na literatura, 

como alguns descritos acima, para validar e direcionar essa triagem e 

demonstrar posteriormente o benefício de cuidado preventivo simples e de 

baixo custo particularmente na sobrevida desses indivíduos, em específico, ao 

fazer rastreamento do câncer anal.  

Nosso estudo apresenta limitações em alguns aspectos. A nossa 

amostra é relativamente pequena, mas é composta de apenas portadores de 

RCU, ao contrário de estudos publicados sobre o assunto36-38,41,42, que 

incluem no mesmo grupo dos pacientes com RCU, os portadores de doença 

de Crohn e/ou colite indeterminada.  

Nos critérios de seleção dos pacientes, excluímos aqueles com história 

prévia ou atual de HPV anogenital ou de vacinação para HPV, o que poderia 

mudar os achados citológicos ou de PCR e a prevalência do HPV, caso 

fossem considerados.  

Outro fator limitante foi a coleta de material biológico em instituição 

única, no entanto, nosso ambulatório oferece atendimento para pacientes com 

doença inflamatória intestinal referenciados de todo o estado de São Paulo.   
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A atividade inflamatória intensa no reto é uma condição que pode 

prejudicar e/ou confundir a avaliação da displasia anal pela citologia, mesmo 

quando lida por citopatologistas experientes65, mas a maioria dos nossos 

pacientes com RCU tinha atividade leve ou estava em remissão.  

Todos os pacientes diagnosticados com HPV de alto risco e alteração 

citológica (ASC-H, LSIL e ASC-US), foram contactados para serem 

submetidos a exame complementar de anuscopia com magnificação de 

imagem e biópsia dirigida, padrão ouro para detecção e grau de displasia anal, 

motivo de um novo estudo66-68.  

Continuaremos acompanhando os pacientes avaliados e pretendemos   

aumentar o número de doentes, incluindo portadores de RCU que tenham 

fatores sabidamente de risco para o HPV em busca de novos resultados 

nessa linha de pesquisa.  



6 Conclusões 
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A avaliação dos resultados obtidos nas condições de execução do 

presente estudo permitiu concluir que:  

1) Não houve diferenças na prevalência do HPV no canal anal, 

detectados pelo PCR em portadores de RCU em uso ou não de 

imunossupressores e grupo controle;  

2) Os achados da citologia do canal anal não mostraram diferença 

quando comparamos portadores de RCU em uso ou não de 

imunossupressores e controles;  

3) O HPV 52 e o 89 foram os mais prevalente nos portadores de RCU. 

Não houve diferença na prevalência do HPV de alto risco oncogênico no canal 

anal, detectados pela PCR, em portadores de RCU em uso ou não de 

imunossupressores e controles; 

4) Nosso estudo não mostrou evidências suficientes para apoiar a 

necessidade de rastreamento de rotina com citologia anal em pacientes com 

diagnóstico de RCU, em uso ou não de imunossupressores, excluídos os 

fatores de riscos independentes para HPV já descritos na literatura.  

 



7 Anexos 
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Anexo A -   Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

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

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

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

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

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

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

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

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

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:(...)  .................................... ...........................................................................

DADOS SOBRE A PESQUISA 

TÍTULO DA PESQUISA: Frequência de Papilomavirus Humano no canal anal de pacientes 
com retocolite ulcera6va. 

PESQUISADORES PRINCIPAIS: Aline Pozzebon Gonçalves (CRM-SP 165358), Ivan Cecconello 
(CRM-SP 18153) 

1.   CARGO/FUNÇÃO:   Médicos  

2.   UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Gastroenterologia – Serviço de Cirurgia do 
Cólon, Reto e Ânus,  Ins<tuto Central (prédio dos ambulatórios) 

3.   AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
RISCO MÍNIMO ■ RISCO MÉDIO □ 
RISCO BAIXO □ RISCO MAIOR □ 

4.   DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 anos 
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CONVITE À PARTICIPAÇÃO 

Você está sendo convidado para participar como voluntário de uma pesquisa sobre Retocolite Ulcerativa e 
HPV, que tem o objetivo avaliar a presença de um vírus chamado de papilomavírus humano (HPV) da região 
do ânus em pacientes com Retocolite Ulcerativa, em relação aos pacientes que não são portadores dessa 
doença. O local do estudo será o próprio Ambulatório de Coloproctologia do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que você já faz acompanhamento. 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO ESTUDO 

O papilomavírus humano (HPV) é uma espécie de micróbio. As lesões mais conhecidas que o HPV causa são 
as verrugas. As verrugas podem começar muito pequenas a ponto de não serem vistas sem a ajuda de 
aparelhos com lente de aumento. Esse vírus pode ficar adormecido por anos sem fazer qualquer mal ao 
paciente, mas ele pode se multiplicar, causando alterações nas células do ânus, não vistas a olho nú, 
chamadas de displasias. Quando essas lesões ocorrem e não são tratadas, podem levar ao desenvolvimento de 
tumores na região do ânus. Essas lesões estão associadas a defesa do corpo baixa. 

Os pacientes portadores de retocolite ulcerativa, uma doença inflamatória intestinal crônica, até o momento 
sem cura, inflama a porção final do intestino, podendo causar sangramento nas fezes, diarréia, dor na barriga 
e feridas dentro do intestino. Eles frequente-mente são tratados com medicações que diminuem a defesa, ou 
seja, a imunidade do nosso corpo e por isso, podem aumentar a chance de adquirir mais infecções 
oportunistas como o HPV. A proposta de estudo em que você participará tem por finalidade avaliar a 
frequência que este vírus aparece no canal do ânus dos pacientes com retocolite ulcerativa, e, posteriormente, 
identificar quais pacientes irão necessitar de exames preventivos para detecção de alterações celulares que 
possam levar ao desenvolvimento de tumor no ânus. 

PROCEDIMENTOS QUE SERÃO REALIZADOS E MÉTODOS QUE SERÃO EMPREGADOS 

Os dados serão obtidos a partir de dados clínicos, por meio de questionários que farei juntamente com você 
com perguntas sobre a sua saúde e da coleta de material biológico do seu canal anal, para estudo da citologia 
anal, ou seja, das células dessa região e para estudo da genética do HPV, por um método laboratorial 
chamado PCR. Para isso, você será examinado por um proctologista (médico especialista em intestino e 
ânus). Você ficará deitado de joelhos na maca, usando o antebraço como apoio. Será feita um a inspeção do 
ânus externamente e depois será colhido 3 amostras para análise, através da introdução de escovinha 
apropriada, no canal do ânus (parte interna do ânus), fazendo movimentos de giro dentro dele, para que 
algumas células do canal anal sejam aderidas na escova, recolhendo material para estudo. Esse material 
colhido será enviado para a devida análise e será descartado de maneira segura após a obtenção dos 
resultados finais deste trabalho. 

Todas as informações colhidas e o resultado do exame das células do ânus serão mantidos em sigilo e 
somente os pesquisadores envolvidos poderão ver os resultados individuais. Os dados serão arquivados em 
protocolos próprios e posteriormente submetidos à análise estatística. Seu protocolo será anexado a este 
respectivo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e armazenado em pasta, junto com os dos outros 
participantes da pesquisa. Em qualquer momento do estudo, os pesquisadores ficarão à disposição para 
fornecer resultados parciais dos seus exames e, após concluídos, se você tiver algum problema, será 
comunicado para iniciar o tratamento adequado. O pesquisador utilizará os dados coletados somente para esta 
pesquisa, sendo que esta poderá vir a ser exposta e publicada futuramente. Posteriormente, o material da 
pesquisa (dados clínicos e resultados de exames) será arquivado por cinco anos para possíveis consultas ou 
intercorrência legal e após este período será destruído para evitar qualquer tipo de constrangimentos por 
ambas as partes. 
Caso você não possua capacidade jurídica plena, o termo de consentimento deverá ser aceito por você e por 
seus tutores/curadores, sendo assinado por ambos; se houver recusa você será excluído da pesquisa. 
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ESCLARECIMENTO SOBRE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA DOS PARTICIPANTES DA 
PESQUISA 

Todo o atendimento que você receberá no Hospital das Clínicas independe da sua participação, ou seja, você 
será tratado da mesma maneira que qualquer paciente que não esteja ou não queira participar deste estudo. 
Você não receberá nenhuma medicação ou mudança de tratamento do seu atual problema de saúde. 

Caso seu resultado vier positivo para lesões do HPV que podem virar câncer, a equipe da pesquisa entrará em 
contato com você para ser encaminhado para o devido seguimento e tratamento, se necessário. 

RISCOS E BENEFÍCIOS 

Dentre os riscos quanto a sua participação nessa pesquisa, está um possível desconforto anal durante a coleta 
do material com escova apropriada no canal anal. Para diminuir este pequeno desconforto, a técnica será 
realizada de forma padronizada, afim de evitar qualquer desconforto maior ao paciente. Outro risco, está o 
seu possível constrangimento, caso, porventura, ocorra a quebra acidental do sigilo de sua identidade por 
parte dos pesquisadores envolvidos no trabalho. Para diminuir estes riscos, não haverá coleta no protocolo de 
pesquisa de seu nome e sim o número do seu registro no hospital. 

Se você aceitar participar dessa pesquisa, poderemos descobrir se as pessoas com retocolite ulcerativa têm 
mais HPV do que pessoas que não tem essa doença (que no estudo vamos chamar de “grupo controle”) e se 
sim, elas poderão ser acompanhadas e tratadas mais precocemente e dessa forma, você estará contribuindo na 
prevenção do câncer do ânus nesses pacientes. A pesquisa deverá ter um benefício para toda a sociedade, bem 
como para você, participante da mesma, uma vez que haverá fornecimento de dados ao sistema de saúde para 
implantação de programas informativos e/ou preventivos. Além disso, permitirá a sua utilização para futuras 
pesquisas relacionadas. 

EXPLICITAÇÃO DA GARANTIA DE INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DA 
PESQUISA 

As informações obtidas serão utilizadas somente para a presente pesquisa e serão analisadas em conjunto 
com as de outros pacientes, não sendo divulgada qualquer informação que possa levar a sua identificação. 
Você será tratado com respeito e dignidade e moral, bem como seus aspectos culturais e socioeconômicos. 
Assim, haverá diminuição da possibilidade de seu possível constrangimento. Em caso de dano pessoal, 
diretamente provocado pelo estudo proposto pelos pesquisadores, você terá direito as indenizações 
legalmente estabelecidas. 

GARANTIAS DE PLENA LIBERDADE AO PARTICIPANTE DE RECUSAR-SE A PARTICIPAR OU 
RETIRAR O SEU CONSENTIMENTO 

É garantida a liberdade de recusar a participar ou deixar de participar do estudo em qualquer etapa da 
realização do mesmo, sem qualquer prejuízo de sigilo, privacidade ou ao seguimento de seu tratamento, no 
ambulatório atendido no Ambulatório de Coloproctologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo. 

GARANTIA DE QUE O PARTICIPANTE RECEBERÁ UMA VIA DO TERMO DE CONSENTIMENTO  

É muito importante que você tenha entendido todos os benefícios e riscos dessa pesquisa e que só assine e 
concorde em participar após ter tirado todas as suas dúvidas e feito todas as perguntas que quiser. Caso 
concorde, você assinará duas cópias deste termo, sendo que uma delas será entregue a você e a outra 
permanecerá com os pesquisadores. 

FINANCIAMENTOS 
Este trabalho será realizado com recursos próprios dos autores da pesquisa, não tendo financiamento. 
Não haverá também nenhuma despesa pessoal ou ganho monetário para você, por sua participação no que se 
refere à pesquisa. 
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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS: 

Você tem direito de se manter informado a respeito dos resultados parcial e final da pesquisa. Em qualquer 
momento do estudo você ou seu responsável terão acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa, para 
esclarecimento de dúvidas, com a pesquisadora Aline Pozzebon Gonçalves, através do email: 
alinepozzebon@gmail.com ou telefone 11-986878335 ou (11)23080216 ou pelo endereço Dr. Enéas de 
Carvalho Aguiar, 255. –São Paulo-SP. Caso não seja localizado esta pesquisadora, poderá ainda ser acionado 
o Dr.Ivan Cecconello, orientador desta pesquisa, que pode ser contatado pelo telefone (11) 26617562. Se 
você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, 
(11) 2661-1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Declaro que fui suficientemente esclarecido sobre a pesquisa que li neste termo de consentimento ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Frequência de Papilomavirus Humano no canal anal de 
pacientes com retocolite ulcerativa.”. 

Eu discuti as informações acima com a Aline Pozzebon Gonçalves sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim os propósitos, os procedimentos a serem realizados, os potenciais 
desconfortos e riscos, benefícios, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 
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. 
Assino este termo de consentimento, por minha livre vontade e aceito participar da pesquisa cooperando com 
a coleta de dados para o projeto. Recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

Para casos de pacientes analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou visual: 

Declaro que assisti a explicação dos pesquisadores ao sujeito da pesquisa, que compreendeu e retirou suas 
dúvidas, assim como eu, a tudo o que será realizado na pesquisa. 

_________________________________ Data / / 

Assinatura do representante legal 

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 /               /


_______________________________ Data / /

Assinatura do participante

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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Anexo B -    PROTOCOLO DE PESQUISA 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

GRUPO:  
( ) RCU EM USO DE IMUSSUPRESSOR 
( ) RCU SEM USO DE IMUNOSSUPRESSOR 
( )CONTROLE _____ 

NÚMERO_____ 
REGISTRO: __________ 

1. Idade (  ) 

2. Gênero (  ) 

3. Raça: 

4. Cirurgias prévias orificiais: 

5. HPV anogenital prévio: sim( ) não( ) 

6. Frequência de atividade sexual: 

7. Número de parceiros sexuais: 

8. Tabagismo: ( ) sim ( )não 
9. Ex-tabagista:_________Há quanto tempo: ____ 
10.Etilista  
11. Substâncias ilícitas:  
12. Comorbidades: 
13. Cirurgias prévias: 
14. Exame proctológico:  
  - Inspeção estática e dinâmica:   
    - Toque retal: 
     - Anuscopia:  

15. Resultado da citologia:________ 
Amostra 1:  ( )insatisfatória ( ) satisfatória_________ 

Amostra 2  ( )insatisfatória ( ) satisfatória_________ 
16.Resultado do PCR viral: 
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SE GRUPO RCU: 
17. Tempo de diagnóstico de RCU: 
18. Tempo do inicio dos sintomas ao diagnóstico: 
19. Cirurgias prévias abdominais: 
20. Número de internações clínicas: 
21. Proteína C reativa: 
22. Velocidade de hemossedimentação: 
23. Leucócitos: 
24. Corticodependente: sim( ) não( ) 
25. Medicações em uso: 

Em uso Dose Q u a n t o 
tempo

Já usou Dose Q u a n t o 
tempo

Mesalazina

Mesalazina 
supositório

Sulfassalazina 

Azatioprina

Infliximabe

Adalimumabe

Ciprofloxacino

Metronidazol

Corticoide

Outros_______
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26. Truelove e Witts (adaptado): 

27. Escore da Clínica MAYO: 

RCU

Leve (60-70%) Moderada (20-25%) Grave (10-15%)

Número de evacuações/dia ≤4 4-6 >6

Sangue vivo nas fezes ± + ++

Temperatura Normal Valores 
internmediários

Temperatura média noturna >37,5ºC 
ou >37,8ºC em 2 dias dentro de 4 

dias

Pulso Normal Intermediário >90bpm

Hemoglobina (g/dl) >10,5 Intermediária <10,5

Velocidade de 
hemossedimentação 

 (mm/1ª hora)
<30 Intermediária >30mm, 1ª hora

1.Frequência das 
evacuações

2. Sangramento Retal 3. Achados Endoscópicos 4. Avaliação Médica 
Global **

0 = Normal para o 
paciente

0 = s/ sangue 0 = normal ou inativa 0 = normal

1 = 1 - 2 
evacuações/dia 
>normal

1 = raias de sangue 
< 1⁄2 do tempo.

1 = doença leve 
(enantema, perda do 
padrão vascular, leve 
friabilidade).

1 = doença leve

2 = 3-4 evacuações/
dia > normal

2 = sangue vivo 
evidente na 
maioria das 
evacuações

2 = doença moderada 
(enantema evidente, 
perda do padrão 
vascular, friabilidade, 
erosões)

2 = doença 
moderada

3 = ≥ 5 evacuações/
dia > normal

3 = 3-4 evacuações/
dia > normal

3 = doença grave 
(sangramento 
espontâneo, 
ulcerações).

3 = doença grave

4 = evacuações 
com sangue 
puro.

4 = doença grave 
(sangramento 
espontâneo, 
ulcerações).

** leva em 
consideração a queixa 
diária do paciente de 
desconforto abdominal, 
a sensação geral de 
bem-estar, achados do 
exame físico e o 
desempenho do 
paciente para 
atividades diárias.

ESCORE GRAVIDADE

≤2 s/ nenhum 
Subescore > 1

Remissão clínica

3 -5 Atividade Leve

6-10 1 Atividade Moderada

1-12 Atividade Grave
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                     Apêndice E - Tabela suplementar 1 

               Tabela Suplementar 1- Características gerais dos participantes do estudo, de 
acordo com os grupos. 

                 

                         FONTE: Produção do próprio autor. 
                                 NOTA: DP=  desvio padrão 
	                   *Valor de p baseado no teste exato de Fischer.

                                **Valor de p baseado no Teste Kruskal-Wallis de amostras independentes. 

  
               

Amostra 
geral Grupos

Controle RCU sem 
imunossupressor

RCU com 
imunossupressor p-valor

N N % N % N %

Etnia

Branca 94 44 81,5 22 46,8 28 62,2

<0,001*
Parda 37 1 1,9 21 44,7 15 33,3

Negra 13 9 16,7 4 8,5 0 0

Indígena 2 0 0 0 0 2 4,4

Frequência 
Atividade 

sexual

Não-ativo 34 2 3,7 17 36,2 15 33,3
<0,001*

Ativo 112 52 96,3 30 63,8 30 66,7

Tabagista

Não 140 51 94,4 45 95,7 44 97,8
0,874*

Sim 6 3 5,6 2 4,3 1 2,2

Ex-tabagista

Não 111 47 92,2 34 75,6 30 68,2
0,008*

Sim 29 4 7,8 11 24,4 14 31,8

Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP)

Idade 44(±15) 46(±15) 45(±14) 0,721**

Tempo do 
Dx em anos - 12,1(±9,5) 11,3(±6,6) 0,817**



                   


                        
  Apêndice F - Tabela suplementar 2 

         Tabela Suplementar 2 - Classificação dos grupos de pacientes com retocolite 
ulcerativa avaliados no estudo, quanto ao uso de 
medicação, grau de atividade da doença e padrão de 
acometimento na colonoscopia. 

                 

	 	   

	 	   FONTE: Produção do próprio autor. 
                  *Valor de p baseado no teste exato de Fischer.


             


           


RCU sem uso de 
imunossupressor

RCU com uso de 
imunossupressor p-valor*

N % N % N %

Em uso de 
Aminossalicilato

Não 20 21,7 11 23,4 9 20
0,802

Sim 72 78,3 36 76,6 36 80

Em uso de Tiopurinas

Não 66 71,7 47 100 19 42,2
<0,001

Sim 26 28,3 0 0 26 57,8

Em uso de Biológico

Não 73 79,3 47 100 26 57,8
<0,001

Sim 19 20,7 0 0 19 42,2

Em uso de Corticoide

Não 81 88 46 97,9 35 77,8
0,003

Sim 11 12 1 2,1 10 22,2

Grau de atividade 
(Truelove e Witts)

Leve 86 93,5 45 95,7 41 91,1

0,455Moderada 4 4,3 2 4,3 2 4,4

Grave 2 2,2 0 0 2 4,4

Grau de atividade 
 (Mayo Score)

Remissão 40 43,5 23 48,9 17 37,8

0,205Leve 36 39,1 18 38,3 18 40

Moderada 16 17,4 6 12,8 10 22,2

Apresentação na 
Colonoscopia

Retossigmoide 27 29,3 19 40,4 8 17,8

0,049

Até flexura esplênica 14 15,2 4 8,5 10 22,2

Colite extensa 4 4,3 1 2,1 3 6,7

Pancolite 28 30,4 11 23,4 17 37,8

Remissão 12 13,0 7 14,9 5 11,1

Anastomose 7 7,6 5 10,6 2 4,4
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