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Resumo 

 

 

Boarini LR. Prevalência do HPV na doença de Crohn perianal fistulizante 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2022. 

Introdução e Objetivos: A doença de Crohn fistulizante perianal é o principal 
fator de risco para câncer anal em pacientes com doença inflamatória 
intestinal. Não se sabe se isso ocorre por maior frequência de HPV nessa 
população ou pelo quadro inflamatório crônico, decorrente das fistulas 
perianais. Objetivo: avaliar se pacientes com doença de Crohn perianal 
apresentam maior prevalência de HPV e HPV de alto risco, em comparação 
a pacientes com fistula perianal não associada a doença de Crohn. Métodos: 
Estudo transversal bicêntrico foi realizado no qual pacientes com doença de 
Crohn perianal fistulizante foram pareados por idade e sexo com pacientes 
com fístula anorretal sem doença de Crohn. Amostras do trajeto fistuloso 
foram obtidas pelas biópsias durante a cirurgia de fistulotomia ou passagem 
de sedenho, para ambos os grupos. As amostras foram enviadas para 
detecção e genotipagem de HPV por meio do teste INNO-LiPA. Resultados: 
Foram recrutados 108 pacientes (54 em cada grupo). O grupo com doença de 
Crohn perianal fistulizante apresentou frequência estatisticamente maior de 
HPV no trajeto fistuloso, em relação ao grupo controle (33,3% vs 16,7%; p = 
0,046). A análise isolada dos subtipos de alto risco demonstrou 
numericamente o dobro da frequência no grupo doença de Crohn, porém, não 
estatisticamente significante (18,5% vs 9,3%, p=0,164). Na regressão 
logística múltipla, pacientes com doença de Crohn perianal fistulizante 
apresentaram chance de HPV 3,42 vezes maior do que pacientes sem doença 
de Crohn (OR=3,29; IC 95%, 1,20-9,01), independentemente de outras 
variáveis. Os tipos mais identificados no grupo de doença de Crohn fistulizante 
perianal foram HPV 11 (12,96%) e HPV 16 (9,26%). Conclusão: A doença de 
Crohn perianal fistulizante está associada a maior prevalência de HPV em 
comparação a pacientes com fístula perianal sem doença de Crohn. 

Descritores: Doença de Crohn; Papillomaviridae; Neoplasia do ânus; 
Doenças inflamatórias intestinais; Fístula retal. 
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Abstract 

 

 

Boarini LR. Prevalence of HPV in perianal fistulizing Crohn’s disease 
[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2022. 

Background & Aims: Perianal fistulizing Crohn’s disease is the main risk 
factor for anal cancer in patients with inflammatory bowel disease. Whether 
this occurs due to a higher frequency of human papillomavirus remains 
unclear. We aimed to evaluate the prevalence of HPV and high-risk HPV in 
patients with perianal Crohn’s disease, compared with a control group. 
Methods: We conducted a two-center cross-sectional study in which perianal 
fistulizing Crohn’s disease patients were matched for age and sex with patients 
with anorectal fistula without Crohn’s disease. Biopsy specimens were 
obtained from fistulous tracts during examination under anesthesia for both 
groups. The samples were sent for HPV detection and genotyping using the 
INNO-LiPA test. Results: A total of 108 subjects (54 in each group) were 
recruited. The perianal fistulizing Crohn’s disease group showed statistically 
higher frequency of HPV in the fistulous tract than the control group (33.3% vs 
16.7%; p = 0.046). Separate analyses on high-risk types demonstrated that 
there was numerically higher frequency of HPV in perianal fistulizing Crohn’s 
disease group. In multiple logistic regression, patients with perianal fistulizing 
Crohn’s disease were found to have a chance of HPV 3.42 time higher than 
patients without Crohn’s disease (OR = 3.29; 95% CI, 1.20-9.01), regardless 
of other variables. The types most frequently identified in the perianal fistulizing 
Crohn’s disease group were HPV 11 (12.96%) and HPV 16 (9.26%). 
Conclusion: Perianal fistulizing Crohn’s disease is associated with higher 
prevalence of HPV than in patients with anorectal fistula without Crohn’s 
disease. 

Descriptors: Crohn disease; Papillomaviridae; Anus neoplasms; 
Inflammatory bowel diseases; Rectal fistula. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 DOENÇA DE CROHN  

 

A doença de Crohn (DC) é uma desordem idiopática multifatorial. Sua 

etiologia não está completamente definida, mas estima-se que ocorra em 

pacientes com predisposição genética, que iniciam um quadro de 

autoagressão, em decorrência de alterações da microbiota intestinal e da 

exposição a fatores ambientais facilitadores 1,2. Apresenta incidência bimodal 

entre as 2ª e 3ª, e entre as 6ª e 7ª décadas de vida, com aumento gradual da 

prevalência em países em desenvolvimento 3-5. O tabaco é o principal fator 

ambiental identificado na etiopatogenia da doença de Crohn (DC), 

apresentando um risco aumentado entre 40% e 70% nos fumantes em 

comparação aos não fumantes, além disso, há maior risco de cirurgia, 

períodos de agudização e recidiva pós-cirúrgica nos tabagistas 4,6. Outros 

fatores relacionados incluem o uso de antibióticos, contraceptivo oral, anti-

inflamatório não esteroidal e disbiose intestinal6. O histórico familiar influencia 

na incidência, uma vez que, aproximadamente, 16% dos pacientes com DC 

apresentam familiares na mesma condição 7. 

 

1.2 DOENÇA DE CROHN PERIANAL FISTULIZANTE 

 

O acometimento perianal fistulizante foi descrito por Penner e Crohn 

em 1938, em associação à ileíte terminal 8. Apresenta grande morbidade por 

ser frequentemente recidivante, podendo cursar com deformidades 

anatômicas, em decorrência dos múltiplos procedimentos cirúrgicos 

necessários ao longo da vida 9, 10. Está presente em 23% a 38% dos pacientes 

com DC, sendo considerado fator isolado de pior prognóstico 11-13. 
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A associação de medicamento anti-TNF, como Infliximabe (IFX) 14 e 

Adalimumabe (ADA) 15, e passagem de sedenho, apesar de ser o tratamento 

padrão ouro, foi capaz de induzir remissão perianal completa em apenas 

52,6% dos pacientes 16. Isso nos mostra que quase metade dos pacientes 

com DCPF permanecerá em atividade de doença, assumindo o risco que esta 

inflamação poderá acarretar ao longo do tempo, como alterações anatômicas 

que comprometam a fisiologia evacuatória, sepse perineal, dor crônica e o 

câncer anal.  

A relação do câncer anal com as doenças inflamatórias intestinais (DII) 

vem sendo estudada, por apresentar uma associação positiva entre elas. 

Pacientes com DII apresentam incidência, aproximadamente, três vezes 

maior do que a população geral (1,8 vs 5,5 por 100.000 pacientes/ano. 

P<0,001). Além de uma maior incidência, têm menor sobrevida ao longo de 

180 meses de seguimento (HR=1,32 95% IC; 1,15-1,52; p<0,001). Quando 

direcionamos a análise para pacientes com doença de Crohn perianal 

fistulizante, a incidência anual de carcinoma espinocelular (CEC) anal é 

0,26/1.000 pacientes-ano (IC 95%, 0,03-0,92) o que é, aproximadamente, 20 

vezes maior do que na população geral 17, 18. 

Ruel et al. avaliaram pacientes com DII que desenvolveram lesões 

escamosas neoplásicas do canal anal (CEC, neoplasia intraepitelial de alto e 

baixo grau e carcinoma de pequenas células). Aproximadamente, 83% das 

lesões observadas estavam relacionadas à infecção pelo papilomavírus 

humano (HPV), sobretudo pelos tipos oncogênicos 16 e 18. Todos os 

pacientes que desenvolveram CEC de canal anal apresentavam DCPF. 

Portanto, nas doenças inflamatórias intestinais, o aparecimento de alterações 

neoplásicas escamosas parece relacionar-se ao HPV, e o desenvolvimento 

de CEC parece estar relacionado à ocorrência de doença perianal fistulizante 

associada 19. 
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1.3 PAPILOMAVÍRUS HUMANO 

 

O HPV é um pequeno vírus DNA (50-55 nm) pertencente a família 

Papillomaviridae – gênero Papillomavirus. Trata-se de um vírus não 

envelopado, com simetria icosaédrica 20-22. O genoma viral está dividido em 

três regiões, de acordo com sua localização e propriedades funcionais. O 

genoma do HPV é constituído por dois genes que se expressam tardiamente, 

L (Late), aproximadamente, oito open reading frames, possuindo, pelo menos, 

seis genes que se expressam precocemente, E (Early) 23. 

Os genes da região L (L1 e L2) codificam, respectivamente, as 

proteínas principal e secundária do capsídeo. A proteína L1 representa 80% 

das proteínas do capsídeo viral, constituindo a proteína mais abundante e de 

alta imunogenicidade. A proteína L2 associada a L1 contribui para 

incorporação do DNA viral dentro do vírion 21. 

Na região E encontram-se até oito genes (E1 a E8) que são 

responsáveis pela replicação do HPV (E1 e E2), transcrição do DNA (E2), 

regulação negativa de E6 e E7 (E2), maturação e liberação das partículas 

virais (E4), transformação celular (E5, E6, E7) e imortalização (E6 e E7). Estes 

dois últimos genes estão associados à malignização de lesões. Nas lesões 

malignas, ocorre a inativação da proteína E2 com consequente aumento da 

expressão oncogênica de E6 e E7. Estes estimulam a proliferação celular por 

bloquearem as proteínas celulares p53 e pRb envolvidas no controle da 

proliferação celular. Apenas as proteínas E6/E7 de HPVs de alto risco 

oncogênico são capazes de inibir a apoptose de queratinócitos humanos 

primários e desencadear processo polimitótico 21-24. 

Cerca de 10% dos pacientes infectados pelo HPV desenvolverão 

manifestações clínicas como verrugas, papilomas ou lesões intraepiteliais. 

Aproximadamente, 200 genótipos de HPV já foram identificados, dos quais 

quase 40 infectam a mucosa genital 22,25. Os mais frequentes foram 

classificados, de acordo com seu potencial oncogênico, em alto risco (16, 18, 

31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 68), potencial alto risco (26, 53, 66, 70, 
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73, 82), baixo risco (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61 e 81) ou risco indeterminado 

(62, 67, 83 e 89). O método diagnóstico de escolha utilizado na detecção do 

HPV em peças parafinadas é a hibridização reversa por meio do kit INNO-

LiPA. Ele é capaz de identificar 32 tipos de HPV, subdivididos em alto risco, 

potencial alto risco, baixo risco e risco indeterminado para desenvolvimento 

de câncer anal 26. 

A evolução da infecção pelo HPV no organismo humano é 

caracterizada, na grande maioria dos casos, como autolimitada, ocorrendo 

depuração viral espontânea em, aproximadamente, dois anos, sem causar 

lesões ou sintomas. Isto ocorre, pois, somente a infecção pelo vírus não é 

suficiente para desenvolver manifestação clínica 27-29. Alguns fatores 

dificultam o clareamento viral, promovendo a persistência viral no organismo, 

aumentando o risco de lesões do trato genital inferior, incluindo neoplasias 

intraepiteliais e os carcinomas. Dentre eles, estão: intercurso anal, 

multiplicidade de parceiros sexuais, tabagismo, infecções sexualmente 

transmissíveis (IST) associadas, imunodeficiências primárias e adquiridas 30-32. 

Os pacientes com doença de Crohn perianal fistulizante são 

imunossuprimidos em decorrência do quadro inflamatório crônico sistêmico e 

pela utilização de drogas imunomoduladoras. Ainda não está bem 

estabelecido, se esta imunossupressão é capaz de induzir uma falha na 

resposta imune, dificultando o clareamento do HPV e induzindo uma maior 

prevalência viral nessa população. Caso isso ocorra, o paciente com DCPF 

pode ter maior facilidade em desenvolver lesões anais neoplásicas HPV 

induzidas. 

A presença de fistulas perianais é o principal fator de risco para 

desenvolvimento do carcinoma espinocelular anal nas doenças inflamatórias 

intestinais 19, 33. Ainda não se sabe se esta associação positiva ocorre pela 

inflamação crônica da região perianal ou por maior prevalência de HPV, uma 

vez que a frequência do HPV em paciente com doença de Crohn perianal 

fistulizante, não está bem estabelecida. Portanto, o fato de lidarmos com 

pacientes jovens, imunossuprimidos, com inflamação anorretal crônica e risco 
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aumentado de câncer anal nos motivou a investigar a presença de HPV em 

pacientes com DCPF.



 

 

  

 

2 OBJETIVOS 



Objetivos  

  

 

 

8 

2 OBJETIVOS 

 

 

a. OBJETIVO PRIMÁRIO 

 

Avaliar se há maior frequência de HPV e HPV de alto risco no trajeto 

fistuloso de pacientes com doença de Crohn perineal fistulizante em relação 

a pacientes com fistula perianal sem doença de Crohn. 

 

b. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

Identificar os tipos virais mais prevalentes no trajeto fistuloso dos 

pacientes com doença de Crohn perineal fistulizante. 

Identificar os fatores de risco para infecção por HPV. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO E INSTITUIÇÕES 

  

Estudo transversal bicêntrico e analítico, desenvolvido no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP) e Hospital Heliópolis. As duas instituições são centros de 

referência no tratamento da doença de Crohn perianal fistulizante, 

englobando grande parte dos pacientes da cidade de São Paulo. 

Os pacientes foram recrutados no ambulatório de doença inflamatória 

intestinal e coloproctologia geral do HCFMUSP e hospital Heliópolis. O 

material histológico foi selecionado e avaliado pelo Departamento de 

Patologia do Hospital Heliópolis. A preparação do material histológico e a 

individualização do tipo viral foram realizados pelo Laboratório de Inovação 

em Câncer “Ricardo Renzo Brentani” do Centro de Investigação Translacional 

em Oncologia do HCFMUSP. 

 

3.2 APROVAÇÃO ÉTICA 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética para Análise de Projetos 

de Pesquisa (CAPPesq) em 07/11/2018, com número do Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética 00265418.0.0000.0068. Todos os 

pacientes incluídos foram orientados pelo pesquisador executante e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1), quando 

ocorreu sua inclusão no presente estudo. 
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3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

Na amostra, foram incluídos pacientes maiores de 18 anos que 

aceitaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

1).  

Grupo portador de DCPF: 

a. Diagnóstico clínico, laboratorial, endoscópico, radiológico e/ou 

histológico de doença de Crohn perineal fistulizante; 

Grupo controle: 

a. Diagnóstico clínico de fístula perianal sem doença de Crohn, e sem 

alteração do hábito intestinal recente; 

  

3.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídos do estudo os pacientes menores de idade; grávidas; 

portadores do vírus da imunodeficiência humana, imunossuprimidos em razão 

de outras patologias ou medicamentos (por exemplo: artrite reumatoide, lúpus 

eritematoso sistêmico, câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida e 

imunodeficiências primárias), submetidos à transplante de órgãos ou 

tratamento quimioterápico; com história prévia de radioterapia ou tratamento 

cirúrgico para carcinoma espinocelular anorretal; com história prévia ou atual 

de HPV anogenital; e submetidos a esquema vacinal para  HPV. 

No grupo controle foram excluídos pacientes com sintomas que 

possam sugerir doença inflamatória intestinal, como, diarreia crônica (mais 

que três evacuações por dia, por pelo menos três semanas), sintomas de 

suboclusão intestinal (dor abdominal em cólica, distensão abdominal), 

mucorreia, puxo e tenesmo. 
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Foram ainda excluídos aqueles que não aceitaram participar da 

pesquisa ou que não assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

3.5 TAMANHO AMOSTRAL 

 

Para determinar o tamanho amostral, considerou-se uma prevalência 

do HPV anal na população geral em torno de 5% 34. Não há dados na literatura 

sobre a prevalência de HPV em pacientes com DCPF. Assim, estimamos que 

na população com doença de Crohn perianal a proporção seria cerca de cinco 

vezes maior, tomando como referência a infecção pelo HIV, visto que esta é 

a condição imunossupressora mais estudada em relação à prevalência do 

HPV. 

O tamanho amostral obtido foi 110 pacientes, com 55 indivíduos em 

cada grupo, considerando um potencial de perda/recusa superior a 10%, com 

nível de significância estatística de 5% e poder do teste de 80%. 

 

3.6 RECRUTAMENTO E PAREAMENTO 

 

Os pacientes dos dois grupos foram recrutados, consecutivamente, 

entre dezembro de 2018 e novembro de 2020, após terem sido indicados 

eletivamente, para passagem de sedenho ou fistulotomia. Os indivíduos do 

grupo DCPF foram selecionados no ambulatório de doença inflamatória 

intestinal, pelos exames clínico, laboratorial, endoscópico, radiológico e/ou 

histopatológico que confirmem o diagnóstico de doença de Crohn associada 

ao acometimento perianal pela doença de base. O grupo controle consiste em 

pacientes com fistula perianal sem DC e foram selecionados no ambulatório 

de coloproctologia geral. Os grupos foram pareados por idade e gênero. 
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3.7 OBTENÇÃO DOS DADOS CLÍNICOS 

 

A coleta de dados ocorreu em três etapas e foi realizada por um único 

médico (LRB). A primeira etapa consistiu em uma entrevista, para obtenção 

das características clínicas dos pacientes como: idade, gênero, cor, estado 

civil, escolaridade, tabagismo e comorbidades. A segunda etapa consistiu na 

revisão dos prontuários para confirmação do diagnóstico e estadiamento da 

doença de Crohn com levantamento dos exames prévios. A terceira etapa 

consistiu no preenchimento pelo paciente de um questionário impresso 

abordando o comportamento sexual, interrogando a respeito de infecções 

sexualmente transmissíveis prévias, realização de sexo anal, quantidade de 

parceiros sexuais prévios e opção sexual. 

 

3.8 OBTENÇÃO E ANÁLISE DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

  

O material analisado foi obtido durante o procedimento cirúrgico para 

tratamento de fistula perianal e incluiu o orifício externo e/ou trajeto da fístula. 

Após a obtenção do bloco de parafina com o material acima descrito, 

realizaram-se cortes respeitando um cuidadoso protocolo para evitar 

contaminação, por um único biomédico do departamento de Patologia do 

Hospital Heliópolis. Este não era informado a qual grupo o material pertencia, 

respeitando, dessa forma, as normas de cegamento entre grupos. Foram 

necessários quatro cortes por bloco, por paciente. O primeiro corte foi 

montado em uma lâmina corada com hematoxilina eosina para identificar a 

presença de tecido estratificado pavimentoso, por um mesmo patologista, 

para todas as amostras (Figura 1). Os três próximos cortes foram colocados 

em um eppendorf para posterior genotipagem e identificação viral. A cada 

bloco de parafina foi realizada a troca de luvas, substituição da navalha de 

corte e limpeza de toda superfície que o bloco entrou em contato, com álcool 

a 70%, para evitar contaminação da amostra. 
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O eppendorf contendo tecido parafinado foi encaminhado ao 

Laboratório de Inovação em Câncer “Ricardo Renzo Brentani” do Centro de 

Investigação Translacional em Oncologia do HCFMUSP, sem este saber a 

qual grupo o material pertencia. A detecção e a genotipagem viral foram 

realizadas por meio do kit INNO-LiPA™ HPV Genotyping Extra kit (Fujirebio©) 

que consegue identificar 32 tipos de HPV por meio de uma reação de PCR, 

seguida de hibridização reversa, conforme descrita a seguir.  

 

 

Figura 1 -  Tecido estratificado pavimentoso corado com hematoxilina eosina 

 

 

3.8.1 INNO-LiPA 

3.8.1.1 Extração de DNA 

Após a seleção, os cortes dos blocos parafinados foram utilizados para 

extração de DNA. Para remover a parafina, foram adicionados 750 µl de xilol 

P.A. (Sigma-Aldrich) ao microtubo contendo os cortes, seguido por agitação 

vigorosa por 1 minuto, centrifugado a 12.000 RPM x 15 minutos e descartado 
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o sobrenadante cuidadosamente. Para garantir a máxima remoção da 

parafina, esta etapa foi repetida duas vezes. Na sequência, foi adicionado 500 

µl de etanol P.A. (Merck) aos microtubos, agitados vigorosamente por 30 

segundos, centrifugados por 15 minutos a 12.000 RPM e o sobrenadante 

removido por inversão do microtubo. Em seguida, foram adicionados 500 µl 

de etanol 50% aos microtubos, agitados vigorosamente por 30 segundos, 

centrifugados por 15 minutos a 12.000 RPM e o sobrenadante removido por 

inversão do microtubo. 

Para secar os pellets de tecido, foram levados ao termobloco a 55°C 

por 5 minutos. Os tecidos foram digeridos com 300 µl de uma solução 0,1% 

de proteinase K (Tris 10 mM pH 9,0, EDTA 2,5 mM, NaCl 62,5 mM, 1% de 

SDS) (Proteinase K - Fungal, >20 units/mg, ThermoFisher Scientific, USA) 

por, pelo menos, 8 horas a 65°C, sob agitação de 300 rpm. 

Os tecidos totalmente lisados foram submetidos à extração com fenol-

clorofórmio, adicionando um volume igual de UltraPure™ Phenol: Chloroform: 

Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v) (ThermoFisher Scientific, USA), vortexando por 

1 minuto e centrifugados a 12.000 RPM x 15 min. Após a centrifugação, a fase 

superior foi transferida para um microtubo novo e o DNA foi precipitado 

durante duas horas a -70°C, utilizando acetato de amônia 7,5 M e 2,5 volumes 

de etanol 100% gelado. Os tubos foram centrifugados a 12.000 RPM x 15 min 

a 4°C, o sobrenadante foi descartado e os sedimentos foram lavados duas 

vezes com 1 ml de etanol 70% gelado. Os pellets foram brevemente secos a 

37°C em termobloco e ressuspendidos em água deionizada. O DNA 

ressuspendido foi quantificado utilizando o NanoDrop® (Thermo Scientific®, 

EUA). Para padronização, diluiu-se o DNA a 150 ng/μL com água deionizada. 

Todo o material obtido foi estocado a -20°C. 

 

3.8.1.2 Detecção e genotipagem do HPV 

Para a detecção e genotipagem do HPV foram utilizados os kits 

comerciais Implificação InnoLipa HPV Genotyping Extra II (Fujirebio) e 

InnoLipa HPV Genotyping Extra II (Fujirebio) respectivamente, para 
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identificação de genótipos do vírus HPV. Parte da região L1 do genoma do 

HPV foi amplificada por PCR, utilizando iniciadores SPF10 (65 pb) 

biotinilados, assim como o gene humano HLA-DPB1, como controle de 

qualidade das amostras. Para a reação da detecção, foram utilizados 150 ng 

de DNA extraídos contendo 40 µl de Master Mix. A ciclagem utilizada foi: 37°C 

por 10 min, 94°C por 9 min e 40 x 94°C por 30 seg, 52°C por 45 seg e 72°C 

por 45 seg. 

Estas amostras foram desnaturadas e hibridizadas com sondas 

específicas fixadas em linhas paralelas em tiras de membrana de nylon. O 

ensaio permite a detecção simultânea e independente de 13 genótipos de 

HPV de alto risco (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), seis de 

provável alto risco (26, 53, 66, 70, 73 e 82), nove de baixo risco (6, 11, 40, 42, 

43, 44, 54, 61 e 81) e quatro que não são classificados quanto ao risco (62, 

67, 83 e 89). Todas as instruções do fabricante foram seguidas para 

realização dos testes. Para a genotipagem de HPV, foi utilizado o 

equipamento automatizado AutoLipa 48® (Fujirebio®, Bélgica). 

 

Figura 2 -  Os 32 subtipos de HPV avaliados por meio do kit INNO-LiPA 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

As características qualitativas foram avaliadas com uso de frequências 

absolutas e relativas, e verificada a associação das características com os 

grupos, utilizando o teste Qui-quadrado ou os testes exatos (teste exato de 

Fisher ou teste da razão de verossimilhanças). As características quantitativas 

foram descritas, conforme os grupos, com uso de medidas resumo (média, 

desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo), e comparadas entre os grupos, 

com uso do teste t-Student ou teste Mann-Whitney.  

A presença de HPV foi descrita, conforme as características que se 

mostram relacionadas ao HPV na literatura, sendo verificadas as associações 

das características qualitativas com a presença de HPV, utilizando testes Qui-

quadrado ou testes exatos. As características quantitativas foram comparadas 

conforme presença de HPV com o uso do teste t-Student ou teste Mann-

Whitney. 

Foram estimados os odds ratios (OR) não ajustados para cada 

característica avaliada para chance de HPV, com uso de regressão logística 

bivariada e estimado o modelo de regressão logística múltipla. Foram 

selecionadas as variáveis que nos testes bivariados apresentaram níveis de 

significância inferiores a 0,20 (p < 0,20) e com relevância clínica para explicar 

a presença de HPV nos pacientes, sendo todas as variáveis mantidas no 

modelo final (full model). 

Para a realização das análises, foi utilizado o software IBM-SPSS for 

Windows versão 20.0 e para tabulação dos dados, o software Microsoft Excel 

2003. O valor de p inferior a 0,05 foi considerado estatisticamente significante. 

 



 

 

  

 

5 RESULTADOS 



Resultados  

  

 

 

20 

5 RESULTADOS 

 

 

Um total de 110 pacientes foram recrutados em um período de dois 

anos (2018 a 2020): 55 pacientes no grupo DCPF e 55 pacientes no grupo 

controle. Um paciente do grupo DCPF foi excluído por ter sido constatado 

tratamento prévio para lesão condilomatosa; e um paciente do grupo controle 

foi excluído por ter recebido o diagnóstico de HIV confirmado poucos meses 

após a coleta da amostra, portanto, estaria na janela imunológica. Assim, 108 

pacientes permaneceram no estudo para a análise final, totalizando 54 em 

cada grupo. 

Entre as características demográficas e comportamentais avaliadas, 

apenas a escolaridade apresentou diferença estatisticamente significante 

entre os grupos (p = 0,005), de modo que os pacientes com DCPF tinham 

maior escolaridade do que os do grupo controle (Tabela 1). Variáveis, como 

idade, gênero, cor, estado civil, tabagismo, histórico de sexo anal, número de 

parceiros sexuais ao longo da vida, histórico de IST, homens que fazem sexo 

com homens e comorbidades associadas foram semelhantes nos dois grupos 

avaliados. 
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Tabela 1 -  Características pessoais, de comportamento e resultado das 
análises não ajustadas entre os grupos 

Variável 
Total Grupo 

p 
(N = 108) Controle (N = 54) DCPF (N = 54) 

Idade (anos)       0,986** 

Média ± DP 35,5 ± 11,1 35,5 ± 11,2 35,5 ± 11,2   

Mediana (mín.; máx.) 34,5 (18; 67) 34 (18; 66) 35,5 (18; 67)  

Gênero, n (%)       >0,999 

Masculino 52 (48,1) 26 (48,1) 26 (48,1)   

Feminino 56 (51,9) 28 (51,9) 28 (51,9)   

Cor, n (%)       0,294# 

Branca 52 (48,1) 22 (40,7) 30 (55,6)   

Parda 45 (41,7) 26 (48,1) 19 (35,2)   

Negra 10 (9,3) 5 (9,3) 5 (9,3)   

Amarela 1 (0,9) 1 (1,9) 0 (0)   

Escolaridade, n (%)       0,024 

Até ensino médio completo 35 (32,4) 23 (42,6) 12 (22,2)   

Ensino superior completo 73 (67,6) 31 (57,4) 42 (77,8)   

Estado civil, n (%)       0.335 

Casado/união estável 51 (47,2) 28 (51,9) 23 (42,6)   

Solteiro/divorciado 57 (52,8) 26 (48,1) 31 (57,4)   

Tabagismo, n (%)       0,326# 

Não 82 (75,9) 38 (70,4) 44 (81,5)   

Sim 26 (24,1) 16 (29,6) 10 (18,5)   

Sexo anal, n (%) 26 (24,1) 15 (27,8) 11 (20,4) 0,368 

HSH n (%) 8 (15.4) 4 (15.4) 4 (15,4) >0,999* 

Parceiros sexuais, n (%)       0,504 

0 a 2 29 (26,9) 11 (20,4) 18 (33,3)   

3 a 4 29 (26,9) 16 (29,6) 13 (24,1)   

5 a 10 31 (28,7) 17 (31,5) 14 (25,9)   

> 10 19 (17,6) 10 (18,5) 9 (16,7)   

Comorbidades, n (%) 31 (28,7) 12 (22,2) 19 (35,2) 0,136 

Histórico de IST, n (%) 12 (11,2) 8 (14,8) 4 (7,5) 0,234 

qui-square test; * Fischer`s exact test; # Likelihood ratio test; ** Student t test; HSH: homens que fazem 

sexo com homem; IST: infecção sexualmente transmissível  
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Em relação às características clínicas específicas do grupo DCPF, a 

idade média era 35,5 anos, 51,9% eram do gênero feminino, o tempo de 

diagnóstico de doença foi, em média (DP), de 7,76 (6,58) anos. Um total de 

90,7% dos pacientes estavam sob uso de anti-TNF no momento da coleta da 

amostra, 7,4% em uso de Ustequinumabe, 1,9% em uso de Vedolizumabe; e 

29,62% já haviam sido expostos a, pelo menos, uma terapia biológica 

previamente. A terapia combinada com azatioprina foi observada em 48,2% 

dos pacientes e apenas dois estavam sob uso de corticoide. A grande maioria 

(88,8%) dos pacientes apresentava doença colônica associada à doença 

perianal, 96,3% tinham história de cirurgia perianal, com média de 4,09 ± 3,6 

operações por paciente (Tabela 2). 
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Tabela 2 -  Características específicas dos pacientes com DCPF 

Variável 
Total 

(N = 54) 

Duração da doença perianal (anos)   

Média ± DP 7,76 ± 6,58 

Medicação em uso, n (%)  
Adalimumabe 19 (35,2) 

Infliximabe 19 (35,2) 

Certolizumabe 11 (20,4) 

Ustekinumabe 4 (7,4) 

Vedolizumabe 1 (1,9) 

Comboterapia com azatioprina 26 (48,2) 

Corticodependência 2 (3,7) 

Falha a 1 biológico 9 (16,7) 

Falha a 2 biológicos 3 (5,6) 

Falha a 3 biológicos 4 (7,4) 

Montreal Idade, n (%)   

A1 8 (14,8) 

A2 36 (66,7) 

A3 10 (18,5) 

Montreal Comportamento, n (%)   

B1 30 (55.5) 

B2 17 (31.5) 

B3 7 (13) 

Montreal Localização, n (%)   

L1 5 (9,3) 

L2 26 (48,1) 

L3 22 (40,7) 

L4 1 (1,9) 

Cirurgia perianal prévia, média ± DP 4,09 ± 3,6 

Uso de seton, n (%) 43 (79,6) 

Cirurgia abdominal, n (%) 14 (25,9) 

Colectomia total 1 (1,9) 

Enterectomia ou estenoplastia 3 (5,6) 

Colectomia parcial 3 (5,6) 

Ileocolectomia 8 (14,8) 

Ostomia, n (%)   

Ostoma atual 4 (7.4) 

Ostoma prévio 4 (7.4) 
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Os dados da Tabela 3 mostram que os pacientes com DCPF 

apresentaram, estatisticamente, maior frequência de HPV no material 

coletado do trajeto fistuloso (33,3% vs 16,7%, p = 0,046), em relação ao grupo 

controle. A análise isolada dos tipos de HPV de alto risco demonstrou, 

numericamente, o dobro da frequência no grupo DCPF, porém não 

estatisticamente significante (18,5% vs 9,3%, p=0,164). 

 

Tabela 3 -  Comparação da frequência de HPV entre os grupos e resultado 
das análises não ajustadas 

Variável 

Total Grupo 

p 
(N = 108) 

Controle  
(N = 54) 

DCPF  
(N = 54) 

HPV       0,046 

Não 81 (75) 45 (83,3) 36 (66,7)   

Sim 27 (25) 9 (16,7) 18 (33,3)   

Alto risco       0,164 

Não 93 (86,1) 49 (90,7) 44 (81,5)   

Sim 15 (13,9) 5 (9,3) 10 (18,5)   

Alto risco em potencial       >0,999* 

Não 101 (93,5) 51 (94,4) 50 (92,6)   

Sim 7 (6,5) 3 (5,6) 4 (7,4)   

Baixo risco       0.,39 

Não 95 (88) 50 (92,6) 45 (83,3)   

Sim 13 (12) 4 (7,4) 9 (16,7)   

qui-square test; * Fischer`s exact test 

 

 

Ao analisarmos a frequência de HPV, e acrescentarmos a variável 

doença de Crohn perianal fistulizante na análise como um potencial fator de 

risco em conjunto a fatores sabidamente influentes, como número de 

parceiros prévios, IST prévia, realização de sexo anal, idade, gênero, estado 

civil e tabagismo. Pôde-se observar que apenas a presença de DCPF e o 

número de parceiros influenciaram estatisticamente a presença de HPV (p = 

0,046 e p = 0,006 respectivamente) (Tabela 4). 
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Tabela 4 -  Resultado das análises não ajustadas para explicar a relação das 
características de interesse com a presença de HPV 

Variável 

HPV 

OR 

IC (95%) 

p Não  
(N = 81) 

Sim  
(N = 27) 

Inferior Superior 

Grupo, n (%)           0,046 

Controle 45 (83,3) 9 (16,7) 1       

DCPF 36 (66,7) 18 (33,3) 2,5 1 6,23   

Idade (anos)     0,98 0,94 1,02 0,365** 

Média ± DP 36,1 ± 11,3 33,9 ± 10,5     

Mediana (mín.; máx.) 35 (18; 67) 34 (19; 54)         

Gênero, n (%)           0,657 

Masculino 40 (76,9) 12 (23,1) 1       

Feminino 41 (73,2) 15 (26,8) 1,22 0,51 2,93   

Estado civil, n (%)           0,738 

Casado/união estável 39 (76,5) 12 (23,5) 1       

Solteiro/divorciado 42 (73,7) 15 (26,3) 1,16 0,48 2,79   

Escolaridade, n (%)           0,553 

Até ensino médio completo 25 (71,4) 10 (28,6) 1       

Ensino superior completo 56 (76,7) 17 (23,3) 0,76 0,31 1,89   

Tabagismo, n (%)           0,436 

Não 60 (73,2) 22 (26,8) 1       

Sim 21 (80,8) 5 (19,2) 0,65 0,22 1,93   

Histórico de IST, n (%)           0,493* 

Não 72 (75,8) 23 (24,2) 1       

Sim 8 (66,7) 4 (33,3) 1,57 0,43 5,68   

Sexo anal, n (%)           0,194 

Não 64 (78) 18 (22) 1       

Sim 17 (65,4) 9 (34,6) 1,88 0,72 4,93   

Parceiros sexuais, n (%)           0,006# 

0 a 2 25 (86,2) 4 (13,8) 1       

3 a 4 26 (89,7) 3 (10,3) 0,72 0,15 3,55   

5 a 10 20 (64,5) 11 (35,5) 3,44 0,95 12,45   

> 10 10 (52,6) 9 (47,4) 5,63 1,41 22,53   

qui-square test; * Fischer`s exact test; # Likelihood ratio test; ** Student t test; OR: Odds ratio: IC: 

Intervalo de confiança; IST: infecção sexualmente transmissível 
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Quando translocamos os fatores com associação positiva ao HPV em 

uma tabela de regressão logística múltipla (Tabela 5), observamos que 

pacientes com DCPF tiveram chance 3,29 vezes maior de HPV, do que 

pacientes sem doença de Crohn (OR = 3,29; IC 95%, 1,20-9.01). 

Conjuntamente, pacientes com mais parceiros ao longo da vida apresentaram 

maior chance de HPV, e a chance de HPV em pacientes com 5 a 10 parceiros 

foi 4,25 vezes a chance de pacientes com até dois parceiros, nos pacientes 

com mais de dez parceiros a chance de HPV foi 6,86 vezes a chance de 

pacientes com até dois parceiros. 

 

Tabela 5 - Resultado do modelo múltiplo para explicar a presença de HPV 

Variável OR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

Grupo (DCPF) 3,29 1,2 9,01 0,02 

Sexo anal 1,24 0,41 3,74 0,702 

Parceiros sexuais (0 a 2) 1       

3 a 4 0,85 0,17 4,32 0,846 

5 a 10 4,25 1,09 16,66 0,038 

> 10 6,86 1,52 31,02 0,012 

Regressão logística múltipla 
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A análise específica dos tipos de HPV encontrados demonstra que no 

grupo DCPF,18,5% apresentaram, pelo menos, um tipo de HPV de alto risco, 

sendo o HPV 16 o tipo mais frequente (9,26%), 7,40% apresentaram HPV 

com alto risco em potencial e 16,70% HPV de baixo risco, sendo o HPV 11 o 

mais prevalente, identificado em 12,96% dos pacientes com DCPF. No grupo 

controle, dos HPV genotipados, os tipos de alto risco foram isolados em 9,30% 

dos pacientes, baixo risco 7,40%, os HPV com potencial alto risco 5,60% e 

1,85% eram tipos com risco indeterminado (Figura 3).  

 

 
 

Figura 3 - Frequência de cada tipo de HPV distribuída nos grupos 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Nosso estudo demonstrou que a doença de Crohn perianal fistulizante 

é um fator independente para maior prevalência de HPV em relação a um 

grupo controle: um terço de nossos pacientes com DCPF (33,3%) 

apresentava HPV no trajeto fistuloso e 18,5% deles tinham HPV de alto risco. 

A frequência de HPV de alto risco foi, aproximadamente, o dobro da 

encontrada no grupo controle, mas esta diferença não foi estatisticamente 

significante. Seria necessária uma amostra maior para confirmar de modo 

significativo, a maior frequência de HPV de alto risco a nível populacional. 

Alguns estudos sugerem que a DCPF é o principal fator de risco para câncer 

anal em pacientes com DII 17, 19, 33. No entanto, ainda não se sabe se essa 

associação positiva resulta de maior prevalência de HPV ou de um estado 

inflamatório local que foi exacerbado pela presença de fístulas perianais. 

Dado que a frequência do HPV nessa população é desconhecida, nosso 

estudo traz informações significativas para preencher esta lacuna na literatura 

mundial. 

Os HPV 16 e 18 são os principais tipos correlacionados com a 

carcinogênese anal e são responsáveis por 87% dos casos de câncer anal 

em todo o mundo 33. Li et al. demostraram que a frequência de infecção 

cervical subclínica por HPV 16 e 18 em mulheres chinesas foi maior em 

pacientes com DII do que em controles (7,3% vs 0,3%; p < 0,001) 35. Alinhado 

a isso, o estudo PAPILLAN avaliou 469 pacientes submetidas à colonoscopia 

sob anestesia e coletado material do canal anal para investigação de HPV por 

meio do kit INNO-LiPA. Foi demonstrado que pacientes com DC foram, mais 

frequentemente, afetados por HPV de alto risco do que a população geral 

(30,0% vs 18,1%; p = 0,005; e 14,0% vs 6,8%; p = 0,007), e o tipo 16 foi o 

mais frequentemente observado. Em uma subanálise de 22 pacientes com 

doença de Crohn perianal, onze tinham HPV no canal anal (50%) vs 24/79 

(30,4%) entre outros pacientes com DII sem doença perianal(p = 0,12). No 
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entanto, o pequeno tamanho da amostra de pacientes com doença de Crohn 

neste estudo impede extrapolações dos achados 36. 

Acreditamos que o estado inflamatório crônico e sistêmico, a presença 

de fístulas perianais complexas com necessidade de múltiplos procedimentos 

locais e a utilização de drogas imunomoduladoras possam alterar os 

mecanismos de defesa responsáveis pela depuração viral, promovendo 

manutenção do HPV no trajeto fistuloso. A infecção permanente pelo HPV de 

alto risco pode iniciar a cascata carcinogênica impedindo a apoptose de 

células displásicas, com consequente malignização. Tentamos minimizar a 

diferença entre os grupos comparando a doença Crohn perianal fistulizante 

com pacientes portadores de fístula anorretal não relacionada à DC. Desta 

forma, apesar da inflamação perianal ser geralmente maior na DC, ambos os 

grupos apresentavam fístula anorretal. 

O papel potencial da terapia biológica e dos tratamentos 

imunossupressores na prevalência do HPV na população com DII ainda é 

desconhecido. Foi demonstrado que infecções virais crônicas, como o vírus 

da varicela zoster e o vírus da hepatite B, podem ser reativados com 

imunossupressão 37. Por outro lado, estudos comparando o uso de 

medicamentos biológicos e imunossupressores em relação ao não uso 

desses medicamentos não observaram maior prevalência de HPV, HPV de 

alto risco ou citologia anal alterada em pacientes em uso desses 

medicamentos, em relação aos controles 36, 38, 39. É importante ressaltar que 

todos os pacientes de nosso grupo DCPF estavam sendo tratados com terapia 

biológica associada ou não à azatioprina, o que pode ter influenciado na 

prevalência de HPV nessa população. 

Métodos de triagem diagnóstica para identificação de HPV e alterações 

citológicas vêm sendo utilizados desde a década de 1960. A citologia anal 

com escova é o método mais usado, em razão de seu baixo custo e alta 

viabilidade 40. Apesar de seus benefícios, apresenta algumas limitações na 

região anal por apresentar grande variação no valor de sensibilidade (47% e 

90%) e especificidade (16% e 92%) para detectar displasia 41. Além disso, 
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apresenta apenas concordância moderada (66%, kappa 0,54, linear weighted 

kappa 0,69), na análise interobservador pelos critérios de Bethesda 42. Por 

esses motivos, optamos por realizar o teste de HPV por meio do kit INNO-

LiPA, por ser o método que proporciona maior sensibilidade na análise de 

tecidos parafinados, e também por possibilitar avaliação do tecido fistuloso, 

tendo como inconveniente um custo mais elevado em relação à citologia. 

Historicamente, pacientes com doença inflamatória intestinal 

apresentam maior escolaridade e maior poder aquisitivo em comparação à 

população em geral43.  Encontramos maior escolaridade no grupo doença de 

Crohn perianal fistulizante em comparação ao grupo controle, alinhado com a 

literatura. Não encontramos diferença de cunho sexual entre os grupos. A 

presenca de múltiplos parceiros sexuais, intersurso anal, homem que faz sexo 

com homem, outras infecções sexualmente transmissíveis sincrônicas estão 

associados a uma maior prevalência de HPV 30. Em nosso estudo apenas a 

multiplicidade de parceiros (>5 parceiros sexuais) e o grupo DCPF esteve 

associado ao HPV.  

As vacinas profiláticas vêm se mostrando eficazes na prevenção 

primária da infecção pelo HPV e suas doenças associadas 44, 45. No entanto, 

até o momento, não há recomendação obrigatória para pacientes com DCPF, 

pois a verdadeira prevalência do vírus nessa população não é bem 

estabelecida na literatura. Wisniewski et al publicaram um grande estudo de 

revisão sobre neoplasia anal em casos de DII. Eles defenderam a vacinação 

nesta população, conforme recomendado pela European Crohn’s and Colitis 

Organization (ECCO), assim como o desenvolvimento de medidas de 

rastreamento para câncer anal em pacientes com doença de Crohn perianal 

fistulizante 33, 46. 

Nosso estudo está associado a algumas limitações. Primeiro, o 

desenho transversal é metodologicamente despreparado para abordar 

qualquer correlação de risco entre maior frequência de HPV e a ocorrência de 

câncer anal. Além disso, sabemos que, quando lidamos com perguntas com 

conteúdo sexual, as respostas podem sofrer viés de informação em 
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decorrência de possível constrangimento. Tentamos minimizar este viés, 

entregando o questionário ao paciente para preencher enquanto aguardava o 

atendimento, na tentativa de evitar um questionamento oral. 

Mais estudos prospectivos são necessários para avaliar o impacto a 

longo prazo da infecção pelo HPV no risco de câncer anal em pacientes com 

DCPF. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Em nosso estudo, pôde-se concluir que os pacientes com doença de 

Crohn perianal fistulizante apresentaram maior prevalência de HPV em 

comparação a pacientes com fístula perianal sem doença de Crohn.  

 

Os pacientes com doença de Crohn perianal fistulizante apresentaram, 

pelo menos, um tipo de HPV de alto risco em 18,5% das amostras, sendo o 

HPV 16 o tipo mais frequente (9,26%). 

 

Doença de Crohn perianal fistulizante e maior quantidade de parceiros 

ao longo da vida foram identificados como fatores de risco para infecção por 

HPV. 
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ANEXO 1 - TCLE 
 

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

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE) 

TÍTULO DA PESQUISA: Prevalência do Papilomavirus Humano em pacientes com doença de 
Crohn perianal. 

 
PESQUISADORES PRINCIPAIS: Dr. Carlos Walter Sobrado (CRM-SP 51146) e Lucas Rodrigues 
Boarini (CRM-SP 155761). 
UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Gastroenterologia – Serviço de Cirurgia do Cólon, 

Reto e Ânus. 
 
CONVITE À PARTICIPAÇÃO 
 

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

O papilomavírus humano (HPV) é um vírus que pode causar verrugas e até câncer anal. 
As verrugas podem começar muito pequenas a ponto de não serem vistas sem a ajuda de 
aparelhos com lente de aumento. Esse vírus pode ficar adormecido por anos sem fazer qualquer 
mal ao paciente, mas ele pode se multiplicar, causando alterações nas células do ânus, não vistas 
a olho nu, chamadas de displasias. Quando essas lesões ocorrem e não são tratadas, podem levar 
ao desenvolvimento de tumores na região do ânus. Essas lesões estão associadas a defesa do 
corpo baixa. 
Os pacientes portadores de doença de Crohn perianal fistulizante, uma doença inflamatória 
intestinal crônica, até o momento sem cura, inflama qualquer parte do intestino apresentando 
lesões perianais como agravante. Estas lesões perianais crônicas podem evoluir para tumores 
malignos e não se sabe a real causa desse desenvolvimento. Os pacientes frequentemente são 
tratados com medicações que diminuem a defesa, ou seja, a imunidade do nosso corpo e por isso, 
podem aumentar a chance de adquirir mais infecções oportunistas como o HPV. A proposta de 
estudo em que você participará tem por finalidade avaliar a frequência que este vírus aparece no 
trajeto de fístulas operadas em pacientes com doença de Crohn perianal, e, posteriormente, 
identificar quais pacientes irão necessitar de exames preventivos para detecção de alterações 
celulares que 
possam levar ao desenvolvimento de tumor no ânus. 
 
PROCEDIMENTOS QUE SERÃO REALIZADOS E MÉTODOS QUE SERÃO EMPREGADOS 
 

Os dados serão obtidos a partir de dados clínicos, por meio de questionários que farei 
juntamente com você com perguntas sobre a sua saúde, atividade sexual pregressa e resultado 
histológico da análise do material proveniente do leito fistuloso. Esse material será analisado e 
será descartado de maneira segura após a obtenção dos resultados finais deste trabalho. 
Todas as informações colhidas e o resultado do exame das células do trajeto fistuloso serão 
mantidos em sigilo e somente os pesquisadores envolvidos poderão ver os resultados individuais. 
Os dados serão arquivados em protocolos próprios e posteriormente submetidos à análise 
estatística. Seu protocolo será anexado a este respectivo Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido e armazenado em pasta, junto com os dos outros participantes da pesquisa. Em 
qualquer momento do estudo, os pesquisadores ficarão à disposição para fornecer resultados 
parciais dos seus exames e, após concluídos, se você tiver algum problema, será comunicado 
para iniciar o tratamento adequado. O pesquisador utilizará os dados coletados somente para esta 
pesquisa, sendo que esta poderá vir a ser exposta e publicada futuramente. Posteriormente, o 
material da pesquisa (dados clínicos e resultados de exames) será arquivado por cinco anos para 



Anexos  

  

 

 

45 

possíveis consultas ou intercorrência legal e após este período será destruído para evitar qualquer 
tipo de constrangimentos por ambas as partes. 

Caso você não possua capacidade jurídica plena, o termo de consentimento deverá ser 
aceito por você e por seus tutores/curadores, sendo assinado por ambos; se houver recusa você 
será excluído da pesquisa. 
 
ESCLARECIMENTO SOBRE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA DOS PARTICIPANTES DA 
PESQUISA 
 

Todo o atendimento que você receberá no Hospital das Clínicas independe da sua 
participação, ou seja, você será tratado da mesma maneira que qualquer paciente que não esteja 
ou não queira participar deste estudo. Você não receberá nenhuma medicação ou mudança de 
tratamento do seu atual problema de saúde. 
Caso seu resultado vier positivo para lesões do HPV que podem virar câncer, a equipe da pesquisa 
entrará em contato com você para ser encaminhado para o devido seguimento e tratamento, se 
necessário. 
 
RISCOS E BENEFÍCIOS 
 

Dentre os riscos quanto a sua participação nessa pesquisa, está o seu possível 
constrangimento, caso, porventura, ocorra a quebra acidental do sigilo de sua identidade por parte 
dos pesquisadores envolvidos no trabalho. Para diminuir estes riscos, não haverá coleta no 
protocolo de pesquisa de seu nome e sim o número do seu registro no hospital. 
Se você aceitar participar dessa pesquisa, poderemos descobrir se as pessoas com doença de 
Crohn perianal têm mais HPV do que pessoas que não tem essa doença (que no estudo vamos 
chamar de “grupo controle”) e se sim, elas poderão ser acompanhadas e tratadas mais 
precocemente e dessa forma, você estará contribuindo na prevenção do câncer do ânus nesses 
pacientes. A pesquisa deverá ter um benefício para toda a sociedade, bem como para você, 
participante da mesma, uma vez que haverá fornecimento de dados ao sistema de saúde para 
implantação de programas informativos e/ou preventivos. 
Além disso, permitirá a sua utilização para futuras pesquisas relacionadas. 
 
EXPLICITAÇÃO DA GARANTIA DE INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS DECORRENTES 
DA PESQUISA 
 

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

É garantida a liberdade de recusar a participar ou deixar de participar do estudo em 
qualquer etapa da realização do mesmo, sem qualquer prejuízo de sigilo, privacidade ou ao 
seguimento de seu tratamento, no ambulatório atendido no Ambulatório de Coloproctologia do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo ou Hospital 
Heliópolis. 
 
GARANTIA DE QUE O PARTICIPANTE RECEBERÁ UMA VIA DO TERMO DE 
CONSENTIMENTO  
 

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

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

Você tem direito de se manter informado a respeito dos resultados parcial e final da 
pesquisa. Em qualquer momento do estudo você ou seu responsável terão acesso aos 
profissionais responsáveis pela pesquisa, para esclarecimento de dúvidas, com o pesquisador 
Lucas Rodrigues Boarini, através do email: lucasrboarini@hotmail.com ou telefone 11-982026660 
ou (11)25033875 ou pelo endereço Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155. –São Paulo-SP, telefone 
(11)2661-6000. Caso não seja localizado este pesquisador, poderá ainda ser acionado o Dr.Carlos 
Walter Sobrado Junior, orientador desta pesquisa, que pode ser contatado pelo telefone (11) 
983221011. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar 
– tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 
 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
 

Declaro que fui suficientemente esclarecido sobre a pesquisa que li neste termo de 
consentimento ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Prevalência do Papilomavirus 
Humano em pacientes com doença de Crohn perianal.”. 
Eu discuti as informações acima com o Lucas Rodrigues Boarini sobre a minha decisão em 
participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim os propósitos, os procedimentos a serem realizados, os 
potenciais riscos, benefícios, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Concordo voluntariamente em participar deste estudo, e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 
perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
Assino este termo de consentimento, por minha livre vontade e aceito participar da pesquisa 
cooperando com a coleta de dados para o projeto. 
 
Recebo uma via rubricada pelo pesquisador 
 

X______________________________ Data.    /     / 

Assinatura do participante 
 
Para casos de pacientes analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou 
visual: 
Declaro que assisti à explicação dos pesquisadores ao sujeito da pesquisa, que compreendeu e 
retirou suas dúvidas, assim como eu, a tudo o que será realizado na pesquisa. 
 
_________________________________ Data     /     /  
Assinatura do representante legal 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 
________________________________ Data     /     / 
Assinatura do responsável pelo estudo  
  

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO) DO 
PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
 

 
1. 
NOME:........................................................................................................................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE No : ........................................ SEXO : .M □ F □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 
ENDEREÇO ................................................................................. No ........................... 
APTO: .................. BAIRRO: ........................................................................ 
CIDADE ............................................................. CEP:.........................................  
TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 
EMAIL..................................................................................................... 

  



Anexos  

  

 

 

48 

Anexo 2 
 
QUESTIONÁRIO GERAL  

 

      Data: _____/_____/_____ 

Identificação 

Registro:  

Identificação: 

Nome: ____________________________________________________________________ 

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

Cor:                                  Escolaridade:                                                        

 

1. Quantas cirurgias já fez na região anal? 

2. Abscesso prévio: ( ) Sim ( )Não   

3. Uso de Seton: ( ) Sim ( )Não   

4. HPV anogenital prévio: ( ) Sim ( )Não   

5. Tabagista: ( ) Sim ( )Não  

6. Comorbidades 

 

  

Exame proctológico:  

Toque retal: ___________________________________________________ 
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Anexo 3 
 
QUESTIONÁRIO ESPECÍFICO DCP  

 

1. TEMPO DE DCP: 

2. MEDICAMENTOS:  

 

 

 EM USO DOSE DURAÇÃO JÁ USOU DOSE DURAÇÃO 

DERIVADOS 5 ASA       

AZATIOPRINA       

INFLIXIMABE       

ADALIMUMABE       

STELARA       

VEDOLIZUMABE       

CERTOLIZUMABE       

CORTICOIDE       

ATB       

OUTROS       

 

 

 
3. CORTICODEPENDENTE ( ) Sim ( )Não   

4. CIRURGIA ABDOMINAL PRÉVIA ( ) Sim ( )Não 

5. ESTOMA ( ) Já teve( ) Tem ( ) Nunca teve 
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QUESTIONÁRIO ESPECÍFICO DCP  
 

 

CLASSIFICAÇÃO DE MONTREAL 

Idade diagnóstico 

    A1 (<16) (   )  

    A2 (16-40) (   ) 

    A3 (>40) (   ) 

 

Comportamento 

    B1 (Não estenosante ou penetrante) (   ) 

    B2 (Estenosante)   (   ) 

    B3 (Penetrante)   (   ) 

 

Localização  

    L1 (Ileal) (   ) 

    L2 (Colônica) (   ) 

    L3 (Ileocolônica) (   ) 

    L4 (TGI superior) (   ) 

 

 

CDAI:________ 
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Anexo 3 
 
QUESTIONÁRIO PARA PREENCHIMENTO PELO PACIENTE 
 
Identificação 

Registro:  

Identificação: 

Nome: ____________________________________________________________________ 

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

 
 
 
 
 

1. Quantos parceiros sexuais você já teve na vida? 

(  )0-2   (  )3-4   (  )5-10   (  )>10   

 

2. Você já fez sexo anal? 

(  )Sim   (  ) Não 

 

3. Você já teve doença sexualmente transmissível? 

(  )Sim   (  ) Não 

4. Você já teve relação com alguém do mesmo gênero? 

(  )Sim   (  ) Não 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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