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RESUMO 

Guzela VR. Há maior frequência de displasia e infecção anal pelo 
papilomavírus humano na doença de Crohn? [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

O objetivo deste estudo foi comparar a frequência de displasia e infecção 

pelo papilomavírus humano (HPV) no canal anal de pacientes com doença 

de Crohn (DC) a um grupo controle, utilizando a citologia por esfregaço e a 

detecção viral por reação em cadeia da polimerase (PCR) seguida de 

hibridização, avaliar se há correlação do uso de imunossupressores e 

manifestação anal da doença com essas frequências, além de estabelecer 

se há concordância entre os dois métodos utilizados. Inicialmente, foram 

selecionados dois grupos: portadores de DC e outro de indivíduos hígidos 

(grupo controle). Todos os indivíduos foram submetidos à coleta de citologia 

anal por esfregaço com duas escovas e uma terceira que foi preservada em 

meio líquido para PCR. As lâminas foram classificadas de acordo com a 

classificação de Bethesda em: normal, células escamosas atípicas de 

significado indeterminado (ASCUS), lesão intraepitelial escamosa de baixo 

grau (LSIL) e lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL). A análise da 

PCR foi considerada como positiva ou negativa e os tipos 16 e de alto risco 

oncogênico foram identificados no primeiro grupo. Dados como uso de 

imunossupressores e presença da manifestação anal da DC foram 

considerados nas subanálises. Como resultado, 117 pacientes foram 

submetidos a coleta de citologia anal e detecção viral do HPV pela PCR. O 

grupo controle foi formado por 54 indivíduos e o DC por 63 (32 sem uso de 

imunossupressor e 31 em uso destas medicações). ASCUS e LSIL 

representaram respectivamente 25,9% e 22,2% dos pacientes controle e 

28,6% e 39,7% dos DC, não havendo diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos. HPV foi identificado em 14,8% dos pacientes do grupo 

controle e 27% dos pacientes com DC pela PCR, sendo predominantemente 



 

 

de alto risco nos dois grupos. A análise dos subgrupos DC sem e com o uso 

de imunossupressores também não apresentou diferença estatística entre as 

frequências encontradas pela PCR. A manifestação anal da DC se 

correlacionou inversamente com a frequência de HPV pela detecção viral, 

isto é, pacientes com comprometimento inflamatório anal apresentaram 

menor prevalência de PCR positiva. O coeficiente Kappa, utilizado para 

comparar a citologia anal por esfregaço e PCR, foi 0,068 na casuística total, 

denotando baixa concordância. Este estudo permite concluir que na amostra 

estudada não houve diferença entre displasia e infecção anal pelo HPV na 

comparação entre pacientes controle e DC. O uso de imunossupressores 

não influenciou este resultado, no entanto a manifestação anal da DC foi 

inversamente proporcional a positividade na PCR. Há baixa concordância 

entre citologia anal por esfregaço e detecção viral do HPV pela PCR seguida 

de hibridização na amostra estudada. 

Descritores: Infecções por papillomavirus; Doença de Crohn; Canal anal; 

Técnicas citológicas; Reação em cadeia da polimerase; Hibridização de 

ácido nucleico; Papillomaviradae. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Guzela VR. Is there a higher frequency of dysplasia and anal infection by the 
human papillomavirus in patients with Crohn´s disease? [dissertation]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

The aim of this study is to compare the frequency of dysplasia and anal 

infection by human papillomavirus (HPV) between two groups, one of 

patients with Crohn´s disease (DC) and another one with healthy individuals 

(control group).  The study used the anal cytology and the polymerase chain 

reaction (PCR) followed by hybridization. In addition, this study evaluate 

association with the use of immunosuppressant and the anal phenotype of 

the inflammatory bowel disease and establish if there is agreement between 

the both methods. From all individuals, three anal samples collected by 

brushes were obtained; the first two were used to the cytology and the third 

to PCR. Bethesda classification was applied in cytology evaluation (normal, 

atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS), low-grade 

intraepithelial lesion (LSIL) and high-grade (HSIL). The PCR analysis were 

classified in positive or negative and the first was evaluated according 

presence of types 16 and high oncogenic risk virus.117 patients  were 

enrolled in this study,  the control group had 54 individuals e DC had 63 (32 

without using immunosuppressant and 31 with it). ASCUS and LSIL 

represented respectively 25,9% and 22,2% of control group and 28,6% and 

39,7% of DC (differences statistically insignificant). HPV was identified in 

14,8% of controls individuals and 27% from DC group using the PCR. The 

high oncogenic risk type was prevalent in both groups. The analysis of the 

subgroups DC with and without immunosuppressant did not show differences 

in PCR frequencies. The anal manifestation of DC was inversely proportional 

to the HPV frequency by PCR; therefore, anal manifestation may play a 

protective role. The Kappa coefficient, used to compare the agreement 

between two methods was 0,068, meaning low level of agreement. In 



 

 

conclusion, there was no difference in frequencies of dysplasia and viral 

infection between the two main groups. The use of immunosuppressant did 

not change the results, although the anal inflammatory disease was inversely 

proportional to the frequency of HPV infection. There was no agreement 

between the two different methods applied in this population. 

Descriptors: Papillomavirus infections; Crohn disease; Anal canal; 

Cytological techniques; Polymerase chain reaction; Nucleic acid 

hybridization; Papillomaviradae. 
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1.1 Doença de Crohn 

A doença de Crohn (DC) compõe o grupo das doenças inflamatórias 

intestinais (DII), juntamente com a retocolite crônica ulcerativa inespecífica 

(RCUI) e a colite indeterminada, sendo descrita pela primeira vez em 19321. 

Ocorre igualmente entre ambos os sexos e a média de idade no diagnóstico 

é de trinta anos, com dois picos de incidência: o primeiro e maior entre 20 a 

30 anos e o segundo, menor, após 50 anos. Nos Estados Unidos da América 

(EUA), sua incidência anual é de 3,1 a 20,2/100.000 com uma prevalência 

de 201/100.000 habitantes1,2.  

No século 21, houve um aumento da incidência das DII na América do 

Sul, África, Ásia e Europa Oriental e tendência à estabilidade na América do 

Norte e Europa Ocidental. Uma revisão sistemática de 2017 demonstra que 

o país com maior prevalência de DC é a Alemanha (322/100.000 

habitantes). No Brasil, a variação percentual anual apresentou um 

incremento de 11,1% de 1990 até 20103. 

Esta doença é caracterizada por lesões inflamatórias salteadas 

transmurais com granulomas não caseosos que podem acometer todo o 

trato gastrintestinal. A forma mais comum de acometimento é a ileocolônica 

(cerca de 50%) e cerca de um terço dos pacientes podem apresentar 

manifestações perianais. Seus fenótipos incluem o comportamento 
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inflamatório, estenótico e fistulizante. Essas características são 

padronizadas pela classificação de Montreal1,2,4. Os sintomas e sinais variam 

conforme a localização e o fenótipo da doença, além de poderem coexistir 

as manifestações extraintestinais5,6. 

Por ser uma doença recorrente, seu índice de atividade pode ser 

quantificado pelo Índice de Atividade Clínica da Doença (CDAI)1 que 

considera uma série de parâmetros com pesos diferentes para compor uma 

escala, sendo considerada leve (CDAI entre 150 e 220), moderada (CDAI 

entre 220 e 450) e grave (CDAI > 450). Por meio deste índice, define-se 

remissão, resposta e recidiva. Outra classificação histórica e facilmente 

aplicada por possuir parâmetros puramente clínicos é o índice de Harvey-

Bradshaw (IHB)7. Quanto maior o índice, maior o grau de atividade da 

doença, sendo que o IHB inferior a 7 denota atividade leve e maior ou igual a 

8, atividade moderada a grave (Quadro 1). 

Quadro 1 - Índice de Harvey-Bradshaw 

Parâmetro Pontuação 

Bem-estar geral 

0 – muito bom 
1 – levemente comprometido 
2 – ruim 
3 – muito ruim 
4 – terrível 

Dor abdominal 

0 – nenhuma 
1 – discreta 
2 – moderada 
3 – intensa 

Número de evacuações líquidas no dia 1 ponto por evacuação 

Massa abdominal 

0 – ausente 
1 – duvidosa 
2 – definida 
3 – definida e dolorosa 

Complicações 

1 ponto por complicação 
artralgia, uveíte, eritema nodoso, úlceras 
aftóides, pioderma gangrenoso, fissura anal 
profunda, fístula anal, abscesso 

Fonte: adaptado de Harvey e Bradshaw7. 
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Após vinte anos de DC em atividade, 80% dos pacientes terão sido 

submetidos à cirurgia sendo que, dentro de apenas 5 anos do seu 

diagnóstico, o risco de cirurgia é de 30%2. Entre os pacientes com DC, a 

risco de mortalidade é 50% maior quando comparado à população geral 

sendo que 25% a 50% das mortes ocorrem devido a causas como 

desnutrição, complicações pós-operatórias e cânceres do trato 

gastrintestinal. O risco de câncer colorretal e do intestino delgado é de duas 

a oito vezes maior nestes pacientes, com maior risco em pacientes com 

inflamação persistente, evolução longa, maior extensão do acometimento, 

diagnóstico em idade precoce, histórico familiar de câncer colorretal e 

colangite esclerosante concomitante. O risco de neoplasias extraintestinais 

também é maior, como doenças linfoproliferativas e colangiocarcinoma8. 

Estima-se que a incidência anual de carcinoma espinocelular (CEC) 

seja 2/100.000 pacientes com DC e 0,9/100.000 em portadores de RCUI, 

com maior prevalência entre mulheres e idade média de 42 anos. O 

acometimento perianal da doença de Crohn está presente em 85% destes 

pacientes sendo o longo período de evolução da doença um importante fator 

de risco, no entanto, a frequência de infecção pelo papilomavírus humanos 

(HPV) no canal anal deste grupo não é bem estabelecida9,10.  

A ileocolonoscopia é o padrão-ouro para o diagnóstico da DC. 

Cápsula endoscópica e exames imaginológicos também podem auxiliar na 

avaliação do intestino delgado. Exames como proteína C reativa, lactoferrina 

e calprotectina fecal corroboram com o diagnóstico e permitem um 

parâmetro quantitativo de seguimento11. 
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A etiologia da DC é multifatorial. Predisposição familiar para o 

desenvolvimento das DII é historicamente aceita2,3,11. Por meio da 

associação genômica ampla foi possível identificar cerca de 201 loci 

associados às DII12, sendo que o domínio de oligomerização nucleotídica 2 

(NOD2) no cromossomo 16 foi o primeiro gene diretamente relacionado, 

atuando nas repostas imune e adaptativa13. Diversas outras vias também 

estão implicadas e foram descritas nas últimas duas décadas, como 

alterações na integridade da barreira epitelial e regulação da microbiota 

intestinal14,15. Genes como o ATG16L1, variantes alélicos de interleucinas 

(IL) 23 também se relacionam à predisposição da doença de Crohn15–17, 

assim como o membro 15 da superfamília do fator de necrose tumoral 

(TNF), antígeno leucocitário humano (HLA) loci, janus quinase 2 (JAK2), 

gene da quinase rica em repetições da leucina (LLK2) e mucina 19 (MUC-

19), dentre outros. Diante de tantas possibilidades de variantes alélicas, 

diversas vias imunológicas estão alteradas nas doenças inflamatórias 

intestinais e em especial na DC, como a barreira mucosa composta por 

mucina e pelas células epiteliais (enterócitos, Goblet e Paneth)18,19. Até 

mesmo o papel do TNFα ainda é controverso no desenvolvimento desta 

patologia20. 

Alterações do microbiota e da composição intraluminal (por exemplo, 

baixa concentração de ácidos graxos de cadeia curta), muitas vezes 

influenciada por fatores externos ambientais, dietéticos e do estilo de vida, 

também têm papel etiológico na DC. A ingesta de fibras derivadas de frutas 

é um fator de proteção, opostamente à ingesta de carboidratos refinados. 
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Estresse, falta de exercícios físicos e pior qualidade do sono também 

parecem influenciar na ocorrência de DC1. Estudos demonstraram uma 

frequência maior de colonização ileal por Escherichia coli invasiva e em 

outros relatos experimentais, a oferta luminal de bacteriófagos (vírus que 

infectam bactérias) é capaz de reduzir os sintomas da doença19,21. 

Pela sua apresentação heterogênea, o manejo da DC é desafiador e 

objetiva a cicatrização mucosa, com remissão profunda definida em níveis 

histológico, endoscópico e clínico1,2. 

No momento do diagnóstico, o objetivo do tratamento é a indução da 

remissão e a longo prazo sua manutenção. Duas estratégias são descritas: 

step-up, que utiliza inicialmente medicações com efeitos adversos menos 

comuns não imunossupressoras, e top-down, que implementa inicialmente 

as medicações imunossupressoras de ação sistêmica. Estudos mostram que 

a última estratégia possui melhor resultado a longo prazo pois previne a 

evolução desfavorável, no entanto pode evoluir com mais infecções 

secundárias1,22. 

Dentre as drogas disponíveis estão os aminossalicilatos cuja eficácia é 

questionável na remissão e manutenção da DC1,2,23. Os corticoesteroides são 

drogas eficazes na indução da remissão, porém seu uso na manutenção e na 

doença perianal é restrito devido aos efeitos adversos como risco de sepse e 

morte em pacientes com DC moderada e grave2,11. 

Imunossupressores como as tiopurinas (metotrexate, azatioprina e 6-

mercaptopurina) são agentes destinados preferencialmente à manutenção 

da remissão2,5. 
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Os agentes antifator de necrose tumoral (anti-TNF) (infliximabe, 

adalimumabe e certolizumabe) são efetivos na indução e manutenção da 

remissão24. Por sua ação imunossupressora, o principal evento associado é 

o surgimento de infecções oportunistas, especialmente a reativação de 

tuberculose latente. Seu efeito é ampliado com o uso concomitante de 

imunossupressores5. 

Moléculas antiadesão, isto é, anti-integrinas são outra classe de 

drogas disponíveis para o tratamento da DC moderada a grave. O 

vedolizumabe, que se liga à anti-integrina α4β7 é seletivo para o intestino e 

não apresentou casos relacionados da doença, podendo ser utilizado na 

indução e na manutenção da remissão, com início de ação mais lento em 

comparação com as demais terapias biológicas e melhor ação em pacientes 

com RCUI25. 

O ustequinumabe é um inibidor de IL-12 e IL-23 e não há relatos de 

graves infecções associadas ao seu uso até o momento2. Inibidores da via 

JAK (como o tofacitinibe) estão sendo utilizadas para DII, em especial para a 

RCUI, sendo pequenas moléculas de administração oral26–29. 

Por ser uma doença onde diversas vias inflamatórias estão 

envolvidas, existem diferentes alvos terapêuticos desenvolvidos ou em 

estudo30 e assim, acredita-se que a tendência é a de que esse grupo de 

pacientes esteja cada vez mais predisposto a infecções secundárias como, 

por exemplo, o papilomavírus humano e ao desenvolvimento de neoplasias 

não mais relacionadas ao estado inflamatório crônico, mas sim ao uso de 

medicamentos imunossupressores. 



INTRODUÇÃO - 8 

 

1.2 Papilomavírus humano 

O HPV pertence à família Papovaviridae, gênero Papilomavirus (do 

latim papilla, isto é, “mamilo ou pústula” e do sufixo grego oma que significa 

“tumor”). O vírus não é envelopado e seu capsídeo icosaédrico tem 55 

nanômetros (nm) de diâmetro, com 72 capsômeros, cujo genoma de ácido 

desoxirribonucleico (DNA) de fita dupla circular é constituído de 

aproximadamente 6.800 a 8.400 pares de base31. O genoma viral possui oito 

a nove fases de leitura aberta e uma região não codificadora que contém 

elementos reguladores, com segmentos comuns a todos os tipos virais e 

outra específica que justifica seu tropismo por diferentes tecidos. Os genes 

virais podem receber uma diferenciação conforme a fase em que são 

expressos durante a infecção: precoces (early – E) ou tardio (late – L)32.  

A replicação é controlada pelas proteínas E1 e E2, que regulam a 

transcrição de outros genes virais, enquanto as proteínas do capsídeo do 

HPV L1 e L2 são responsáveis pela infecção tecido-específica mais 

tardiamente. Três proteínas virais são responsáveis pela oncogênese nos 

tipos virais de alto risco: E5, E6 e E733. 

Doze tipos são descritos como de alto risco oncogênico de acordo 

com a International Agency for Research on Cancer34,35 (Quadro 2). O HPV 

6 e 11 são responsáveis pela formação de lesões benignas como as 

verrugas genitais. Outros tipos virais classificados como prováveis ou 

possíveis não possuem seu potencial oncogênico plenamente descrito por 

serem raramente encontrados. 
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Quadro 2 - Classificação do papilomavírus humano 

Classificação Tipos Doença associada 

Alto risco 
16, 18, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59 

Câncer cervical, anal, vulvar, peniano 
e orofaríngeo 

Baixo risco 6, 11 
Verrugas benignas e papilomatose 
respiratória recorrente 

Provavelmente 
oncogênico 

68 Câncer cervical 

Possivelmente 
oncogênico 

5, 8 
Carcinoma na epidermodisplasia 
verruciforme 

Possivelmente 
oncogênico 

26, 30, 34, 53, 66, 67, 
69, 70, 73, 82, 85, 97 

Incerto 

Fonte: adaptado de International Agency for Research on Cancer35. 

A prevalência de infecção pelo HPV no canal anal varia muito dentre 

os diversos estudos publicados. Para homens que fazem sexo com homens 

(HSH) soropositivos para vírus da imunodeficiência humana (HIV) a 

prevalência pode alcançar 92,6% e para soronegativos 63,9%, já entre 

mulheres sem fatores de risco a prevalência relatada é de 32% e para 

mulheres com HIV, alcança 90%36. Já Machalek et al.37 demonstraram 

frequência de infecção pelo HPV 16 de 35% nos pacientes do sexo 

masculino HIV positivos e 13% naqueles negativos, enquanto Stier et al.38 

demonstraram prevalência entre mulheres HIV positivas variando entre 16%-

85% para HPV de alto risco e 4% a 86% para mulheres hígidas. Por serem 

metanálises ou revisões, as técnicas utilizadas para identificação do vírus 

nestes estudos variaram porém, outros estudos como o publicado por Marek 

et al.39, que utilizaram a reação em cadeia da polimerase (PCR) como 

técnica de detecção, demonstraram prevalência no grupo de pacientes do 

sexo feminino sem fatores predisponentes de 15,4%. 

A transmissão do vírus ocorre essencialmente por via sexual, em 

consequência do contato e não obrigatoriamente da penetração, sendo que 
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a transmissão por fômites já foi reportada, apesar de incomum. Após a 

exposição, a fase de incubação pode perdurar de 2 semanas até 8 meses, 

sendo a média de 3 meses. O contato do vírus com o tecido traumatizado 

cuja barreira epitelial foi comprometida permite a invasão da camada basal 

pelo agente patogênico que abandona seu capsídeo. O vírus passa a existir 

como um plasmídeo extracromossomal que se autorreplica: o epissoma. A 

infecção de células com potencial de células-tronco e as alterações 

inflamatórias ao redor da lesão de entrada (como o aumento dos fatores de 

crescimento) contribuem para a persistência da infecção. Conforme a 

replicação das células da camada basal ocorre, a amplificação viral se 

desencadeia nas camadas intermediárias e os efeitos citopáticos nas 

camadas superficiais (observado microscopicamente como displasia e 

macroscopicamente como papiloma)40,41. 

A infecção pelo HPV pode evoluir para completa resolução, sendo 

aquela imediata decorrente da resposta imune inata ou regressão de lesões 

já estabelecidas por uma via antígeno específica40,42.O clearance viral pode 

ocorrer entre seis e vinte quatro meses enquanto o desenvolvimento do CEC 

ocorre entre 16% a 18% dos pacientes com displasia persistente em um 

período de 10 anos, alcançando até 36% após 20 anos de evolução43. 

As regiões anal e cervical apresentam grande similaridade por 

possuírem a mesma origem embriológica, sendo compostas por epitélio de 

transição escamo-colunar. Por esse motivo, a displasia secundária à ação 

do HPV de ambas foi classificada pelo mesmo sistema: Bethesda, proposto 

em 1988 pelo National Cancer Institute Workshop com o objetivo de 
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padronizar as descrições. Esse sistema foi revisado em 2001, incorporando 

a experiência dos anos anteriores em modificações objetivas que excluíram, 

por exemplo, a classificação de adequação das amostras como “satisfatória, 

porém limitada por...”44. 

Neoplasia intraepitelial anal é definida como a presença de células 

displásicas nesta região que não ultrapassam a membrana basal. 

Histopatologicamente podem ser classificadas em neoplasia intraepitelial 

(NIA) I (displasia leve ou baixo grau), II ou III (alto grau e displasia 

acentuada). Citologicamente, as alterações secundárias à ação citopática 

viral são classificadas em: células escamosas atípicas de significado 

indeterminado (ASCUS – atypical squamous cells of undetermined 

signficance), células escamosas atípicas em que não se pode excluir lesão 

intraepitelial escamosa de alto grau, lesão escamosa intraepitelial de baixo 

grau (LSIL – low grade squamous intraepithelial lesion) ou de alto grau (HSIL 

– high grade squamous intraepithelial lesion). LSIL pode regredir, porém 

HSIL apresenta alta probabilidade de evoluir para carcinoma espinocelular45–

48. Em 2012, um novo consenso para classificação das lesões causadas 

pelo HPV no trato genital inferior foi proposto por cinco grupos de trabalho 

em um projeto identificado como LAST – Lower Anogenital Squamous 

Terminology. Esta nova classificação sugeria o emprego dos termos LSIL e 

HSIL para as diferentes topografias genitais, bem como estabelecia os 

critérios diagnósticos patológicos incluindo o uso de biomarcadores49. 

Durante a quiescência, em que o genoma viral permanece na forma 

epissomal e não há replicação viral ativa e ação citopática, a detecção do 
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vírus pelos métodos clínicos é negativa, porém não se pode afirmar que 

houve erradicação real do HPV50. 

Os métodos diagnósticos utilizados na detecção do HPV incluem a 

histopatologia e a citologia como métodos indiretos e como detecção direta a 

reação em cadeia da polimerase, captura híbrida, hibridização in situ e 

imunohistoquímica. No rastreamento do HPV cervical, o uso da citologia já 

se tornou consagrado pelo seu baixo custo e alta sensibilidade. A citologia 

anal apresenta sensibilidade variando entre 42% e 98% e especificidade 

entre 38% a 96% quando comparada à histologia51,52. Quando agrupada em 

revisões sistemáticas observa-se sensibilidade de 79% e especificidade de 

66%, com odds ratio de 5,3152. É indicada preferencialmente em grupos de 

risco como mulheres que realizaram o tratamento de HPV cervical, HSH e 

homens e mulheres HIV positivos53. 

A citologia pode ser avaliada por meio de esfregaço ou por deposição 

em meio líquido, sendo que em relação à citologia cervical observa-se que o 

meio líquido tem substituído o método convencional em grande escala nos 

países industrializados, com acurácia no mínimo semelhante54–56. Os 

resultados obtidos pela citologia anal em meio líquido apresentam boa 

concordância tanto com a citologia convencional como com a histologia57. 

A citologia por esfregaço tem sensibilidade de 69% quando realizada 

em uma única amostra. A obtenção de duas amostras consecutivas, 

avançando a escova 4 centímetros cranialmente, apresenta sensibilidade de 

88%, segundo Nadal et al.58. A especificidade não apresenta diferença 

estatisticamente significativa na comparação entre uma ou duas amostras. A 
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definição de displasia deve ser feita baseada em alterações nucleares e da 

relação núcleo/citoplasma (Figura 1), com relato de concordância entre 

diferentes citopatologistas ultrapassando 95% quando o diagnóstico é 

baseado em uma diretriz59,60. A amostra é considerada adequada quando há 

mais de seis células escamosas nucleadas por campo de grande aumento, 

não sendo fundamental a presença de células transicionais. Células 

paraceratóticas atípicas, células displásicas e células bi ou multinucleadas 

são achados comuns em lesões pelo HPV, enquanto a presença de 

coilócitos é mais rara neste tipo de material61. 

 

Figura 1 - Citologia anal por esfregaço - LSIL e HSIL  

A anuscopia de alta resolução ou colposcopia anal (CA) ainda 

apresenta controvérsias em relação ao seu grau de concordância com a 

citologia. Foi descrita em 1989, assemelhando-se ao método da colposcopia 

do colo uterino62. A baixa especificidade indicada em alguns estudos do 

método citológico torna a CA uma importante ferramenta na identificação 

precisa dos locais a serem biopsiados, sendo a etapa seguinte mais lógica 

após uma citologia alterada63–66. 
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A CA é realizada com a aplicação de ácido acético a 3% ou 5% no 

períneo e no canal anal, tornando áreas alteradas acetobrancas sugestivas 

de lesão de baixo grau quando o padrão vascular é pontilhado com aspecto 

plano e de alto grau quando o padrão é ramificado e a lesão é irregular. 

Externamente, o azul de toluidina a 1% pode auxiliar na diferenciação de 

áreas cicatriciais com áreas displásicas, corando-as. No canal anal, é 

aplicada solução de Lugol sobre as áreas suspeitas, que quando não 

coradas por esta solução são ainda mais indicativas de displasia devendo 

ser biopsiadas e então destruídas51,65. A combinação de métodos como a 

citologia e realização simultânea de colposcopia anal pode aumentar a 

capacidade de detecção de neoplasia intraepitelial37. 

Existem diferentes algoritmos na prevenção e vigilância das lesões 

precursoras de CEC que utilizam a citologia e/ou a CA. No Instituto de 

Infectologia Emilio Ribas, São Paulo, SP, Brasil, pacientes que trataram 

lesões clínicas pelo HPV e pacientes de risco com citologia alterada são 

submetidos à colposcopia anal semestralmente por três vezes consecutivas. 

Se a sequência destes exames for negativa, os pacientes são 

acompanhados anualmente com citologia, se foram portadores de NIA de 

baixo grau, e com CA se portadores de alto grau51,53,67. 

Em 2013, uma revisão escocesa listava 12 diferentes técnicas 

moleculares para detecção do HPV baseadas em hibridização e/ou 

amplificação, discutindo a dificuldade de escolher o melhor teste de acordo 

com o tipo de amostra, finalidade de uso e a presença de limitações como 

custo, reprodutibilidade e avaliação de sua eficácia na população vacinada. 
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Estes métodos visam a detecção direta do HPV ou de seus fatores de 

transcrição com procedimentos de hibridização que incluem Southern e 

Northern blots, dot-blot, hibridização in situ, teste de captura híbrida (HC2) e 

sequenciamento de DNA do genoma viral68,69. 

Alguns algoritmos sugerem a substituição dos métodos citológicos 

pelos moleculares no rastreio do HPV, em especial pelo HC2 (Qiagen, 

Hilden, Alemanha) e detecção de GP5+/6+ pela PCR (Diassay, Rijwijk, 

Holanda), que foram avaliados em estudos randomizados prospectivos70,71. 

Incoerências entre a citologia positiva e a PCR negativa ocorreram em 

17,9% e 22,4% dos pacientes HIV positivos e negativos, respectivamente e 

podem ser utilizados como complementares72.  

O método Linear Array (Roche Molecular Diagnosis, Branchburg, 

EUA) é uma técnica difundida no meio científico para detecção de 37 tipos 

de HPV para fins laboratoriais e epidemiológicos e foi avaliada quanto a sua 

aplicabilidade como teste clínico de detecção, apresentando sensibilidade 

semelhante e maior especificidade para detectar neoplasias intraepiteliais 

cervicais de grau 2 ou pior quando comparada ao padrão HC2, preenchendo 

todos os requisitos de acurácia clínica para prevenção de câncer cervical70. 

A detecção precoce da NIA visa conservar a função anorretal a partir 

de tratamentos dirigidos de menor morbidade. Um programa ideal de 

prevenção incluiria citologia, CA e biópsia. A vigilância para prevenção da 

recorrência após o tratamento é fundamental e baseada em pilares 

semelhantes ao manejo das neoplasias intraepiteliais cervicais73. 
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O tratamento das lesões secundárias variam conforme sua 

apresentação, desde auto aplicações de agentes ácidos ou inibidores, 

tratamento tópico com imiquimode, excisão cirúrgica ou ablação até 

combinação entre radioterapia e quimioterapia para os carcinomas 

espinocelulares74–76. 

1.3 Neoplasias de canal anal e HPV 

O câncer anal é uma doença rara e corresponde a 0,4% de todos os 

casos novos de câncer nos EUA, com uma incidência de 1,8/100.000 

pessoas, discretamente predominante no sexo feminino. Dados americanos 

mostram que a incidência do câncer anal está aumentando na última 

década, atingindo até 2,2% ao ano, assim como sua mortalidade (1,7% ao 

ano no período de 2001 a 2010). Estima-se que a sobrevida em cinco anos 

seja de 65,5%77. Um estudo epidemiológico publicado em 2017 avaliou a 

tendência da incidência de câncer de canal anal em 18 países, exceto no 

continente africano. Os resultados mostraram aumento da incidência do 

carcinoma espinocelular, principalmente no sexo feminino78. 

No Brasil, em 2015, segundo o Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA)79, foram 406 mortes por câncer de canal 

anal, dentre os quais 258 eram mulheres, um aumento de 16,7% em relação 

aos números de 2013. Estudos populacionais sugerem que 

aproximadamente metade dos pacientes apresentam doença localizada no 

momento do diagnóstico e 25% já possuem acometimento linfonodal79. 
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Os tumores malignos do canal anal são agrupados em diferentes tipos 

histológicos, sendo que o CEC pode ser classificado em queratinizado e não 

queratinizado (antigamente chamado de cloacogênico) e corresponde a 80% 

dos cânceres de canal anal75,80,81.  

O CEC anal apresenta importante correlação com a presença do 

papilomavírus humano82. Em 84% destes tumores é possível identificar o 

vírus, sendo o mais comum o tipo 16 (60%-90%) e em seguida o tipo 18, 

seguindo o padrão encontrado no câncer cervical. Outros fatores 

predisponentes tanto ao HPV quanto ao CEC são: intercurso anal, maior 

número de parceiros sexuais, infecção concomitante por Chlamydia 

trachomatis e pelo HIV, imunossupressão secundária à terapia pós 

transplante de órgãos ou doenças crônicas e tabagismo81. Classicamente, o 

grupo de maior risco é o de homens soropositivos para HIV que faz sexo com 

outros homens53,75,83.  

O intercurso anal parece não ter um papel fundamental na 

transmissão do HPV. Uma coorte americana demonstrou que esta prática 

não se relaciona positivamente à presença do vírus, devendo-se considerar 

que autoinoculação seja um importante meio de contaminação, uma vez que 

a maioria das mulheres sexualmente ativas (63%) evoluirá com 

concomitância entre os tipos de HPV na região cervical e anal, mesmo 

negando ter se exposto à recepção anal84. 

O adenocarcinoma, outro tipo histológico de neoplasia anal, se origina na 

mucosa, das glândulas anais ou de fístulas perineais, sendo muito associado às 

doenças de Paget e à DC85, porém tem baixa frequência populacional. 
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1.4 Papilomavírus humano e doença de Crohn 

A relação entre a infecção e a doença causada pelo HPV e as DII, ou 

mais especificamente a DC tem sido discutida há mais de 30 anos devido ao 

potencial oncogênico desta interação, entretanto a maioria das publicações 

tinha como objetivo avaliar o comprometimento do colo uterino. Poucos 

estudos foram conduzidos em relação ao acometimento do ânus justamente 

em um grupo de pacientes cuja doença autoimune pode afetar essa região e 

que apresenta uma maior predisposição às malignidades anais e retais. 

Em 1989, foi publicado um relato de caso de um paciente húngaro 

portador de RCUI há 20 anos que desenvolveu doença de Bowen em um 

condiloma acuminado perianal, sem identificação direta do vírus86. No 

entanto, a relação entre a infecção pelo HPV e as DII vem sendo mais 

amplamente discutida desde a década de 1990. Gilbert et al.87, em 1991, 

publicaram um estudo retrospectivo que avaliava a presença de HPV 16 em 

amostras teciduais de pacientes com DII submetidos a cirurgia devido a 

câncer anal ou do retossigmoide e não encontraram positividade em nenhum 

dos oito casos avaliados, mesmo sendo dois de carcinoma espinocelular 

anal. Após 7 anos, um estudo caso controle dinamarquês foi publicado e não 

evidenciou patologias benignas anorretais ou DII como fatores causais para 

o carcinoma do canal anal relacionado ao HPV de alto risco, porém essa 

subpopulação com comprometimento inflamatório intestinal representava 

menos de 1% de toda a casuística, ou seja, somente 14 indivíduos88. 

Estudos como o conduzido por Bhatia et al.89, em 2006, sugeriram 

que a doença inflamatória por si seria uma condição predisponente à 
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infecção pelo HPV, observada pelas amostras alteradas na citologia do colo 

uterino (Papanicolau), com prevalência de anormalidade de 18% comparada 

a 5% no grupo controle (p = 0,004), porém este estudo não considerou o 

comprometimento anal89. Entretanto, Lees et al.90, em 2009, não 

encontraram evidências de que pacientes com DII apresentassem maior 

predisposição a citologias cervicais alteradas, nem mesmo no subgrupo com 

imunossupressão, quando comparadas a um grupo controle. Esse estudo 

caso-controle escocês incluiu cerca de duas mil pacientes e, mais uma vez, 

a região anal não foi avaliada. 

Alguns autores inicialmente atribuíram uma eventual predisposição ao 

vírus do HPV ao uso recorrente de imunossupressores no tratamento das 

DII. Em 2008, estudo revelou frequência de 42,5% de amostras anormais no 

Papanicolau de pacientes com DII, enquanto pacientes do grupo controle 

apresentaram alterações em apenas 7%. Além de maior frequência, o grupo 

com DII também apresentava lesões de maior grau e o uso de 

imunossupressores foi considerado um fator de risco independente, sendo 

os tipos virais 16 e 18 os mais prevalentes91. Em 2009, Seksik et al.92 

mostraram que o uso de azatioprina poderia ser um fator de risco para o 

surgimento de lesões verrucosas genitais, porém a metodologia do estudo 

não incluía a identificação direta do HPV, baseando-se apenas na 

manifestação clínica. Zabana et al.93, em 2009, publicaram uma revisão de 

sete pacientes com DII e displasia cervical concomitante, onde cinco foram 

testadas positivamente para HPV na amostra tecidual e uma na sorologia, 

sugerindo a relação de positiva de HPV e DII. 
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Em 2004, um relato de caso de um grupo inglês foi a primeira 

publicação a relacionar o uso do infliximabe, um agente antifator de necrose 

tumoral alfa (anti-TNFα) amplamente utilizado no tratamento atual das DII, 

ao desenvolvimento de condilomatose peniana e perianal94. Em 2008, 

Antoniou et al.95 descreveram dois casos de pacientes em uso de anti-TNFα 

(etanercept e infliximabe) para tratamento de psoríase que desenvolveram 

condilomatose perianal e genital, respectivamente. 

Kuhlgatz et al.96, em 2005, descreveram um caso de um paciente com 

DC com comprometimento perianal fistulizante extenso que desenvolveu um 

CEC no trajeto de uma das fístulas, sendo identificado o HPV 6 nesta 

amostra. Após tratamento combinado de quimioterapia, radioterapia e 

cirurgia, a neoplasia recidivou e foi novamente tratada novamente com 

excisão extensa. Nessa segunda ocasião, além do HPV 6, o tipo 16 também 

foi encontrado. Outro relato de caso demonstrou a relação entre HPV e o 

desenvolvimento de um CEC no reto distal de um paciente com DII há 8 

anos e uso de 6-mercaptopurina e infliximabe. Pela localização os autores 

atribuíram o comprometimento inflamatório do reto e a infecção viral como 

os fatores desencadeantes da neoplasia atípica97. 

Apesar de alguns estudos sugerirem a associação, em 2009, Lelys et 

al.98 apresentaram um estudo caso controle que continha 987 pacientes com 

DII e o que se conclui nesse trabalho é que a doença intestinal não é fator 

de risco para o desenvolvimento de alterações cervicais no Papanicolau (OR 

1,04, IC95%: 0,9-1,2), mesmo na presença de imunossupressores (OR 1,21, 

IC95%: 0,92-1,6). 
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Em 2011, diante da falta de protocolos para a vacinação contra o HPV 

em pacientes com DII, Al-Bawardy et al.99 descreveram um estudo que 

avaliava a frequência de pacientes com DII que eram orientados pelos 

médicos responsáveis em relação ao risco de contaminação e doença 

causadas pelo HPV, constatando que apenas 17,1% dos doentes era 

orientado sobre esse risco. 

Com relação ao canal anal e ao trato gastrintestinal, em uma 

publicação de 2015, 270 pacientes entre controle e portadores de doenças 

inflamatórias intestinais foram submetidos à citologia, sendo que o último 

grupo apresentou frequência de 8,8% de citologia com células atípicas de 

significado indeterminado enquanto no controle essa porcentagem foi de 

2,6%, diferença estatisticamente não significante. Outras alterações 

citológicas não foram encontradas100.  

Já outro estudo que incluiu citologia anal, vaginal, colposcopia anal e 

detecção do HPV (método Bio-Rad) avaliou 46 pacientes com DII e 

encontrou citologia anormal em 45,7% deles, o que incluiu ASCUS, LSIL e 

HSIL e presença do DNA do HPV no canal anal em 89,1% deles, sendo 

que 65,2% deles possuía o tipo 16101. 

Positividade de 21,1% detecção do HPV na região anogenital foi 

relata em estudo publicado em 2016 que incluía pacientes em uso de 

medicações anti-TNFα com DII e psoríase102. 

Já Vuitton et al.103, em 2018, demonstraram em estudo de amostras 

teciduais provenientes de colonoscopias uma frequência de infecção pelo 

HPV de 34%, sendo que 18% correspondiam ao HPV de alto risco e dentre 
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eles, o tipo 16 foi o mais prevalente. Nos pacientes com DC, houve 

predomínio dos tipos de alto risco em comparação com os demais 

indivíduos (30,0% e 18,1% respectivamente, com p = 0,005). 

Outro ponto discutido em um relato de três casos foi a relação do 

HPV no desenvolvimento de displasia escamosa no reto proximal de 

pacientes com RCUI em uso de medicamentos imunossupressores. Um 

destes pacientes era portador do HIV, porém não os demais. Uma hipótese 

discutida é a de que existam ilhas de epitélio escamoso no reto ou que a 

presença de displasia de alto grau (HSIL), seja capaz de se estender 

cranialmente104. 

Desde 2018, as últimas pesquisas publicadas relacionando HPV e 

DII, avaliaram especialmente a região do colo uterino. Li et al.105, em 2019, 

utilizando citologia cervical em meio líquido e detecção do HPV de alto 

risco, realizaram um estudo observacional que incluiu 124 pacientes. Foi 

notória a maior frequência de neoplasia intraepitelial cervical e de infecção 

pelo HPV 16 e 18 no grupo com DII, onde o uso de metotrexato ou a 

associação de dois imunossupressores foram fatores de risco. Um relato 

de caso de Sager et al.106 descreveu um caso de uma paciente de 32 anos 

com DC que já havia feito uso de três medicações anti-TNFα e 

desenvolveu uma neoplasia intraepitelial vulvar, que mesmo tratada 

recidivou com componente cervical. Após a administração da vacina para o 

HPV e a troca da terapia para o vedolizumabe, que age teoricamente como 

uma droga de ação seletiva intestinal, permaneceu sem nova apresentação 

clínica do HPV106. 
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Até o momento da confecção desta dissertação não havia nas bases 

de pesquisa publicações que avaliassem especificamente a presença de 

infecção e displasia anal causada pelo HPV em pacientes portadores de 

Crohn que fossem comparados a um grupo controle, sendo assim ainda não 

estão fortemente embasadas algumas interpelações como a influência da 

ação viral sobre pacientes com DC e se as vacinas que possuem ação 

preventiva para alguns tipos virais poderiam alterar o curso desta ação neste 

grupo específico de pacientes. Rahier et al.107 recomendaram que vacinas 

profiláticas para o HPV em pacientes com DII devem seguir o protocolo de 

cada país, porém mulheres devem realizar o rastreamento de câncer do colo 

uterino, principalmente aquelas que utilizam imunossupressores. 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo primário 

Comparar a frequência da displasia secundária ao HPV e da presença 

viral no canal anal de pacientes com doença de Crohn a um grupo controle 

utilizando a citologia por esfregaço e a PCR seguida pela hibridização, 

respectivamente. 

2.2 Objetivos secundários 

Avaliar se há correlação do uso de imunossupressores com a 

frequência de displasia e/ou infecção do canal anal pelo HPV. 

Avaliar se há correlação da manifestação anal da doença de Crohn 

com a frequência de displasia e/ou infecção do canal anal pelo HPV. 

Verificar se há concordância entre a citologia por esfregaço e o 

método molecular nesta população amostral. 

 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo observacional transversal que incluiu pacientes 

portadores de doença de Crohn (DC) e indivíduos chamados de “controles” 

(CT) por não possuírem doenças inflamatórias intestinais ou quaisquer 

condições imunossupressoras. Todos os pacientes provieram de dois 

ambulatórios do Serviço de Coloproctologia do Instituto Central do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCMFUSP): “Doenças inflamatórias intestinais” (2CR-1003/1004/1005) e 

“Coloproctologia geral” (2CR-4002). 

Os pacientes foram atendidos no período de 29 de setembro de  2017 

à 31 de janeiro de 2019 nestes ambulatórios sendo selecionados de acordo 

com os critérios de elegibilidade e pareados por sexo e idade entre os 

grupos. Os indivíduos foram então convidados a integrar voluntariamente, 

sem quaisquer ônus, bônus ou gratificação, os grupos desta pesquisa. 

Por meio de entrevista com um único entrevistador foi aplicado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo A) e um 

questionário com dados de identificação, hábitos de vida e comportamento 

sexual (Anexo B) de preenchimento conjunto, sendo a primeira com dados 

gerais realizada pelo entrevistador e a segunda, com aspectos do 

comportamento sexual do paciente realizada diretamente pelo indivíduo. 
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Consultas aos prontuários destes pacientes permitiram a obtenção de outros 

dados como outras morbidades e antecedentes patológicos, tratamentos 

prévios e atuais e resultados de exames laboratoriais como sorologias, 

hemograma e proteína C reativa. Logo após a conclusão da entrevista os 

pacientes foram submetidos a coleta de material do canal anal pelo mesmo 

investigador. 

As amostras do canal anal foram enviadas ao centro coparticipante 

Instituto de Infectologia Emilio Ribas (IIER) para que a leitura das lâminas 

fosse realizada no departamento de patologia, amplamente experiente nesta 

técnica. A amostra armazenada em meio líquido foi enviada ao Laboratório 

de Inovação em Câncer do Centro Translacional em Oncologia (LIM-24) 

para submissão à análise molecular. O projeto foi submetido para 

apreciação dos Comitês de Ética do HCFMUSP e do IIER, com aprovação 

(CAEE: 00265418.0.0000.0068 e 74539517.4.3001.0061, respectivamente). 

Os resultados das citologias e da análise molecular foram tabulados 

em uma planilha, sendo que os pacientes foram identificados por uma 

numeração ordinal conforme data da coleta, de maneira que suas 

identidades fossem preservadas, bem como a qual grupo eram 

pertencentes. 
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3.2 Critérios de elegibilidade 

3.2.1 Critério de inclusão 

Os seguintes critérios de inclusão foram utilizados para ambos os 

grupos: 

− Idades entre 18 e 70 anos, de ambos os sexos. 

− Antecedente de atividade sexual. 

− Consentimento em participar do projeto. 

Para comporem o grupo com DC:  

− Diagnóstico comprovado por comportamento evolutivo, exames 

complementares como colonoscopias e/ou exames 

imaginológicos e/ou resultados de biópsias patognomônicos desta 

doença (granuloma não caseoso, por exemplo). 

3.2.2 Critérios de exclusão 

Os critérios de exclusão para ambos os grupos foram: 

− Mulheres com gestação atual. 

− Diagnóstico atual ou pregresso de câncer de canal anal. 

− Vacinação para o HPV (bi ou tetravalente, em qualquer esquema 

ou dose). 

− Presença de lesões suspeitas de atividade clínica da infecção 

pelo HPV. 

− Presença de condições imunossupressoras conhecidas como 

contaminação pelo vírus da imunodeficiência humana e 

imunodeficiências primárias, por exemplo.  
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Para comporem o grupo controle, os seguintes critérios de exclusão 

foram aplicados: 

− Diagnóstico suspeito de doença inflamatória intestinal, avaliado 

por entrevista e/ou exames auxiliares. 

− Uso de medicações imunossupressoras conforme critério 

especificado de uso de imunossupressores. 

3.3 Entrevista e revisão do prontuário 

Os pacientes selecionados foram submetidos a uma entrevista e 

revisão de prontuário, com preenchimento de um formulário que continha as 

seguintes informações: 

− Número de identificação na pesquisa. 

− Data de nascimento e idade no momento da abordagem. 

− Sexo. 

− Profissão. 

− Atividade sexual: atual ou pregressa, número de parceiros, 

antecedentes de doenças sexualmente transmissíveis (DST), 

incluindo infecções pelo HPV. 

− Histórico vacinal, em especial da vacina para HPV. 

− Patologias prévias e atuais. 

− Hábitos de vida: tabagismo ou etilismo. 

− Exames laboratoriais: hemoglobina (Hb) e proteína C reativa. 

− Descrição do exame proctológico (fístulas, fissuras, doença 

hemorroidária, plicomas e úlceras). 

− Tratamento medicamentoso prévio e vigente.  
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Foram considerados pacientes em uso de imunossupressores 

aqueles que estavam recebendo no momento da coleta ou até 90 dias antes 

as seguintes medicações: prednisona (dose maior que 5 mg/dia por 7 dias 

ou mais ou equivalente de outros corticoides), azatioprina, 6-mercaptopurina 

ou metotrexato, infliximabe, adalimumabe, certolizumabe, vedolizumabe e/ou 

ustequinumabe. 

3.4 Coleta de material 

Os pacientes foram submetidos à coleta de citologia anal por 

esfregaço em lâmina e coleta de material para condicionamento em meio 

líquido CellPreserv® (Kolplast, São Paulo, SP, Brasil) e posterior análise 

molecular de presença do HPV e do tipo viral. 

A coleta do material foi realizada com o paciente em posição de Sims, 

isto é, decúbito lateral esquerdo com flexão do quadril direito, sendo 

realizada inicialmente a inspeção estática e dinâmica.  

Antes do toque retal, foi realizada a introdução das três escovas 

estéreis específicas para coleta de citologia no ânus sequencialmente, até 

cerca de 4 cm acima da fenda, sendo retirada com movimentos de rotação 

interna e externa caudalmente em espiral, até a completa saída do aparato. 

Não foram usados lubrificantes e a escova foi aplicada seca ou úmida 

apenas com soro fisiológico. 

A primeira escova obtida sequencialmente foi condicionada em meio 

líquido CellPreserv®, fabricante Kolplast®, após movimentos de rotação que 

pudessem desprender o material biológico no meio, sendo o frasco lacrado e 
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preservado em temperatura de -6 Cº até sua análise. A solução basicamente 

é composta por metanol e água, sendo amplamente utilizada para leitura em 

aparelhos específicos de citologia em meio líquido, mais difundida na análise 

de material cervical. 

As duas outras escovas foram utilizadas para confeccionar duas 

lâminas por esfregaço designadas por: número de identificação do 

indivíduo/1 e número de identificação do indivíduo/2. As lâminas foram 

armazenadas em frasco próprio com álcool a 70% e mantidas em 

temperatura ambiente até sua condução ao laboratório de patologia. 

Após a coleta do material, procedeu-se o restante do exame 

proctológico com toque retal e anuscopia. 

3.5 Análise molecular 

O material armazenado em meio líquido foi submetido a quatro 

processos sequenciais: preparação, amplificação do DNA marcado 

utilizando primers, hibridização do produto da amplificação para probes ou 

sondas de oligonucleotídeos e detecção do produto amplificado marcado 

pelo probe, com determinação colorimétrica. 

A preparação inclui a exposição do material a alta temperatura para 

desnaturação, na presença de agentes como proteinase K, agentes 

caotrópicos e detergentes, com isolamento do DNA e avaliação da 

adequação da amostra pelo isolamento do gene da β-globina, utilizado como 

um controle interno em relação a qualidade do DNA extraído. 
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A amplificação de uma sequência de nucleotídeos que compõe a 

região polimórfica L1 do genoma do HPV ocorre com uso de primers 

presentes no kit, que resultam em fragmentos de 450 pares de base. A β-

globina também é amplificada pela presença de um primer específico. 

A hibridização pelo método Linear Array® (Roche Molecular System 

Inc., Indianapolis, Indiana, Estados Unidos) é realizada com o uso de fitas 

marcadas com biotina que somente se ligarão à amostra se a mesma 

contiver a sequência designada. A detecção da hibridização é realizada por 

um método colorimétrico de leitura de padrões que se formam em azul por 

precipitação das sondas após lavagem rigorosa do espécime, com adição de 

substâncias marcadoras108. 

Este método é capaz de identificar a presença do papilomavírus e 

diferenciar 37 tipos de baixo e de alto risco oncológico (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 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), IS39 e 

CP6108). Este método foi amplamente validado há mais de 14 anos e tem 

alto índice de concordância com outras metodologias anteriores, com 

sensibilidade de 96% e especificidade de 99%. 
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3.6 Análise citológica 

As duas lâminas obtidas foram enviadas ao Laboratório de Patologia 

do IIER. Para análise citopatológica, ambas foram submetidas à preparação 

com o método Papanicolao. 

As lâminas são coradas com as sequências de um corante básico 

(hematoxilina), outro ácido (Orange G) e outro policromático (EA), sendo 

realizado um procedimento padronizado de hidratação e desidratação entre 

as etapas até o clareamento com xilol109. 

As lâminas são classificadas de acordo com sua qualidade amostral 

entre adequadas e inadequadas (aquelas com 75% ou mais de obscurecimento 

da amostra) e então são interpretadas pelos citopatologistas de referência que 

desconheciam a identidade e a qual grupo pertenciam cada amostra. 

Os resultados são baseados na classificação de Bethesda35 adaptada 

para citologia anal e seguem a terminologia: 

− Negativa para lesão intraepitelial ou malignidade (normal). 

− ASCUS: células escamosas atípicas de significado indeterminado. 

− LSIL: lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. 

− HSIL: lesão intraepitelial escamosa de alto grau. 

− Carcinoma epitelial escamoso. 

Na definição dos resultados, foi considerada a classificação de maior 

risco, por exemplo, pacientes com uma lâmina LSIL e outra HSIL, foi definido 

como “conclusão citológica” HSIL. Este método tem sensibilidade de 88% e 

especificidade de 42,7%58. Outro parâmetro baseado na citologia é o 

chamado neste estudo de “citologia anormal” definido como presente 

quando a conclusão citológica for ASCUS, LSIL, HSIL ou carcinoma. 
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3.7 Cálculo amostral e análise estatística 

A análise estatística foi feita com o programa IBM Statistical Package 

for the Social Sciences® 25 (IBM SPSS® 25) e Excel 2016® (Microsoft 

Office). Para avaliar a hipótese de que a distribuição das variáveis 

quantitativas ocorre de forma igual entre os grupos foi utilizado o teste de 

Kruskal Wallis de amostras independentes. No caso das variáveis 

qualitativas o teste exato de Fischer foi utilizado. Todos os testes realizados 

levaram em consideração um erro α bidirecional de 0,05 e intervalo de 

confiança (IC) de 95%. 

O teste de Kruskal Wallis foi escolhido por ter sido utilizada uma 

amostra com grande número de indivíduos com três grupos comparados, em 

amostras quantitativas independentes e não necessariamente com 

distribuição normal. O teste exato de Fischer foi utilizado para avaliar as 

variáveis nominais em grupos com grande número de indivíduos. 

O cálculo amostral foi realizado baseando-se nas prevalências de 

infecção anal pelo HPV relatadas por Benevolo et al.36. Para HSH 

soropositivos para HIV, a prevalência pode alcançar 92,6% e para 

soronegativos 63,9%, já entre mulheres sem fatores de risco associados a 

prevalência relatada é de 32% e para mulheres com HIV, alcança 90%.  

Para um poder de teste de 80% e um nível de significância de 5%, o 

número necessário de indivíduos participantes em cada grupo variou de oito 

a 24, optando-se inicialmente neste estudo em um total de 30 pacientes no 

grupo controle e 60 pacientes no grupo com doença de Crohn, divididos 

conforme o uso de imunossupressores. Pela expectativa de perda 
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especialmente relacionada a citologia, optou-se por ampliar o número de 

indivíduos CT para 60. Estes indivíduos foram pareados por sexo e idade 

por se tratarem de possíveis variáveis de confusão, tendo em vista a 

implicância da diferença do comportamento sexual na ocorrência do HPV. 

Os patologistas e os técnicos de laboratório envolvidos na análise das 

amostras não foram informados sobre a origem das amostras em relação 

aos grupos (DC ou CT), eliminando um possível viés de interpretação. 

 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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No período de 29 de setembro de 2017 à 31 de janeiro de 2019 foram 

incluídos 137 pacientes. Os grupos CT e DC foram pareados por sexo e 

idade e, dentro do grupo afetado, houve pareamento dos parâmetros citados 

em relação ao uso de imunossupressores. 

Inicialmente foram convidados 72 pacientes no grupo controle e 65 no 

grupo portador de doença. Diante da recusa em participar do estudo, o 

grupo controle foi composto ao final por 54 pacientes e o DC por 63 

indivíduos divididos entre 32 que não utilizaram imunossupressores e 31 

com uso destas medicações nos critérios supracitados (Figura 2). 

 

Figura 2 - Fluxo de seleção dos pacientes nos ambulatórios do HCFMUSP para 
compor os grupos controle e doença de Crohn no período de setembro de 
2017 a janeiro de 2019 
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A média de idade no grupo CT foi de 43,5 (±14,9 anos) e no grupo DC 

de idade foi de 42,8 (±13,8 anos). Os grupos apresentam diferença 

estatisticamente significativa apenas nos parâmetros idade do primeiro coito, 

número de diferentes parceiros sexuais relatados e estado civil. As 

características descritivas estão demonstradas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características dos grupos controle e doença de Crohn 

Variáveis CT DC *p-valor 

N 54 63  

Idade, média (anos) 44 43 0,844 

Primeiro coito, média (anos) 17 19 0,004 

Parceiros (número) 5 3 0,005 

Mulheres 53,7% 52,4% 0,954 

Etnia    

   Branco 81,5% 85,7% 

0,638 
   Negro 16,7% 12,7% 

   Asiático 0% 1,6% 

   Hispânico 1,8% 0% 

Estado civil    

   Solteiro 33,3% 50,8% 

0,046    Casado 57,7% 46,0% 

   Divorciado 13,3% 3,2% 

Escolaridade    

   Analfabeto 1,9% 1,6% 

0,064 
   Fundamental 59,6% 36,7% 

   Médio 34,6% 51,7% 

   Superior 3,8% 10,0% 

Tabagismo    

   Presente 5,6% 11,1% 0,337 

Etilismo    

   Presente 20,4% 11,1% 0,203 

DSTs prévias    

   Presente 1,9% 4,8% 0,623 

CT: controle; DC: doença de Crohn; DST: doença sexualmente transmissível. 
* valor de p baseado do teste U de Mann-Whitney para variáveis quantitativas e teste exato 
de Fischer para variáveis qualitativas. 
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O Gráfico 1 demonstra os achados durante o exame proctológico 

conforme os grupos controle e DC. No primeiro, a frequência de doença 

hemorroidária é superior ao grupo DC em números absolutos. No grupo com 

DC houveram achados de plicomas, estenose, fístula e úlcera. 

Gráfico 1 - Achados do exame proctológico conforme grupos controle 

e doença de Crohn em números absolutos 

 

A Tabela 2 demonstra os achados proctológicos entre os grupos 

controle e Crohn, demonstrando que as diferenças entre eles foram 

estatisticamente significativas. 
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Tabela 2 - Achados do exame proctológico dos grupos controle e 

doença de Crohn 

   CT   DC  

 
N % 

IC 95% 
N % 

IC 95% 
p-valor 

 Inferior Superior Inferior Superior 

Achado proctológico 

  Normal 11 20,4% 11,3% 32,5% 18 28,6% 18,6% 40,5% 

˂0,001 

  Fistula 4 7,4% 2,6% 16,7% 16 25,4% 15,9% 37,1% 

  Úlcera 0 0,0% - - 5 7,9% 3,1% 16,5% 

  Plicoma 3 5,6% 1,6% 14,1% 10 15,9% 8,5% 26,3% 

  Hemorroida 30 55,6% 42,3% 68,2% 4 6,3% 2,2% 14,4% 

  Fissura 5 9,3% 3,6% 19,1% 3 4,8% 1,4% 12,2% 

  Estenose 1 1,9% 0,2% 8,3% 7 11,1% 5,1% 20,6% 

CT: controle; DC: doença de Crohn; IC 95%: intervalo de confiança de 95%. 
* valor de p baseado no teste exato de Fischer. 

Observando o grupo DC, o acometimento exclusivamente anal foi o 

menos frequente (3,2% IC95% 0,7%-9,8%) (Gráfico 2).  

Gráfico 2 - Distribuição do fenótipo da Doença de Crohn 

 

Ao considerar qualquer topografia da inflamação que envolva a região 

do ânus (íleo-anal, íleo-colo-anal, colo-anal e anal), os indivíduos DC se 

distribuíram igualmente (doença anal ausente em 49,2% IC95% 37,1%-

61,4% e presente em 50,8% IC95 38,6%-62,9%) (Gráfico 3).  
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Gráfico 3 - Distribuição do acometimento anal no grupo de portadores 

da doença de Crohn 

 

Os comportamentos inflamatório e fistulizante foram os mais comuns 

em valores absolutos, porém o comportamento estenosante também 

apresentou alta frequência (23,8% IC95 14,6%-35,3%) (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Distribuição do padrão de comportamento no grupo de 

portadores da doença de Crohn 
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A Tabela 3 demonstra parâmetros clínicos e laboratoriais comparativos 

entre os subgrupos DC sem e com o uso de imunossupressores. Não houve 

diferença estatística dentre as características consideradas. 

Tabela 3 - Análise descritiva das características quantitativas 

estratificada de acordo com os subgrupos da doença de 

Crohn, incluindo média, intervalo interquartil (P25-P75) e 

nível descritivo (IC 95%) 

 Sem imunossupressor Com imunossupressor 
*p-valor 

 Média P25 P75 Média P25 P75 

Hemoglobina 13,1 12,2 14,3 12,4 10,9 13,5 0,104 

Proteína C reativa 13,6 1,4 13,7 11,1 1,7 14,1 0,827 

Tempo de evolução 10,0 4,0 14,0 12,0 4,0 18,0 0,247 

IHB 5,0 0,0 8,0 8,0 2,0 13,0 0,119 

IBH: índice de Harvey-Bradshaw. 
*Valor de p baseado no Teste Kruskal-Wallis de amostras independentes. 

A Tabela 4 evidencia os resultados das amostras das citologias nos 

grupos CT e DC. Observa-se que não há diferença estatisticamente 

significativa entre ambos, inclusive no parâmetro conclusão citológica. HSIL 

não foi encontrado em nenhum dos grupos. LSIL foi frequente em pacientes 

com DC (39,7% IC95 28,3%-52%). 
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Tabela 4 - Comparação dos resultados das amostras citológicas 1 e 2 

e conclusão citológica dos grupos controle e doença de 

Crohn representada por valores absolutos, frequências 

relativas e intervalo de confiança (IC 95%) 

   CT   DC  

 
N % 

IC 95% 
N % 

IC 95% 
p-valor 

 Inferior Superior Inferior Superior 

Amostra 1 

  Normal 19 35,2% 23,5% 48,4% 16 25,4% 15,9% 37,1% 

0,062 

  Inadequada 13 24,1% 14,2% 36,6% 7 11,1% 5,1% 20,6% 

  ASCUS 12 22,2% 12,8% 34,6% 17 27,0% 17,2% 38,8% 

  LSIL 10 18,5% 9,9% 30,4% 23 36,5% 25,4% 48,8% 

  HSIL 0 0,0% - - 0 0,0% - - 

Amostra 2 

  Normal 15 38,9% 26,7% 52,2% 23 36,5% 25,4% 48,8% 

0,588 

  Inadequada 8 16,7% 8,6% 28,2% 6 9,5% 4,1% 18,6% 

  ASCUS 10 24,1% 14,2% 36,6% 16 25,4% 15,9% 37,1% 

  LSIL 8 20,4% 11,3% 32,5% 18 28,6% 18,6% 40,5% 

  HSIL 0 0,0% - - 0 0,0% - - 

Conclusão citológica 

  Normal 20 37,0% 25,1% 50,3% 16 25,4% 15,9% 37,1%  

  Inadequada 8 14,8% 7,3% 26,0% 4 6,3% 2,2% 14,4%  

  ASCUS 14 25,9% 15,7% 38,7% 18 28,6% 18,6% 40,5% 0,105 

  LSIL 12 22,2% 12,8% 34,6% 25 39,7% 28,3% 52,0%  

  HSIL 0 0,0% - - 0 0,0% - -  

CT: controle; DC: doença de Crohn; IC 95%: intervalo de confiança de 95%. 

* valor de p baseado no teste exato de Fischer. 

O parâmetro citologia anormal foi obtido pela padronização das 

frequências de LSIL e ASCUS como “presente” e as normais como “ausente”, 

considerando que as duas primeiras podem representar algum grau de 

atividade anormal sobre a estrutura celular como a viral. Obviamente, 

pacientes em que ambas as amostras citológicas foram consideradas 

inadequadas não puderam ser incluídos nestes grupos e permaneceram 

descritos como “inadequada” neste parâmetro. Os resultados apontam que 
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não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Nesta 

tabela também está representada a prevalência de infecção pelo HPV 

observada pela PCR, considerada o padrão-ouro neste estudo para detecção 

viral. Foram avaliados todos os indivíduos da pesquisa inclusive aqueles cujas 

amostras das citologias foram consideradas inadequadas nas duas amostras. 

Também não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 

em concordância com o parâmetro anterior (Tabela 5). 

Tabela 5 - Comparação dos resultados das citologias anormais e 

método molecular (PCR) nos grupos controle e doença de 

Crohn demonstrados pelo valor absoluto, frequência 

relativa e intervalo de confiança 

   CT   DC  

 
N % 

IC 95% 
N % 

IC 95% 
p-valor 

 Inferior Superior Inferior Superior 

Citologia anormal 

  Ausente 20 37,0% 25,1% 50,3% 16 25,4% 15,9% 37,1% 

0,072   Presente 26 48,1% 35,2% 61,3% 43 68,3% 56,1% 78,7% 

  Inadequada 8 14,8% 7,3% 26,0% 4 6,3% 2,2% 14,4% 

PCR 

  Ausente 45 83,3% 71,8% 91,4% 46 73,0% 61,2% 82,8% 

0,143   Presente 8 14,8% 7,3% 26,0% 17 27,0% 17,2% 38,8% 

  Inadequada 1 1,9% 0,2% 8,3% 0 - 0,0% - 

CT: controle; DC: doença de Crohn; IC 95%: intervalo de confiança de 95%; PCR: reação em 
cadeia da polimerase. 
* valor de p baseado no teste exato de Fischer. 

Considerando a PCR como método padrão-ouro na detecção da 

presença do vírus na amostra anal, não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos CT e DC, mesmo considerando seus subgrupos 

com e sem uso de imunossupressores (Tabela 6), porém naqueles pacientes 

afetados pela DII observa-se uma alta frequência de HPV de alto risco. 
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Tabela 6 - Resultados da análise molecular (PCR) para presença do 

HPV, HPV de alto risco oncológico e do tipo 16, estratificada 

por grupos controle e subgrupos da doença de Crohn, de 

acordo com o uso de medicamentos imunossupressores 

 
Sem 

imunossupressor 
Com 

imunossupressor 
Controle 

*p-valor 
 N % N % N % 

HPV        

  Presente 12 37.5% 5 16.1% 8 14,8% 
0,064 

  Ausente 20 62.5% 26 83.9% 45 83,3% 

Alto risco        

  Presente 8 66.7% 3 60.0% 7 87,5% 
0,600 

  Ausente 4 33.3% 2 40.0% 1 12,5% 

Tipo 16        

  Presente 3 25.0% 2 40.0% 2 28.6% 
0,850 

  Ausente 9 75.0% 3 60.0% 5 71.4% 

*Valor de p baseado no teste exato de Fischer. 

Foram encontrados 20 tipos virais diferentes, com indivíduos 

apresentando de 1 até 5 tipos na mesma amostra. O mais frequente foi o 

tipo 16, com sete indivíduos, porém outros tipos de alto risco oncológico 

também foram frequentes como o 58. O Gráfico 5 demonstra a distribuição 

do número de indivíduos de acordo com os tipos virais, destacando-os ainda 

entre os de baixo e alto risco oncogênico. 
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Gráfico 5 - Distribuição do número de indivíduos portadores dos 

diversos tipos virais encontrados, destacando-os de acordo 

com o risco oncogênico aos quais pertencem (alto ou baixo 

risco) 

 

Em relação aos pacientes com comprometimento anal da doença 

inflamatória, houve uma frequência de PCR positiva em 15,6%, enquanto 

nos pacientes sem atividade inflamatória anal pregressa ou atual a 

frequência de HPV presente foi de 38,7%, esta diferença foi estatisticamente 

relevante (Tabela 7). A análise dos tipos de alto risco oncológico e do tipo 16 

entre estes grupos não demonstrou diferença estatística. 
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Tabela 7 - Presença de HPV pelo método molecular (PCR) conforme 

presença da manifestação anal da doença de Crohn 

 Doença anal - Doença anal + 
*p-valor 

 N % N % 

HPV      

  Positivo 12 38.7% 5 15.6% 
0,050 

  Negativo 19 61.3% 27 84.4% 

Alto Risco      

  Positivo 6 50,0% 5 100,0% 
0,102 

  Negativo 6 50,0% 0 0% 

Tipo 16      

  Positivo 2 16,7% 3 60,0% 
0,117 

  Negativo 10 83,3% 2 40,0% 

Nota: PCR - método molecular com reação em cadeia da polimerase 
seguida de hibridização para detecção do HPV. 
*Valor de p baseado no teste exato de Fischer. 

Os resultados da PCR mostram diferença estatisticamente relevante 

quando se observa que pacientes com DC e comprometimento anal sem uso 

de medicamentos imunossupressores tem maior frequência de HPV do tipo 

16, em relação aqueles que não tem comprometimento anal. No grupo de 

pacientes DC em uso de imunossupressores, todos os casos de HPV 

detectado estavam no subgrupo sem manifestação anal da doença, isto é, 

dos pacientes com DC, uso de imunossupressores e manifestação anal, não 

houve achado de HPV pela PCR (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Presença de HPV pelo método molecular PCR conforme 

presença da manifestação anal da doença de Crohn nos 

subgrupos sem e com o uso de imunossupressor 

 Comprometimento anal   

 Não % Sim % Total p-valor* 

Sem imunossupressor       

HPV       

   Negativo 8 40,0% 12 60,0% 20 
0,467 

   Positivo 7 58,3% 5 41,7% 12 

Alto risco       

   Negativo 4 100,0% 0 0,0% 4 
0,081 

   Positivo 3 37,5% 5 62,5% 8 

Tipo 16       

   Negativo 7 77,8% 2 22,2% 9 
0,045 

   Positivo 0 0,0% 3 100,0% 3 

Com imunossupressor       

HPV       

   Negativo 11 42,3% 15 57,7% 26 
0,043 

   Positivo 5 100,0% 0 0,0% 5 

Para o grupo “com imunossupressor” a variável “alto risco” não teve estatística calculada 
porque “comprometimento anal” é uma constante para categoria “negativo”. 
Para o grupo “com imunossupressor” a variável “tipo 16” não teve estatística calculada porque 
“comprometimento anal” é uma constante para categoria “negativo”. 
*Valor de p baseado no teste exato de Fischer. 

Em relação a conclusão citológica, o grupo DC com manifestação 

anal tem maior frequência de LSIL, seguida pelo achado de exames 

normais. Já o subgrupo sem doença anal, o achado de LSIL e ASCUS foram 

respectivamente mais comuns (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Frequência de achados da conclusão citológica de acordo 

com a presença ou ausência de manifestação anal da 

doença de Crohn 

 

Ao utilizar dois métodos, um para detecção do HPV e outro para sua 

atividade citopática, foi calculado o índice de concordância kappa para 

avaliar se os métodos apresentavam correspondências nos resultados 

(Tabela 9). Para a casuística total, o kappa foi de 0,306 revelando razoável 

concordância. Nesta análise os pacientes com citologias consideradas 

inadequadas em ambas as amostras não foram considerados. 
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Tabela 9 - Índice de concordância kappa entre os métodos de citologia 

e molecular (PCR) nos diferentes grupos do estudo 

 PCR 
Total 

 Positiva % Negativa % 

Casuística total      

Citologia anormal      

  Presente 18 26,1% 51 73,9% 69 

  Ausente 6 17,1% 29 82,9% 35 

Sem imunossupressor      

Citologia anormal      

  Presente 9 42,9% 12 57,1% 21 

  Ausente 3 37,5% 5 62,5% 8 

Com imunossupressor      

Citologia anormal      

  Presente 4 18,2% 18 81,8% 22 

  Ausente 1 12,5% 7 87,5% 8 

Controle      

Citologia anormal      

  Ausente 5 19,2% 21 80,8% 26 

  Presente 2 10,5% 17 89,5% 19 

PCR: reação em cadeia da polimerase. 
Para casuística total kappa = 0,068 (p = 0,306). 
Para o grupo sem imunossupressor kappa = 0,040 (p = 0,793). 
Para o grupo com imunossupressor kappa = -0,034 (p = 0,712). 
Para o grupo controle kappa = -0,077 (p = 0,426). 

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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Neste estudo foram convidados pacientes dos ambulatórios do 

HCFMUSP para comporem os grupos CT e DC. No primeiro grupo, nota-se 

uma maior recusa que pode ser atribuída ao método em si, isto é, o uso do 

escovado anal. Esta técnica ainda enfrenta rejeição principalmente em 

pacientes menos habituados aos procedimentos médicos. 

Os grupos CT e DC apresentavam características semelhantes em 

alguns aspectos socioeconômicos considerados no estudo, como 

escolaridade e etnia. Houve diferença estatisticamente significativa nas 

características idade do primeiro coito e número de diferentes parceiros 

sexuais, com pacientes do grupo controle revelando um comportamento 

sexual de maior exposição do que o grupo afetado. Também houve 

diferença no estado civil, sendo que o grupo com DC possui uma maior 

frequência de pacientes solteiros.  

Estes parâmetros associados aos hábitos de vida como tabagismo, 

etilismo e exposição às doenças sexualmente transmissíveis prévias são 

fatores importantes para compreender o comportamento social dos grupos 

amostrais e podem funcionar como vieses na avaliação da infecção pelo 

HPV. 
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A baixa frequência encontrada para DST prévia e tabagismo nessa 

amostra poderia sugerir que se trata de população com menor exposição. 

Comparando-se a prevalência de tabagismo no Brasil em dado publicado 

pelo INCA de 14,7%110 com a encontrada neste estudo (8,6% na casuística 

total), percebeu-se um valor discretamente menor. Em relação ao etilismo, 

somente um paciente do estudo referiu consumo abusivo de álcool (definido 

como consumo igual ou maior que cinco doses em uma ou mais ocasiões 

nos últimos 30 dias), enquanto a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013111 e 

publicação de Garcia et al.112 demonstravam prevalência de consumo 

abusivo de 13,7% na população geral. A frequência de etilismo não abusivo, 

no entanto, foi considerável em ambos os grupos, em especial no CT, onde 

cerca de 20% dos pacientes estavam inclusos.  

Diante destes dados, a casuística do presente estudo parece diferir da 

população em geral em termos de comportamento social. O grupo afetado 

pela DII aparentemente possui menor exposição sexual, evento que pode 

ser explicado pela própria doença. Em ambos pode ter ocorrido um viés de 

informação, já que dados sobre o comportamento sexual podem constranger 

o indivíduo, influenciado pelo aspecto social destes dados. 

Os achados do exame proctológico também diferiram entre os grupos. 

O CT apresentava maior frequência de doença hemorroidária que pode ser 

justificado pela origem destes pacientes, isto é, do ambulatório de 

Coloproctologia Geral. Já no grupo DC, fístulas, úlceras, plicomas e estenose 

foram achados com maior frequência comparativa ao CT, que é explicado por 

estas alterações serem apresentações da própria doença inflamatória. 
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A DC pode comprometer qualquer segmento do trato digestório e é 

possível observar que dentre os pacientes com a doença, apenas 3% 

possuíam apresentação exclusivamente anal, enquanto aproximadamente 

metade da amostra possuía apresentação anal associada àquela em outros 

segmentos. Já os comportamentos inflamatório, fistulizante e estenosante se 

distribuíram quase que uniformemente entre o grupo afetado. Ainda 

analisando o grupo DC, os pacientes foram divididos de acordo com o uso 

ou não de medicamentos imunossupressores. Os parâmetros clínicos (IHB e 

tempo de diagnóstico da DC) e laboratoriais (hemoglobina e proteína C 

reativa) não apresentaram diferença estatisticamente significativa, o que 

revela pacientes muito homogêneos em relação a possíveis fatores 

predisponentes às infecções oportunistas, tornando o parâmetro 

imunossupressão ainda mais relevante e a posterior análise da infecção 

destes subgrupos menos influenciada por características secundárias. 

A frequência de displasia secundária ao HPV, avaliada utilizando a 

citologia anal por esfregaço, não mostrou diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos CT e DC avaliada pela comparação entre as 

amostras 1 e 2 e também na “conclusão citológica”. Este último parâmetro 

na DC tem frequência de 39,7%, que apesar de não diferir neste estudo do 

grupo controle, representa quase metade dos indivíduos amostrados com a 

doença evoluindo com alterações displásicas no canal anal. A frequência de 

ASCUS encontrada na conclusão citológica foi de 25,9% no CT e 28,6% na 

DC e de LSIL 22,2% e 39,7% respectivamente e não houve pacientes com 

HSIL em ambos os grupos. Cranston et al.101 relataram citologia alterada em 
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48,4% dos pacientes com DC, enquanto Shah et al.100 encontraram ASCUS 

em 8,8% dos pacientes com DII, enquanto neste estudo 68,3% dos 

pacientes com DC apresentaram citologia alterada. Acredita-se de essa 

maior detecção de alterações possa ser atribuída ao uso de duas coletas de 

citologia em escova para confecção do esfregaço no presente trabalho, 

enquanto os dois anteriores utilizaram um único swab para obtenção de 

amostra que foi armazenada e avaliada em meio líquido. 

Outro dado notável relacionado à coleta de duas escovas é a redução 

de amostras inadequadas com esta metodologia. Nos dois grupos, há redução 

do número de amostras inválidas na segunda coleta e a combinação de ambas 

em um parâmetro único reduz ainda mais a perda de resultados. Nadal et al.58 

já haviam demonstrado que a coleta com duas escovas tem sensibilidade de 

88% quando comparada àquela com uma só que tem sensibilidade de 69%. 

Os resultados do parâmetro “citologia anormal” não foram diferentes na 

análise estatística entre os grupos CT e DC, porém é possível observar uma 

alta frequência de alterações citológicas em especial no grupo portador de 

doença inflamatória, atingindo 68,3% destes indivíduos como discutido 

previamente. A detecção do vírus pela PCR também não diferiu entre os 

grupos, mas apresentou menor prevalência quando comparada ao parâmetro 

anteriormente discutido. Shah et al.100 compararam sua população com DII a 

um grupo controle, em desenho semelhante e, apesar de notar uma tendência 

a maior frequência de citologias alteradas no primeiro, não houve diferença 

estatisticamente significativa (8,8% e 2,6% respectivamente, p = 0,1), assim 

como neste estudo (68,3% e 48,1%, respectivamente).  
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Considerando a PCR para detecção do HPV, o grupo DC apresentou 

prevalência de 27% sem diferença estatisticamente significante comparada 

ao controle, que foi de 14,8%. Shah et al.100, Handisurya et al.102, Cranston 

et al.101 e Vuitton et al.103 publicaram previamente frequências 

respectivamente de 1,8%, 21,1%, 89,1% e 34% de detecção do HPV na 

região anal de pacientes com DII. Ao serem comparados, os valores são 

muito discrepantes, porém como ressalva deve-se considerar que os 

estudos possuíam metodologias diferentes. Shah et al.100 utilizaram o 

Digene Hybrid Capture 2 (HC2) (Qiagen, Valencia) para detectar a presença 

de HPV de alto risco na mesma amostra enviada para citologia e identificou 

1,85% de prevalência. Handisurya et al.102 coletaram swab de 222 pacientes 

com psoríase ou DII das regiões anal, peniana ou vulvar e cervical, 

utilizando o mesmo kit HC2 (Qiagen, Gaithersburg, MD, Estados Unidos) 

para detecção do HPV. Cranston et al.101, além de avaliarem a citologia, 

também realizaram a pesquisa por hibridização com pesquisa de 37 tipos do 

HPV (Bio-Rad) a partir do mesmo material nos 46 pacientes com DII. Já 

Vuitton et al.103 realizaram a pesquisa diretamente pela obtenção de 

amostras teciduais colhidas previamente à realização de colonoscopias, com 

detecção viral feita a partir do método INNO-LiPA HPV (Fujirebio) em 101 

pacientes com DII. Neste estudo, o método de análise molecular utilizado 

para detectar a presença do HPV foi o Linear Array®. 

Quando os subgrupos da DC sem e com o uso de imunossupressor 

são avaliados, encontrou-se resultado próximo entre estes últimos e o CT, 

ou seja, a variável uso de imunossupressores não parece interferir na 
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frequência de infecção pelo HPV no canal anal dos pacientes com DC e, 

contrariamente ao que se poderia esperar pelo comportamento do vírus em 

pacientes imunossuprimidos por outras etiologias (HIV e transplantados), 

apesar de não haver diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 

se observa uma tendência a maior frequência (37,5%) nos pacientes com 

DC sem uso de imunossupressores. Cranston et al.101, Handisurya et al.102 e 

Shah et al.100 não encontraram relação positiva entre a prevalência do HPV 

e a presença de imunossupressão, em concordância com os achados 

descritos. Entretanto, Vuitton et al.103 identificaram a imunossupressão como 

um fator de risco independente para presença de HPV nas amostras 

teciduais do canal anal (OR 5,31; IC95% 1,94-14,59).  

A maioria dos indivíduos com PCR positiva apresentava HPV de alto 

risco, independente do grupo ou subgrupo ao qual pertenciam, isto é, 72%. 

Enquanto Vuitton et al.103 e Handisurya et al.102 relatavam frequência de 30% 

e 13,8%, respectivamente, nota-se que os achados deste estudo foram 

muito superiores se comparados aos dados publicados previamente. 

Cranston et al.101 em seu artigo referiam 65,2% de infecção pelo HPV 16, 

enquanto nesta casuística, 28% dos pacientes DC possuíam esse tipo viral 

específico. Assim, este estudo sugere que na população estudada há uma 

menor predominância do HPV 16 e uma maior variabilidade dentre outros 

tipos, já que foram encontrados vinte HPV diferentes dos quais oito estão 

classificados como alto risco oncogênico, com alguns indivíduos portadores 

de até cinco diferentes tipos concomitantemente. O segundo tipo mais 

frequente, depois do 16, foi o HPV 58 (Gráfico 5). O uso do Linear Array® 
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permitiu que fossem identificados tipos virais que não são detectados 

comumente por outros métodos moleculares em comparação com outros kits 

que não tem tanta capacidade de identificação. 

A subanálise dos pacientes DC com e sem manifestação anal da doença 

mostrou diferença estatisticamente relevante nos achados da PCR, sendo mais 

comum a presença de HPV naqueles que não apresentavam doença nesta 

região, com 38,7% de positividade para a detecção do vírus. Esta diferença 

pode ser atribuída a eventual menor exposição sexual daqueles com doença 

perineal, fator que interfere negativamente na qualidade de vida, como relatado 

por Jedel et al.113. Cerca de 35% a 58% dos pacientes com DII apresentam 

algum grau de constrangimento em relação ao comportamento sexual e 73% 

daqueles com DC apresentam distúrbios corporais, muitas vezes influenciado 

por antecedentes cirúrgicos113. Outra justificativa seria a atividade imunológica 

local desregulada levando a um estado pró-inflamatório que pode conferir 

algum grau de proteção à ação do HPV. Vários mecanismos como a atividade 

linfocitária alterada, resposta cruzada a antígenos, amplificação da resposta 

mediada pelo TNFα dentre outras são conhecidas nas DII, conforme descrito 

por Greuter et al.114. A imunossupressão, no entanto, não parece interferir nesta 

prevalência pois todos os pacientes com DC em uso de imunossupressores e 

doença anal presente apresentaram PCR negativa, isto é, ausência de 

detecção viral. Naqueles com DC sem uso de imunossupressores e com 

doença perineal, houve uma frequência maior de HPV 16 do que naquele grupo 

sem este tipo de comprometimento e, obviamente maior do que naquele com 

uso de imunossupressor. 
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A manifestação anal da doença também não interferiu nos achados 

citopáticos da conclusão citológica, pois em grupos com manifestação anal, 

achados de LSIL e ASCUS foram semelhantes ao subgrupo sem 

comprometimento perineal. Este dado sugere que, mesmo com maior 

dificuldade técnica na coleta da escova ou interferência do processo 

inflamatório local nesta amostra, a conclusão da citologia foi comparável ao 

grupo sem doença anal. 

Os artigos de referência deste trabalho, cujo objetivo era a pesquisa 

da ação viral ou da presença do HPV, foram realizados em pacientes com 

diagnóstico de doenças inflamatórias intestinais, não sendo especificamente 

destinados à população com doença de Crohn com comprometimento anal. 

Desta maneira, os achados aqui descritos são relevantes por se tratarem de 

uma análise incomum dos estudos publicados. 

Outro achado relevante deste estudo foi o grau de concordância entre 

os métodos utilizados avaliado por meio do coeficiente kappa115. Quando 

este valor é inferior a 0, sugere-se que não há concordância, sendo essa 

máxima quanto mais próximo de 1 o coeficiente. Comparando a citologia 

anal e a PCR na casuística total e em todos os subgrupos, o índice kappa foi 

sempre muito próximo de 0, revelando que a citologia anormal e a PCR não 

foram concordantes entre si nesta amostra populacional. Shah et al.100 já 

referiam em sua conclusão a presença do HPV não se correlacionava à 

citologia anormal, pois nos pacientes com ASCUS identificou apenas 5,3% 

com presença de HPV de alto risco pelo método HC2. Este achado 

corrobora com as assertivas relacionadas ao objetivo intrínseco de cada 
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método, isto é, a citologia busca encontrar alterações displásicas que estão 

geralmente relacionadas à ação do HPV enquanto a PCR detecta a 

presença do vírus no momento da coleta. É sabido que muitos pacientes 

podem cursar com processos inflamatórios reacionais desencadeados pelo 

vírus, mas a perpetuação ou progressão da displasia ocorre por 

predisposição genética. 

Desta maneira, este estudo não demonstrou diferença entre 

alterações citológicas e presença do HPV no canal anal de pacientes dos 

grupos controle e doença de Crohn. Trata-se de publicação relevante por 

possuir um desenho transversal que incluiu um grupo controle com 

características semelhantes à população-alvo estudada, pelo uso de dois 

métodos de avaliação, isto é, pesquisa da ação citopática e também da 

detecção direta do vírus que foram colhidos simultaneamente, por considerar 

na análise o uso de imunossupressores e a manifestação anal no grupo DC 

e por reportar os antecedentes de exposição sexual e comportamental, além 

da vacinação prévia para o HPV. Este estudo ainda teve como metodologia, 

o desconhecimento por parte dos patologistas e da técnica que executou a 

análise molecular, reduzindo possíveis vieses de interpretação. 

Como limitações do presente trabalho, o número de pacientes restrito 

associado a um desenho que não permite inferir incidência e wash out da 

infecção pelo HPV são fatores que podem implicar na extrapolação dos 

dados. Possível viés de informação pode ter interferido na obtenção de 

dados sobre exposição sexual, por se tratar de informações que podem 

constranger socialmente o indivíduo. Dos pacientes com amostras 
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consideradas inadequadas na citologia, todos foram convocados para nova 

coleta, porém não houve adesão, o que prejudicou a avaliação global do 

estudo e produziu perda amostral e ao que se atribui o leve incômodo 

causado pela coleta de escovas. 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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Este estudo permite concluir que na amostra estudada não houve 

diferença na frequência de displasia e infecção do canal anal pelo HPV, 

avaliadas respectivamente por meio da citologia por esfregaço e da PCR, 

comparando os pacientes com doença de Crohn a um grupo controle.  

O uso de imunossupressores em pacientes com doença de Crohn não 

modificou esta frequência quando comparados aos indivíduos portadores de 

doença inflamatória intestinal que não utilizavam essa classe terapêutica. 

Neste estudo, uma frequência menor de detecção do vírus no canal 

anal de pacientes foi verificada naqueles indivíduos com comprometimento 

anal da DC. 

A citologia anal por esfregaço e a reação em cadeia da polimerase 

seguida de hibridização não apresentaram concordância neste estudo. 

 

 

 



 

 

7 ANEXOS 
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Anexo A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO – HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Há maior frequência de displasia e infecção anal pelo 

papilomavírus humano na doença de Crohn? 

PESQUISADOR PRINCIPAL: Dr. Carlos Walter Sobrado 

PESQUISADORES ENVOLVIDOS: 

Vivian Regina Guzela 

Aline Pozzebon 

Dr. Sidney Roberto Nadal 

Dra. Carmen Ruth Manzione 

Dra. Luisa Lino Villa 

DEPARTAMENTO: Departamento de Gastroenterologia do HCFMUSP – Divisão de 

Cirurgia do Aparelho Digestivo. 

 

O senhor(a) está sendo convidado para participar de uma pesquisa sobre 

Doença de Crohn e HPV.  

A doença de Crohn é uma doença sem cura e sem causa conhecida, que 

inflama várias partes do sistema da digestão, podendo começar na boca, percorrer 

o estômago, intestino e ânus. Essa doença pode causar diversos sintomas como 

diarreia, dor na barriga, perda de peso e feridas.  

O tratamento dessa doença pode ser feito com remédios e com cirurgia. 

Diversos remédios usados fazem a defesa do corpo diminuir e, assim, esses 

pacientes podem adquirir mais infecções. Quando o tratamento é feito com cirurgia, 

pode ser preciso tirar um segmento do intestino com eventual necessidade de que 

o paciente use uma bolsa na barriga, por onde o intestino fica exposto (ostomia). 

Além disso, os pacientes com essa doença têm uma chance maior de ter 

câncer no ânus do que a população em geral. O tratamento desse tipo de câncer é 

feito com radioterapia, quimioterapia e às vezes com cirurgia, que retira parte ou, às 

vezes, todo o canal do ânus. Quando isso acontece, o paciente passa a defecar 

pela “bolsinha” na barriga permanentemente. 
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Por ser uma doença com um tratamento muito agressivo, essa pesquisa quer 

descobrir se uma infecção no ânus destes pacientes aumenta a chance dele de ter 

câncer. Essa infecção é causada por um vírus (um ser invisível a olho nu) que se 

chama Papilomaviírus Humano ou HPV. Esse micróbio é transmitido pelo sexo na 

maioria das pessoas e se acumula na boca, na pele do pênis, da vagina e do ânus.  

Esse vírus pode ficar adormecido por anos sem fazer qualquer mal ao 

paciente, mas muitas vezes ele começa a se multiplicar e formar verrugas. Essas 

verrugas podem começar muito pequenas a ponto de não serem vistas sem a ajuda 

de aparelhos e exames mais detalhados. Algumas dessas verrugas, quando não 

tratadas, podem aumentar e se transformar no tipo de câncer mais comum do ânus.  

Algumas vezes, essa verruga cresce sem causar dor, sangramento ou outro 

sintoma e o paciente só percebe quando já está com câncer avançado. 

Para tentar detectar o HPV no ânus, usamos um exame chamado “citologia”. 

Esse exame é colhido com uma escovinha (seu tamanho é a metade de uma 

escova de dente) que colocamos dentro do ânus e giramos. Todo o material que 

adere nessa escovinha é examinado por um médico especialista (chamado de 

patologista). Com o resultado desse exame, podemos saber se o vírus está 

presente e se ele já fez verrugas quase invisíveis, assim podemos fazer o 

tratamento no começo, antes que elas se tornem um câncer. 

Com essa pesquisa poderemos descobrir se pessoas com doença de Crohn 

têm mais vírus do que pessoas que não tem essa doença (que no estudo vamos 

chamar de “grupo controle”). Assim, se elas tiverem mais vírus do que as outras do 

grupo controle, poderemos tratar as verrugas bem no começo, diminuindo a chance 

de que elas virem um câncer. 

Se você concordar em participar dessa pesquisa, você poderá ajudar a 

prevenir o câncer do ânus nos pacientes com Doença de Crohn. Além disso, se seu 

resultado vier positivo para verrugas do HPV que podem virar câncer, você 

receberá o seguimento e o tratamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, por 

uma equipe especializada em HPV. 

Se concordar em participar, você responderá um questionário com 

perguntas pessoais e sobre a sua saúde e será examinado por um proctologista 

(médico especialista em intestino e ânus). Este exame inclui examinar a nádega e o 

ânus, colocar a escovinha de maneira giratória dentro do ânus e recolher o material 

(células). Além disso, você também fará uma anuscopia, ou seja, terá um aparelho 

de cerca de 5cm, introduzido no ânus, que permita vê-lo por dentro. 
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Os principais incômodos dessa pesquisa para o senhor(a) poderão ocorrer 

durante a coleta do exame com a escova e a introdução do anuscópio, que podem 

causar dor anal leve. A introdução deste aparelho é feita de maneira delicada e 

haverá o uso de lubrificantes com anestésico (em forma de geleia) por dentro e por 

fora do ânus no momento do procedimento. 

Você não receberá nenhuma medicação ou mudança de tratamento do seu 

atual problema de saúde e todo o atendimento que você receberá no Hospital das 

Clínicas NÃO depende da sua participação, ou seja, você será tratado da mesma 

maneira que qualquer paciente que não esteja ou não queira participar deste 

estudo. 

Em nenhum momento você terá que pagar para participar do estudo e 

também não receberá nenhum pagamento por ele. Você poderá desistir de 

participar do estudo em qualquer momento, sem prejuízo ao seu tratamento. 

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, que serão reunidos e depois analisados como um todo. 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. 

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. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. Os pesquisadores são 

o Dr. Carlos Walter Sobrado Júnior que pode ser encontrado no endereço Dr. 

Enéas de Carvalho Aguiar, 255 – Cerqueira César ou pelo telefone (11) 2661-7560 

e a pesquisadora executante – Vivian Regina Guzela, que pode ser contatada pelo 

e-mail viguzela@gmail.com. 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. 
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CONSENTIMENTO 

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Infecção do canal anal 

pelo papilomavírus humano na doença de Crohn”. 

Eu discuti as informações acima com o pesquisador responsável e/ou com 

as pessoas envolvidas no estudo acima listadas. Ficaram claros para mim os 

objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de 

consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

 

 

Assinatura do participante/ representante legal  

 

 

_______________________________________                 Data_____/_____/____ 

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo  

 

 

_______________________________________                 Data_____/_____/____ 
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Anexo B - Questionários 

 

QUESTIONÁRIO GERAL 

 

Grupo/N.________ / Data: _____/_____/_____ 

Identificação 

Nome: __________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/______/______           Sexo: Ο masculino Ο feminino 

Endereço: _____________________________________________ n°________ 

_____________________________________________Tel. (___)___________ 

Dados Clínicos: 

Patologias: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Medicações:_______________________________________Vacinas: _______ 

Cirurgias: _______________________________________________________ 

 

Hábitos: Tabagismo  Ο NÃO  Ο SIM _______      Etilismo  Ο NÃO  Ο SIM _____ 

 

Atividade Sexual  Ο NÃO  Ο SIM            DST´S prévias Ο NÃO  Ο SIM _______ 

 

Hb:______Proteína C reativa (valor/normal)_____________ ______________ 

 

Exame proctológico:  

Toque retal: _____________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO PARA PORTADORES DE DOENÇA DE CROHN 

 

Grupo/N.________ / Data: _____/_____/_____ 

Nome: __________________________________________________________ 

Tempo de diagnóstico: ___________    Acometimento: ____________________ 

Tratamentos prévios: ______________________________________________ 

Tratamentos atuais: _______________________________________________ 

1.__________________________________ Dose: __________ Tempo: _____ 

2.__________________________________ Dose: __________ Tempo: _____ 

3.__________________________________ Dose: __________ Tempo: _____ 

Cirurgias: 

1.___________________________________________________ Data: ______ 

2. __________________________________________________  Data: ______ 

Vacina: _________________ 

Hemograma: ____________________Proteina C reativa_________________ 

Índice de Harvey- Bradshaw : 

Variável Pontuação Paciente 

Bem-estar geral 

0 – muito bom 
1 – bom 
2 – ruim 
3 – muito ruim 
4 – péssimo  

 

Dor abdominal 

0 – nenhuma 
1 – leve 
2 – moderada 
3 - severa 

 

n° de evacuações líquidas/dia 1 ponto por evacuação  

Massa abdominal 

0 – nenhum 
1 – possível 
2 – bem definida 
3 – definida e dolorosa 

 

Complicações 

1 ponto por item 
Artralgia 
Uveíte 
Eritema nodoso 
Úlceras aftóides 
Pioderma gangrenoso 
Fissura 
Fistula Anal 
Abscesso 
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