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RESUMO 
 

PESSOA, N. D. S. Estudos sobre a expressão do Papilomavirus Humano (HPV): 
avaliação comparativa sobre lesões cervicais, sangue periférico e retinoblastomas. 
2014. 140 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

O Papilomavírus Humano (HPV) tem sido bastante estudado devido ao seu 
potencial carcinogênico relacionado à integração do DNA viral ao genoma do 
hospedeiro. Já foram identificados mais de 120 tipos diferentes de HPV com base na 
heterogeneidade de seus genomas. De acordo com as frequências de diagnóstico 
viral associadas a casos de carcinoma, estes vírus foram classificados em baixo, 
intermediário ou de alto risco. Dentre os tipos de alto risco, também denominados 
oncogênicos, o mais freqüente é o HPV-16, responsável por cerca de 60 a 70% dos 
casos de carcinoma de cérvice associados a vírus. Além do câncer cervical, o HPV 
tem sido relacionado a diversos tipos de câncer, inclusive o retinoblastoma. Este 
trabalho visa estudar a atividade do HPV por diferentes abordagens, como o perfil 
clastogênico e análise de expressão de proteínas virais em amostras de mulheres e 
crianças atendidas na cidade do Recife, Pernambuco, avaliando esta atividade por 
técnicas de imunoistoquímica e ensaio cometa. O material escolhido foi constituído 
por amostras cervicais, sangue periférico e amostras do tumor de retina. Trinta e 
quatro mulheres e dez crianças foram avaliadas. A detecção viral foi realizada por 
PCR com iniciadores genéricos e específicos para os tipos HPV-16 e 18, descritos 
como os mais frequentes em amostras similares descritas na literatura. O HPV foi 
detectado em 29 mulheres (85,3%) e em 8 crianças com retinoblastoma, sendo o 
HPV-16 mais frequente que o HPV-18. Através da imunoistoquímica foi possível 
evidenciar a presença de proteínas virais E1+E4 (anticorpo anti- HPV-16), L1 
(anticorpo anti-HPVs 1, 6, 11 , 16, 18 e 31) e E6 (anticorpo anti- HPV-16 e HPV-18) 
em tecido parafinado em diversas regiões do olho, confirmando a atividade viral na 
amostra. Além disso, danos no material genético de mulheres com HPV foram 
envidenciados pelo ensaio cometa, sendo encontrada uma diferença 
estatisticamente significante entre linfócitos em cultura em pacientes positivas para 
HPV quando comparados àqueles de mulheres negativas para o vírus. Os dados 
trazem questionamentos sobre a presença de HPVs oncogênicos em tumores 
infantis e sua possível transmissão e mais evidências sobre  os danos observados 
no DNA dos hospedeiros como consequência da presença e atividade virais .   

Palavras-chave: Papilomavírus humano. Ensaio cometa. Retinoblastoma. 
Imunoistoquímica. Hibridização in situ.  
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ABSTRACT 
 

PESSOA, N. D. S. Studies on the expression of the human papillomavirus 
(HPV): comparative assessment in cervical lesions, peripheral blood and 
retinoblastomas. 2014. 140 p. Ph. D. thesis (Biotechnology) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

The Human Papillomavirus (HPV) has been extensively studied due to its 
carcinogenic potential, related to the integration of viral DNA into the host genome. 
About 120 different types of HPV have already been described based on the 
heterogeneity of genome. According to the frequencies of viral diagnosis associated 
with carcinoma cases, these viruses were classified as low, intermediate or high risk. 
Among the high-risk types, also called oncogenic, the most common is HPV-16, 
accounting for about 60-70% cases of cervical cancer associated with viruses. In 
addition to carcinoma of the cervix, HPV has been linked to several cancers, 
including retinoblastoma. This work aims to verify the activity of HPV by different 
approaches, as the clastogenic action and viral protein expression analysis on 
samples of women and children from the city of Recife, Pernambuco, evaluating this 
activity by Immunohistochemistry techniques   and Comet assay. The material for 
analysis was cervical samples, peripheral blood and retinoblastoma samples. Thirty-
four women and 10 children were evaluated. Viral detection was performed by PCR 
with specific primers for the HPV types 16 and 18, described as the most frequent in 
similar reports. HPV was detected in 29 women (85.3%) and on 8 children with 
retinoblastoma, being HPV-16 the most frequent. By Immunohistochemistry was 
possible to evidence the presence of viral proteins E1^E4 (antibody anti-HPV-16), L1 
(anti-HPVs antibody 1, 6, 11, 16, 18 and 31) and E6 (antibody anti-HPV-16 and HPV-
18) in waxed tissue in various segments of the eye, confirming the viral activity in the 
sample. In addition, damage to the genetic material of women with HPV has been 
showed by the Comet assay, showing a statistically significant difference between 
lymphocytes   in culture in HPV positive patients when compared to those of negative 
women for the virus. The data are   discussing   the presence and expression of 
oncogenic HPV in retinoblastoma and   the evidences of   damage   in the DNA of the 
host as a consequence of the presence and viral activity. 

Keywords: Human papillomavirus. Comet assay. Retinoblastoma. 
Immunohistochemistry. In situ hibridization.  
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Um dos grupos de vírus mais relevantes pelos efeitos patológicos 

causados/associados é composto pelo papilomavírus (PV). O fato do papilomavírus 

humano (HPV) assumir papel de agente que predispõe à perda de estabilidade e 

integridade genômica é a razão pela qual tem sido associado a vários tipos de 

câncer. 

O HPV é o vírus mais prevalente envolvido nas doenças sexualmente 

transmissíveis no mundo e um importante desafio da saúde pública. O DNA de HPV 

tem sido detectado em mais de 90% de todos os casos de câncer cervical e 

infecções, com os tipos de alto risco HPV-16 e HPV-18 ligados a mais de 50% de 

todos os casos deste tipo de câncer. Trata-se da segunda doença maligna mais 

comum entre as mulheres e responsável por 1/5 das mortalidades associadas a 

tumores entre pacientes diagnosticadas a cada ano. Segundo o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), são estimados para o ano de 2014, 15.590 novos casos de câncer 

de colo do útero no Brasil, sendo 5.370 na região Nordeste. A mortalidade 

ocasionada por este tipo de tumor pode chegar a 5.160 pacientes no país. 

Além do câncer cervical, o HPV já foi detectado em outros tipos de cânceres 

como o retinoblastoma (RB). As evidências epidemiológicas demonstradas na 

literatura que relatam associação entre o HPV e o RB, assim como a necessidade 

de um modelo epidemiológico-molecular plausível, levam a propor um estudo que 

viria a contribuir para o esclarecimento da relação etiopatogênica entre o vírus e a 

patologia. A obtenção de tais evidências é uma questão de importância 

epidemiológica e de potencial impacto nas estratégias públicas de prevenção do 

câncer. 

A literatura sugere que a origem da infecção por HPV de crianças com 

retinoblastomas pode ser materna. Portanto, a diminuição da incidência do vírus nas 

mulheres pode acarretar uma diminuição desses casos de câncer ligados à infecção 

viral. Qualquer esforço que venha a diminuir casos de infecções, lesões e/ou 

cânceres cervicais, é de extrema importância na diminuição de casos de 

retinoblastomas esporádicos que envolvam o HPV. 

Além dos cânceres já citados, o HPV já foi detectado em amostras de tumores 

de pênis, de pulmão, de cabeça e pescoço, entre outros. Este fato demonstra a 

urgência de um maior entendimento da biologia deste vírus. Pesquisas que 

forneçam dados promissores para estas questões e, conseqüentemente, para 
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avanços terapêuticos, incorporam conhecimentos sobre a relação da infecção viral 

com o câncer à literatura pré-existente. 

Portanto, o presente trabalho teve como foco entender o mecanismo de ação 

do papilomavírus humano em amostras de mulheres e de crianças, empregando 

diferentes técnicas e adotando diferentes abordagens. 
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2.1 Papilomavírus (PVs) - considerações gerais  
 

Baseando-se em uma série de critérios de similaridade, como o capsídeo não 

envelopado e o genoma constituído de DNA circular dupla-fita, os Papilomavírus 

(PVs) foram originalmente agrupados na família Papovaviridae junto aos 

Poliomavírus. No entanto, a identificação de tamanhos genômicos diferentes entre 

esses dois grupos, as divergências em suas organizações genômicas e a 

inexistência de maiores similaridades nas seqüências de aminoácidos, levaram à 

reorganização dos PVs pelo Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus (ICTV- 

International Committee on the Taxonomy of Viruses) em duas famílias separadas: 

Polyomaviridae, compreendendo os Poliomavírus, e Papillomaviridae, família dos 

Papilomavírus que inclui 16 gêneros diferentes (DE VILLIERS et al., 2004; MAYO, 

2005). 

Os PVs constituem um grupo de vírus que infecta várias espécies de 

vertebrados. Genomas de PVs tem sido isolados e bem caracterizados de répteis 

(HERBST et al., 2009), aves (TERAI et al., 2002), marsupiais (BENNETT et al., 

2010) e de diversos mamíferos, inclusive humanos, podendo causar neoplasias ou 

persistir de forma assintomática (BERNARD et al., 2010). 

De modo geral, tais vírus são considerados estritamente espécie-específicos, 

não infectando nenhum outro hospedeiro que não seja o seu natural. Porém, casos 

de infecção cruzada por PVs na natureza foram identificados em cavalos e outros 

eqüídeos, infectados pelos papilomavírus bovinos dos tipos 1 e 2 (NASIR; CAMPO, 

2008).   

As infecções por Papilomavírus induzem lesões geralmente benignas que 

podem regridir sem causar problemas clínicos mais avançados. Porém, as lesões 

podem persistir, gerando uma malignidade, o que acontece na presença de cofatores, 

ambientais e genéticos (BOCCARDO et al., 2010; CAMPO, 2003; MUNHÕZ et al., 

2006; SCHIFFMAN et al., 2007). Como exemplo, a ingestão da samambaia Pteridium 

aquilinum por bovinos infectados pelo Papilomavírus Bovino (BPV) pode 

desencandear tumores na bexiga urinária e no trato gastrointestinal superior 

(CAMPO, 2006). Já em humanos, o Papilomavírus humano (HPV) tem sido 

considerado um fator de risco essencial, embora não suficiente, para o 

desenvolvimento de cânceres, como o de colo uterino (CARESTIATO et al., 2006; 

WALBOOMERS et al., 1999). 



25 
 

2.2 Papilomavírus Humano (HPV) 

  

 O Papilomavírus Humano (HPV) é considerado o vírus mais prevalente 

envolvido nas doenças sexualmente transmissíveis no mundo e, portanto, um 

importante desafio da saúde pública. Mais de 130 tipos de HPV tem sido 

sequenciados e incluídos em gêneros (Figura 1) (DOOBAR et al., 2012). Esta 

classificação está de acordo com sua associação a patologias.  

 A patologia maligna mais estudada em relação à infecção com o HPV é o 

câncer cervical, apesar do vírurs já ter sido relacionado a diversos outros tipos de 

câncer (BOSCOLO-RIZZO et al.,  2013; CARPAGNANO et al., 2011; MOHAN et al., 

2009; SIGAROODI et al., 2012). O DNA do vírus tem sido detectado em mais de 

99% de todos os casos de câncer do colo do útero, sendo considerado a principal 

causa da maioria das Neoplasias Intra Epiteliais Cervicais (NIC) (ZUR HAUSEN, 

1999). Este tumor é o segundo tipo mais comum de câncer entre as mulheres no 

mundo e responsável por 1/5 das mortalidades associadas a câncer entre pacientes 

diagnosticadas a cada ano (PIRSANI; BRAY; PARKIN, 2002). 

Em sua maioria, as alterações cervicais induzidas por HPV são passageiras, 

com 90% delas regredindo espontaneamente entre 12 a 36 meses. Fatores como 

predisposição genética, freqüência de re-infecção, tipo viral, coinfecção, níveis 

hormonais e resposta imune podem influenciar a capacidade do organismo de 

eliminar uma infecção pelo vírus (SCHLECHT et al., 2001). Por outro lado, em 

alguns casos, as proliferações papilomatosas induzidas por alguns tipos de HPV 

específicos podem vir a se tornar lesões malignas (tumores malignos) (DE VILLIERS 

et al., 2004). Esta progressão está freqüentemente associada a diversos cofatores 

ambientais (CAMPO, 2006).  
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Os genótipos dos PVs são classificados por análises de parte do genoma viral, 

compreendendo as seqüências nucleotídicas combinadas das ORFs  E6, E7 e L1 

(CHAN et al., 1995). A ORF L1 é a mais conservada do genoma e, por este motivo, 

tem sido utilizada para identificação de novos tipos de papilomavírus (DE VILLIERS 

et al., 2004). Diferenças acima de 10% entre duas seqüências de DNA da ORF de 

L1 definem um novo tipo de PV. Diferenças entre 2% e 10% identificam um novo 

subtipo viral, enquanto a definição de uma nova variante se dá com menos de 2% de 

divergência entre as seqüências de L1 (DE VILLIERS et al., 2004).  

Já foram identificados mais de 120 tipos diferentes de Papilomavírus 

Humano, com base na heterogeneidade do genoma. De acordo com as freqüências 

de diagnóstico viral associadas a casos de carcinoma, esses vírus foram 

classificados em baixo, intermediário ou de alto risco. Dentre os tipos de alto risco, 

também denominados oncogênicos, o mais freqüente é o HPV-16, responsável por 

cerca de 60 a 70% dos casos de carcinoma de cérvice associados a vírus. Outros 

tipos de HPV também classificados como oncogênicos são: 18, 31, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 e 82 (WAGGONER, 2003). Já os tipos 6, 11, 40, 

42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 e CP6108 são considerados de baixo risco (MUNÕZ et 

al., 2003). Os tipos virais de baixo risco são vírus cujas proteínas codificadas pelos 

genes E6 e E7 possuem baixo potencial para a indução da transformação celular, 

causando normalmente lesões benignas. Neste grupo, os tipos mais frequentes são 

os HPV-6 e -11 (LONGWORTH; LAIMINS, 2004). 

 

2.4 Transcrição dos genes virais 

 

A Longa Região de Controle do genoma viral não codifica proteínas mas 

contem a origem de replicação bem como múltiplos sítios de ligação de fatores de 

transcrição. Estes fatores são importantes na regulação da transcrição iniciada pela 

RNA polimerase II de genes precoces bem como promotores tardios (BERNARD, 

2002). Apesar do termo gene não ser equivalente a uma ORF, em geral, cada ORF 

no genoma do papilomavírus, é frequentemente referida para um gene. Uma ORF 

cofidica um peptídeo através de combinações de diferentes éxons através de  splicing 

dos íntrons (ZHENG; BAKER, 2006). 

No genoma de HPV-16, dois promotores são bem conhecidos. O promotor P97 

encontra-se upstream da ORF de E6 e é responsável por quase toda a expressão 
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gênica precoce (SMOTKIN; WETTSTEIN, 1986). O segundo promotor, P670, está 

localizado dentro da ORF E7 e é responsável pela transcrição de genes tardios 

(GRASSMANN et al., 1996). Por se localizar dentro de uma ORF precoce, o RNAm 

tardio é um transcrito quimérico de regiões precoces e tardias, que pode ser 

processado com a clivagem dessas regiões precoces. Os transcritos da região tardia 

são detectados apenas em queratinócitos diferenciados (BARKSDALE; BAKER, 

1993). 

Quase todos os transcritos dos papilomavírus são policistrônicos com 

múltiplos exons e íntrons que sofrem extensivo processamento alternativo de RNA. 

Este processo alternativo desempenha um importante papel na determinação de 

quais “ORFs” serão traduzidas destes transcritos multicistrônicos. Sendo assim, os 

papilomavírus codificam muitas proteínas em um genoma compacto e, por 

possuírem processamento alternativo, expressam diferencialmente estas proteínas 

em uma célula de diferenciação específica e de forma temporal (ZHENG; BAKER, 

2006). Devido a sua alta complexidade, ainda são necessários mais estudos dos 

transcritos de mRNAs de forma a analisar quais transcritos são utilizados para a 

tradução de proteínas durante o processo de infecção. 

 

2.5 Proteínas do HPV  

 

 O capsídeo é formado pelo arranjo das proteínas estruturais L1 e L2 (Figura 

3). A proteína L1 tem, entre outras, a função de mediar a ligação viral na superfície 

celular. A proteína L2 programa a encapsidação do genoma viral, induzindo a 

organização do vírion pela sua ligação ao DNA viral (FAY et al., 2004; STAUFFER et 

al., 1998). Ambas as proteínas têm sido utilizadas na produção de vacinas na 

medida em que são imunogênicas e podem se auto-organizar  em``VLPs´´ (“virus-

like particles”- partículas semelhantes aos vírus) (HAGENSEE et al., 1993). 
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2.6 Processo de infecção 

 

No modelo de infecção viral em células epiteliais, o ciclo de replicação do 

papilomavírus  está amplamente ligado aos processos de diferenciação destas células 

(CAMPO, 2003). Inicialmente, a infecção ocorre com o acesso das partículas 

infecciosas à camada basal do epitélio, o que só é possível pelo rompimento por 

microabrasões do epitélio estratificado, expondo a camada basal ao ambiente 

(DOOBAR, 2005).  

A jornada da partícula viral da superfície celular para o citoplasma e núcleo 

consiste em diversos passos que o aproximam do seu local de replicação. O 

capsídeo viral, portanto, desempenha um papel chave no processo de infecção 

(PELKMANS; HELENIUS, 2013). A entrada do vírus na célula hospedeira se inicia 

com a ligação de L1 a receptores conservados da superfície celular (RODEN et al., 

1994; SAPP; DAY, 2009). Os glicosaminoglicanos de heparam sulfato são 

receptores primários de superfície celular que medeiam à interação com 

Papilomavírus, bem como com diversos outros vírus, bactérias e protozoários 

(SHAFTI-KERAMATI et al., 2003). 

 Por endocitose, o vírus consegue ser internalizado, um processo que para o 

HPV ocorre lentamente (XU et al., 2006). Várias vias endocíticas tem sido descritas e 

aquelas mediadas pela clatrina e caveolina são relatadas com as principais vias 

utilizadas por vírus para infectar células. Estas duas vias tem sido evidenciadas em 

estudos de internalização do HPV, embora a via dependente de clatrina tenha sido 

mais descrita para este processo (DAY; LOWY; SCHILLER, 2003).  Após a sua 

introdução nos queratinócitos, o vírus começa a utilizar a maquinaria celular para se 

replicar a partir da divisão celular e diferenciação do epitélio (CAMPO, 2006).  

A expressão das proteínas não estruturais (E1, E2, E4, E5, E6 e E7) da região 

precoce do genoma viral é encontrada nas camadas não diferenciadas e intermediária 

de diferenciação dos queratinócitos, enquanto a expressão das proteínas estruturais 

L1 e L2 da região tardia do genoma é realizada nas camadas de diferenciação 

terminal. Apesar da ORF E4 estar localizada na região E do genoma do 

papilomavírus, ela continua sendo expressa nos queratinócitos da camada mais 

diferenciada e está associada ao colapso dos filamentos de queratina (HOWLEY; 

LOWY, 2001, ZHENG; BAKER, 2006).  
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influenciar nesse processo da capacidade do organismo em eliminar uma infecção 

por HPV (Schlecht et al., 2001). 

 

2.7 Proteínas do HPV no processo carcinogênico  

 

A expressão da proteína E2 tem como consequência a diminuição da 

expressão das oncoproteinas E6 e E7, ligadas ao processo carcinogênico. A 

atividade transcricional de ambos oncogenes, E6 e E7, está sob controle de um 

promotor comum, p97, o qual é reprimido principalmente pelo produto do gene viral 

E2 (ROMANCZUK et al., 1990). Em baixo nível, E2 atua como um ativador 

transcricional, enquanto em níveis elevados, reprime a expressão oncogênica 

(DOOBAR, 2006).  

Uma característica dos HPVs de alto risco associada à carcinogênese é a 

freqüente integração do genoma viral no cromossomo dos hospedeiros, resultando 

na ruptura do gene E2 e na perda de sua expressão. Conseqüentemente, ocorre a 

manutenção dos altos níveis de expressão E6/E7 (BAKER; HOWLEY, 1987). 

Portanto, a transcrição oncogênica (altos níveis de E6/E7) é ausente ou muito baixa 

tanto em lesões pré-malignas, como no epitélio normal infectado por HPV, nos quais 

os papilomavírus predominantes se encontram na forma epissomal (não integrada) 

(JOHNSON et al., 1990). Estas observações sugerem que, apesar de E2 não ter 

papel transformante, seu mecanismo de ação é um importante passo durante o 

processo carcinogênico associado ao HPV (LAGUNAS-MARTÍNEZ et al., 2009). 

Em muitos casos, tumores cervicais positivos para HPV-16 contém tanto 

epissomos virais quanto genoma viral integrado. Isto sugere que o HPV possui 

múltiplas vias para induzir a tumorigênese. Uma via é através de altos níveis de 

expressão de E6 e E7 ocasionada pela integração viral no genoma do hospedeiro. 

Já a segunda via pode ocorrer em células que ainda mantém o epissomo viral, nas 

quais a expressão de E1 e E2 promove a instabilidade genômica através da 

replicação anormal de sequências de HPV integradas (BAGARELLI; OLIANI, 2004; 

KRISTIANSESN; JUNKINS; HOLM, 1994).  

Estudos demonstram que durante a carcinogênese cervical, a expressão das 

ORFs E6 e E7 de HPV é necessária para transformação e imortalização celular 

(MÜNGER et al., 1989a;  SOTLAR et al., 1998; ZUR HAUSEN, 1988). Em lesões 

cervicais causadas por HPV, o aumento da proliferação das células epiteliais 



 

supr

Cons

indic

mod

prote

al., 1

basa

leva

final

VON

pela

açõe

após

Figura 5. 
expansão d
nessas cam
oncoproteín
frequentem
aumento da
Helliner e M

rabasais 

seqüentem

cador para 

A proteín

dificações q

eína E7, e

1991). A s

al é um 

ndo a um

mente, à 

N KNEBEL 

A oncopro

 ubiquitina

es de agen

s um estím

Infecção pe
de células d
madas. Múlti
nas virais e 

mente associ
a expressão 

Münger (2011

é atribu

mente, a ex

a progres

na E6 ag

que levam

em alguns 

superexpre

importante

m descontr

instabilida

DOEBER

oteína vira

a. A p53 é 

nte citotóxi

mulo inade

elo Papiloma
a camada b
iplas mitoses
contribuir p

ada à integ
das oncoprt

1). 

ído à e

xpressão p

são de NIC

ge conjun

m à imortali

casos, po

essão dos 

e passo p

role na at

ade cromo

ITZ, 2007)

al E6 degra

uma prote

cos e geno

equado de

avírus huma
basal dentro 
s podem oc

para a instab
ração viral a
teínas E6/E7

expressão 

persistente

C a câncer

ntamente 

ização da 

ode sozinh

oncogene

para o pr

ivação do

ossomal co

).  

ada e inativ

eína supre

otóxicos. A

e síntese d

ano (HPV). 
da camada 

correr como 
bilidade genô
ao genoma 
7 e perda da

destas 

e desses o

r invasivo (

com a p

célula (KI

ha induzir 

es virais E6

rocesso de

o ciclo cel

om a integ

va a proteí

ssora de t

Adicionalm

de DNA, o

Displasia é 
suprabasal 
consequênc
ômica. A pro
do hospede

a expressão 

oncoprote

ncogenes 

(SOTLAR e

proteína E

YONO et 

a imortaliz

6 e E7 nas

e transfor

ular, inibiç

gração vir

ína p53 via

umor que 

mente, a p5

o que pod

 caracteriza
e atividade 

cia da expre
ogressão m
eiro. Isto lev
de E5. Adap

eínas (F

poderia se

et al., 1998

E7 para i

al., 1998),

zação (HA

s células d

rmação on

ção da ap

ral (WENT

a proteólise

sinaliza re

53 também

de ser indu

34

ada pela 
mitótica 
ssão de 
aligna é 

va a um 
ptado de 

igura 5).

ervir como

8). 

nduzir as

, porém, a

ALBERT et

do epitélio

ncogênica,

poptose e,

TZENSEN;

e mediada

esposta às

m é ativada

uzido pela

4 

. 

o 

s 

a 

t 

o 

, 

, 

 

a 

s 

a 

a 



 

infec

hosp

E6 

ubiq

pode

(MA

perm

fosfo

(Figu

Dest

expr

 

envo

apop

onco

tumo

expr

Figur
hosp
HPV.
http:/

cção por H

pedeira, o 

e este c

uitina à p5

e ser espe

NSUR, 20

 Já a pro

mitindo a lig

orilada da 

ura 6B). O

ta forma, 

ressão de g

 

 

Tanto a p

olvidos em

ptose, difer

Apesar de

oproteína 

or (BOUV

ressão em

ra  6. Interaç
edeiro. A) M
. B) Mecani
//www.cance

HPV (MES

polipeptíd

omplexo 

53 (Figura 

ecialmente

01; WERN

oteína E7 

gação des

pRb, libera

Ocorre, ent

a proteína

genes resp

p53 quanto

m processo

renciação 

e E6 e E7

E5 pode 

VARD et a

m neoplas

ção das onc
Mecanismo d
ismo de ina

er-therapy.org

SPLÈDE e

eo associa

E6/E6-AP 

6A), levan

e importan

NESS et al.

de HPV l

sta com o f

ando o fato

ão, a trans

a E7 pertu

ponsáveis 

o a pRb sã

os como 

e senescê

 dos tipos 

acentuar s

al., 1994).

sias intrae

coproteínas d
e degradaçã

ativação da 
g  

et al., 201

ado à E6 

atua com

ndo à degr

nte nas fa

., 1990) 

leva a ina

fator de tra

or de trans

scrição do

urba o cre

pela divisã

ão supress

a pregres

ência (BUIT

de alto ris

suas funç

. Como o

epiteliais c

do Papiloma
ão e inativaç

pRB decor

2).  Um p

(E6-AP), s

mo uma 

radação da

ases incipi

ativação de

anscrição E

scrição E2

s genes n

scimento c

ão celular 

sores de tu

ssão do c

TRAGO-PÉ

sco induzir

ções e con

o gene E

cervicais 

avírus human
ção da p53 d
rente da aç

polipeptíde

se liga inic

ubiquitina-

a p53. Este

entes da 

e outra pr

E2F. A E7 

2F, anterior

ecessários

celular nor

(MANSUR

umor celul

ciclo celula

ÉREZ et a

rem à trans

ntribuir co

5 apresen

(NICs) e 

no com prote
decorrente d
ção da onco

eo celular 

cialmente 

-ligase, co

e mecanis

progressã

roteína, a 

liga-se à f

rmente liga

s à síntese

rmal, estim

R, 2001). 

lar bem co

ar, reparo 

l., 2009).  

sformação

m a prog

nta altos 

baixos n

eínas supres
da ação da o
oproteína E7

35

da célula

à proteína

onjugando

mo in vivo

ão tumoral

pRb, não

forma não-

ado à pRb

e de DNA.

mulando a

onhecidos,

do DNA,

o celular, a

ressão do

níveis de

níveis em

ssoras de tum
oncoproteína
7 de HPV. 

5 

a 

a 

o 

o 

l 

o 

-

b 

. 

a 

 

, 

a 

o 

e 

m 

mor do 
a E6 de 

Fonte: 



36 
 

carcinomas cervicais invasivos, é possível que sua função seja particularmente 

importante nos estágios iniciais da carcinogênese (Figura 5).  

Células cervicais tetraplóides são frequentemente encontradas em lesões pre-

cancerígenas (OLAHARSKI et al., 2006). Estudos demonstram que, para ocorrer a 

fusão, na presença de HPV, a proteína E5 deve ser expressada em ambas as 

células (HU; CERESA, 2009). A proteína E5 possui todas as características de uma 

proteína fusogênica, incluindo sua localização na membrana plasmática e alto nível 

de hidrofobicidade (ZERFASS et al., 1995). Porém, é considerado que a E5 possui 

uma fraca propriedade oncogênica que ocorre através do aumento do receptor do 

fator de crescimento epidermal (EGFR- epidermal growth factor receptor) e inibição 

da expressão do Complexo de Histocompatibilidade (MHC- major histocompatibility 

complex)-I e MHC-II na membrana plasmática, comprometendo o clearence tumoral 

(TAI; CHEN, 2003).  

 

2.8 Cofatores e HPV 
 

A presença de HPV não é suficiente para a transformação maligna, sendo uma 

série de outros fatores importantes para o surgimento do processo carcinogênico 

(CAMPO, 1998). 

Dentre os cofatores, já foram identificados em associação com HPV o início 

precoce da atividade sexual, uso prolongado de contraceptivos orais, multiparidade, 

múltiplos parceiros, outras doenças sexualmente transmissíveis, exposição à fumaça 

de cigarro e consumo de álcool, entre outros (CASTELLSAGUÉ  et al., 2002; 

MEYER et al., 2008; MOKTAR et al., 2009; PINTO et al., 2002; PIYATHILAKE et al., 

2004; PIYATHILAKE  et al., 2007; VELEMA et al., 2002) 

Um fator de risco de extrema importância para o desenvolvimento de câncer 

cervical ligado ao HPV é o tabagismo. Estudos demonstram seu envolvimento na 

progressão da neoplasia cervical (CASTELLSAGUÉ; MUÑOZ, 2003), tendo as 

mulheres fumantes maior probabilidade de desenvolvimento de câncer cervical, 

assim como de cabeça e pescoço (ALAM et al., 2008; MATSUMOTO et al., 2010; 

MICHL et al., 2010). Além disso, foi relatada uma maior prevalência de infecção por 

HPVs de alto risco entre mulheres fumantes, e esta associação parece depender do 

número de cigarros fumados por dia (VACCARELLA et al., 2008) 
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Autores demonstram uma redução do número de células de Langerhans e 

outros marcadores de resposta imune em indivíduos fumantes. Isto sugere que a 

exposição ao tabaco afeta a habilidade do hospedeiro responder de forma imune a 

infecções virais (POPPE et al., 1996). A genotoxicidade induzida pela fumaça do 

cigarro resulta na formação de micronúcleos, alterações nas cromátides, aberração 

cromossomal, quebras na fita de DNA, entre outros (DE MARINE, 2004), devido aos 

seus compostos  carcinógenos (HECHT, 2003). 

A  inflamação causada por uso de tabaco e álcool pode aumentar a 

permeabilidade da superfície de mucosas para entrada de patículas virais (MEYER 

et al., 2008). Estudos em pacientes com câncer de cabeça e pescoço portadores de 

HPV, determinam uma sinergia entre a infecção pelo vírus  e alto consumo de álcool 

como fator de risco para este tipo de câncer (SMITH et al., 2004). 

Cabe ainda salientar a ação de outro cofator relacionado à formação de 

cânceres na presença do HPV, como a ingestão da samambaia Pteridium aquilinum, 

que possui princípios clastogênicos, carcinogênicos e mutagênicos (WALTER-

MOURA et al., 1988). Aberrações cromossômicas devido à ingestão da samambaia 

na presença do BPV têm sido descritas em bovinos (WALTER-MOURA et al., 1988). 

Stocco dos Santos et al. (1998) relataram pela primeira vez que danos 

cromossômicos podem ocorrer mesmo na ausência dos compostos carcinogênicos 

da samambaia. Quebras cromossômicas e cromatídicas, fragmentos acêntricos e 

rearranjos cromossômicos são exemplos de aberrações encontradas em células 

infectadas. Já com HPV, estudos em Ouro Preto - Minas Gerais com humanos 

consumidores crônicos de broto de samambaia têm sido conduzidos para 

averiguação desta planta como cofator no desenvolvimento de câncer, visto que se 

trata de uma planta constituinte da dieta regional (MIRANDA et al., 2012; RECOUSO 

et al., 2003).  

 

2.9 Doenças associadas ao HPV 

 

O HPV tem sido relacionado a lesões benignas e maligas na mucosa e epitélio. 

Dentres as malignas, destacam-se o câncer cervical, de cabeça e pescoço, pulmão, 

mama, retinoblastoma, entre outros (BOSCOLO-RIZZO et al., 2013; CARPAGNANO 

et al., 2011; MOHAN et al., 2009; SIGAROODI et al., 2012). 
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2.9.1 Câncer cervical 

 

Uma estimativa de 528.000 novos casos de câncer cervical invasivo foram 

diagnosticados no mundo no ano de 2012, com 266.000 mortes decorrentes deste 

tipo de tumor, representando 7,5% de todas as mortes por cânceres em mulheres 

(GLOBOCAN, 2012). No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) 

(2013), são estimados para o ano de 2014, 15.590 novos casos de câncer de colo 

do útero, sendo 5.050 considerados para a Região Nordeste e 970 em Pernambuco. 

A mortalidade ocasionada por este tipo de tumor chegou a 5.160 pacientes em 2011.  

 Atualmente os esforços do Ministério da Saúde (MS) para combater o câncer 

de colo uterino têm se concentrado na prevenção secundária, com o uso do 

rastreamento através do exame Papanicolaou na população feminina sexualmente 

ativa. A recomendação seguida pelo MS desde 1988 é da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), que propõe a realização do exame a cada três anos, para mulheres 

de 25 a 60 anos, ou antes desta faixa etária, caso já tenha iniciado a atividade 

sexual, após dois acompanhamentos anuais negativos (AN ADVISORY 

COMMITTEE, 2007). Apesar destes esforços, a permanência de altas taxas de 

incidência e mortalidade por câncer de colo uterino aponta para uma ainda 

insuficiente efetividade dos programas (DAWAR et al., 2007; GARLAND et al., 

2007). 

 O diagnóstico morfológico para lesões no colo do útero é utilizado tanto em 

esfregaços celulares (citologia), quanto em cortes de tecido (histopatologia). A 

histopatologia é capaz de graduar as lesões de acordo com o seu potencial 

proliferativo (SOUZA et al., 2001).  O termo neoplasia intraepitelial cervical (NIC) foi 

introduzido por Richart em 1968 para indicar uma ampla gama de atipia celular 

limitada ao epitélio. A NIC foi dividida em graus 1, 2 e 3 (RICHART, 1968).  A 

classificação histopatológica inclui as lesões intra-epiteliais em três graus: NIC 1, 

NIC 2 e NIC 3 (TAVASSOLI; DEVILEE, 2003). A lesão NIC 1 apresenta maturação 

em dois terços do epitélio e as células contêm atipias variáveis que podem incluir o 

efeito citopático decorrente da infecção por HPV, a coilocitose. Anormalidades 

nucleares também estão presentes nestas lesões. Já em lesões NIC 2, a maturação 

está presente em metade do epitélio e a atipia nuclear se torna bem evidente. 
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verrugas até o câncer cervical. Aproximadamente 15 tipos de HPV de alto risco 

estão envolvidos com câncer de colo do útero, sendo os tipos 16 e 18 detectados 

em 50% das NIC 3 e em 70% dos cânceres cervicais invasivos (SMITH et al., 2007).  

A maioria das infecções por HPV na mucosa cervical são assintomáticas e, quando 

lesões se tornam clinicamente visíveis, frequentemente regridem dentro de 6 a 18 

meses graças à resposta imune do hospedeiro (STANLEY, 2006,).  

A reversão com eliminação da infecção pelo HPV pode ocorrer, assim como a 

regressão das lesões pré-cancerosas (Figura 7) (LOUVANTO et al., 2010; 

SCHIFFMAN, KJAER, 2003). Esta regressão está relacionada a mecanismos 

imunológicos humorais (BONTKES et al., 1999) e celulares (DE GRUIJIL et 

al.,1998). As imunoglobulinas IgG e IgA têm o papel de bloquear a entrada do vírus 

nas células epiteliais. Uma vez que a infecção tenha ocorrido, a imunidade mediada 

por células é essencial para eliminá-la (SANCLEMENTE; GILL, 2002). 

 Em alguns casos, as lesões persistem e podem progredir para a formação de 

câncer. Este fato está ligado à persitência da infecção de HPV de alto risco na 

cérvice (PLUMMER et al., 2007). 

Um modelo funcional para o desenvolvimento do câncer de colo do útero tem 

sido proposto, incluindo os seguintes passos: infecção por HPV persistência viral 

 transformação e desenvolvimento de lesões pré-cancerosas  câncer invasivo 

(KRAUS et al., 2004), demonstrado na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Modelo da progressão do câncer cervical 
(WENTZENSEN; KLUG, 2008)  
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2.9.2 Retinoblastoma 

 

Retinoblastoma (RB) é o tumor intraocular de maior incidência na infância, 

ocorrendo em 1 a cada 15.000-20.000 crianças (SACHDEVA; O’BRIEN, 2012).  Na 

Europa, América do Norte e Austrália, o retinoblastoma corresponde a cerca de 2% 

a 4% de todos os tumores na infância. Já no Brasil, em relação a tumores 

pediátricos em 2012, estimam-se 11.530 novos casos de câncer em crianças e 

adolescentes até os 19 anos (INCA, 2012). Dados do INCA (2008) sobre incidência 

do retinoblastoma na cidade de Recife indicaram 8 casos nesta capital no período 

entre 1997 a  2001, sendo uma maior incidência no sexo masculino (6 casos). Foi 

observado um decréscimo da mortalidade constante em ambos os sexos, podendo 

ser consequência da melhora do tratamento e sobrevida (RIBEIRO; ANTONELI, 

2007).   

O RB é um tumor de células neuroectodermais, podendo desta forma ser 

classificado como tumor neuroectodérmico primitivo (RAZEK; ELKHAMARY, 2011). 

Histologicamente, o RB é uma neoplasia composta por densa massa de células 

pequenas e redondas, com núcleo hipercromático e citoplasma escasso. Necrose é 

um achado constante, sendo característica a presença de células tumorais viáveis 

ao redor dos vasos (SCHWIMER; PRAYSON, 2001; SOUZA FILHO et al., 2005). 

Além disso, ocorre a formação de rosetas Flexner-Wintersteiner (Figura 8), que 

possuem um arranjo específico onde as células tumorais estão posicionadas de 

forma circular em torno de um lúmen (RAZEK; ELKHAMARY, 2011).  

Os sinais e sintomas dependem do tamanho do tumor e da localização, sendo 

o mais comum, a leucocoria, denominada “reflexo do olho de gato”, geralmente 

descrita pelos pais das crianças. Outras manifestações são: estrabismo, 

heterocromia, inflamação de órbita, hifena, perda de visão e glaucoma secundário 

(ANTONELI, 1999).  
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Quando o tumor deixa de ser confinado ao globo ocular, a manifestação 

clínica é distinta. Nesses casos, aparece frequentemente uma massa tumoral em 

órbita, denominada de proptose, e no caso de tumor metastático para o sistema 

nervoso central, podem aparecer sinais neurológicos focais, anorexia, perda de 

peso, vômito e cefaléia (MACKAY et al., 1984). 

Se descoberto e tratado ainda em estágio inicial, torna-se possível a cura 

quase completa. Nestes casos, a maioria dos pacientes consegue manter a visão 

completa em pelo menos um dos olhos (BROADDUS et al., 2009). O tratamento 

depende do estadiamento da lesão, sendo que a enucleação permanece como a 

forma mais comum de tratamento (KAMSKI; SINGH, 1994). Entretanto, os recentes 

avanços no entendimento do RB tem propiciado novas modalidades de tratamento 

como quimioterapia e tratamento local (placa radioativa, fotocoagulação a laser, 

termoterapia transpupilar-TTT- e crioterapia) (LUMBROSO et al., 2002; SHIELDS et 

al., 1994), com o intuito de diminuir a morbidade, manter a função visual e permitir 

uma melhor sobrevida (FRIEDMAN et al., 2000). Porém, quando não tratado, o RB 

pode levar a sérias consequências como  cegueira e  morte (SACHDEVA; O’BRIEN, 

2012). 

O RB é um tumor que pode se manifestar de forma herdada ou se apresentar 

de forma esporádica, sendo a forma herdada definida como aquela que se 

apresenta com histórico familiar, com padrão de herança recessiva com efeito 

dominante (RAZEK; ELKHAMARY, 2011). A forma mais comum é a esporádica 

Figura 8. Corte histológico de retinoblastoma, 
evidenciando as rosetas de Flexner-Wintersteiner 
(setas) (Disponível em http://moon.ouhsc.edu) 
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pRb. Foi observado que determinadas oncoproteínas de HPV unem-se à pRb e a 

inativam, permitindo a replicação viral (DYSON et al., 1989; WHYTE et al., 1988).  

 

2.9.2.1 Retinoblastoma e HPV 

A proteína E7 de HPV, como mencionado anteriormente, se liga e inativa a pRb 

(DYSON et al., 1989), sendo que E7 de HPVs de alto risco interage com maior 

eficiência que a de HPVs de baixo risco (HECK et al., 1992; MÜNGER et al., 1989b). 

Existe uma sobreposição considerável nos fatores de risco epidemiológicos para o 

desenvolvimento de retinoblastoma e infecção por HPV. Dados epidemiológicos e 

moleculares indicam que o HPV pode desempenhar um papel importante no 

desenvolvimento do retinoblastoma (BUITRAGO-PÉREZ et al., 2009; MOODY; 

LAIMINS, 2010; ORJUELA et al., 2000). Em amostras frescas de retinoblastoma, 

Mohan et al. (2009) detectaram DNA de HPV-16, confirmando os estudos de 

associação entre o HPV e este tipo de tumor. Em relação ao estadiamento e a 

presença do HPV, Orjuela et al. (2000) observaram que os tumores HPV positivos 

apresentavam estadios menos avançados da doença.  

2.10 Técnicas para detecção do HPV e suas proteínas 
 

O diagnóstico das lesões malignas e pré-malignas do colo uterino é realizado 

por três exames: citologia, colpocospia e histologia. Porém, a infecção por HPV é 

confirmada somente através de métodos moleculares como Southern blot, dot blot, 

hibridização in situ, Captura Híbrida, clonagem, sequenciamento, alinhamento e 

análise de similaridade de sequências através de programas computacionais e, 

principalmente, PCR, a reação em cadeia da polimerase, que tem sido o método 

mais utilizado na pesquisa e na tipagem de HPV (CLAUS et al., 2009; MIRANDA et 

al., 2012).  

 

2.10.1 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e HPV  
 

A PCR é uma técnica  que possui alta sensibilidade e especificidade, utilizada 

com frequência para o diagnóstico de HPV. Para tanto, faz-se uso de iniciadores 

complementares ao gene L1, permitindo a identificação da maioria dos tipos virais 

que infectam a região anogenital humana. O par de iniciadores MY09/11 tem sido 
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bastante utilizado nos trabalhos que visam a detecção molecular de HPV (BALDEZ 

et al., 2009; MIRANDA et al., 2012; MUNOZ et al., 2013). Eles são capazes de 

amplificar um fragmento de aproximadamente 450 pares de bases (pb), tornando 

possível a detecção da maioria dos tipos de HPV (GROSS; BARRASSO, 1999; 

LANCELLOTTI et al., 2000;).  

 Para aumentar a eficiência na detecção, foi desenvolvida uma metodologia 

baseada no “Nested PCR” (nPCR) empregando os iniciadores MY09/11 e  GP5+/6+, 

consistindo em 2 etapas de amplificação. Alguns pesquisadores sugerem que esta 

técnica não seja recomendada para rotina diagnóstica por ser mais cara e 

susceptível à contaminação (HUSNIAK et al., 2000). Por outro lado, outros autores 

demonstram ser um meio de detecção do HPV extremamente sensível e confiável 

quando realizada em condições adequadas para evitar contaminações (KAY et al., 

2002; MUNOZ et al., 2013; STRAUSS, 2000).  

Outro par de iniciadores bastante utilizado para detecção molecular de HPV é 

o FAP59/64, que foi inicialmente desenhado para detectar vários tipos de HPV em 

tumores cutâneos e pele normal (FORSLUND et al., 1999). Utilizando-se estes 

iniciadores, ficou demonstrado que o HPV pode ser encontrado na pele humana 

saudável, sem qualquer alteração, o que sugere uma natureza comensal destes 

vírus (ANTONSSON et al., 2000). 

O método da PCR pode estar associado à Análise de Polimorfismo de 

Extensão de Fragmentos de DNA obtidos por digestão do material genético 

amplificado utilizando-se enzimas de restrição (PCR-RFLP), que detectar mais de 

um tipo de HPV. O poder discriminatório deste método pode ser utilizado na triagem 

primária de mulheres em risco de desenvolver neoplasias cervicais (KANESHIMA et 

al., 2001; MIRANDA et al., 2013), ou seja, com infecção por tipos virais de alto risco.  

Foi sugerido que o rastreamento de câncer cervical poderia ser  

melhorado através da combinação da análise citológica com testes de DNA do HPV 

(BOULET et al., 2008; COX; CUZICK, 2006; DUNNE; MARKOWITZ, 2006). No 

entanto, a alta prevalência da infecção pelos papilomavírus significa que estes testes 

têm baixo valor preditivo positivo (HO et al., 1998; MOLDEN et al., 2005). Como 

testes de DNA não podem distinguir entre infecção transiente e potencialmente 

transformante, alguns estudos têm sugerido que análises para a detecção de 

transcritos de E6/E7 de HPV poderiam ser mais específicas quando se analisa o tipo 

de infecção com potencial oncogênico (MOLDEN et al., 2005; SOTLAR et al., 2004). 
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É, portanto, sugerido que os métodos baseados em RNA têm maior valor 

prognóstico do que aqueles que analisam o DNA e que poderiam desempenhar um 

papel importante no futuro de programas de triagem (BOULET et al., 2008). 

2.10.2 Imunoistoquímica (IHQ) 

 

A técnica de imunoistoquímica (IHQ) é amplamente utilizada em diagnóstico e 

pesquisa. Na área de virologia, esta técnica detecta revestimento protéico de 

partículas virais que se encontram nas lesões observadas na microscopia óptica em 

material incluído em parafina ou em preparados citológicos (CASTRO; BUSSOLOTI 

FILHO,  2006). Logo que produzida a união antígeno-anticorpo, é possível detectar a 

estrutura do tecido em que se localiza o antígeno. Embora a imunoistoquímica 

esclareça esta localização da expressão protéica, é considerada, no entando, 

limitada por ser de baixa sensibilidade. Este aspecto pode ser minimizado utilizando-

se anticorpos mais específicos, como os monoclonais em detrimentos dos 

policlonais, que embora apresentem aumento no espectro de detecção, não 

demostram tanta sensibilidade (RAMOS-VARA, 2005).  

Na prática, são utilizados anticorpos policlonais contra antígenos específicos 

aos vários tipos de HPV (CARVALHO; OYAKAWA, 2000). A IHQ para detecção de 

partículas virais utilizando anticorpos mono e policlonais, tem relativa baixa 

sensibilidade, com 50% de positividade nos casos morfologicamente compatíveis 

com infecção por HPV (KURMAN et al., 1981). A sua principal aplicação, portanto, é 

concentrada em casos de estudo neoplásico onde se observa uma super-expressão 

de uma determinada proteína (KOYAMATSU et al., 2003). 

Para HPV, atualmente, a técnica é prejudicada pela disponibilidade limitada de 

anticorpos monoclonais contra tipos de HPV específicos, devido à falta de 

propagação do vírus in vitro. Os anticorpos comercialmente disponíveis são 

originados contra antígenos do capsídeo de HPV, com reação cruzada para BPVs 

(SOUSA, 2001).  

 
2.11 Atividade clastogência do HPV  

Infecção por HPV de células ainda não maduras leva a uma replicação 

contínua e acúmulo de anomalias genéticas nestas células (DOORBAR, 2005; 

MÜNGER et al., 2004). As proteínas E6 e E7 induzem estabilidade genômica em 
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células normais, o que é uma característica de tumores induzidos por HPV de alto 

risco (WHITE;LIVANOS; TLSTY, 1994). A superexpressão  destas oncoproteínas na 

célula hospedeira leva a uma diminuição das funções da p53 e pRb. Este fato tem 

como consequência um defeituoso sistema de reparo de DNA (DUENSING; 

MÜNGER, 2004). A instabilidade cromossômica promove o desenvolvimento de 

células com aberrações cromossômicas numéricas e estruturais, fato que tem sido 

associado com o desenvolvimento de câncer cervical (ATKIN, 1997). 

Muitos dos tumores  induzidos por HPV apresentam numerosos 

desbalanceamentos cromossômicos, que incluem ganhos ou perdas de 

cromossomos inteiros (aneuploidias) e rearranjo cromossômico (ZUR HAUSEN, 

1999). Formação de micronúcleos também é uma ocorrência verificada em tumores 

malignos (LEAL-GARZA et al., 2002) .  

 

2.11.1 A técnica de  Ensaio Cometa  

A progressão para o câncer inclui eventos de danos no DNA e falhas no 

sistema de reparo no material genético. Estes danos podem ser causados por 

diversos agentes mutagênicos, como o tabaco, e facilitados pelo consumo de álcool. 

(MEYER et al., 2008; MOKTAR et al 2009). Além disso, a presença de HPV na 

célula hospedeira leva a desestabilização do ciclo celular por meio da ação de suas 

proteínas oncogênicas (WENTZENSEN; VON KNEBEL DOEBERITZ, 2004; ZHANG; 

TANG, 2012).  Alterações citogenéticas em NIC 2/3 já foram relacionadas com a 

presença de HPV de alto risco (BIERKENS et al., 2012), demonstrando a ação 

clastogênica viral afetando a estabilidade genômica.  

Além dos estudos que analisam danos no DNA em neoplasias cervicais 

causadas pelo HPV (CORTÉS-GUTIÉRREZ et al., 2002), são demonstrados 

também danos causados pelo hábito de fumar e presença de HPV (MOKTAR et al., 

2009), fragmentação do DNA em esperma humano por HPV (CONNELY et al., 

2001), entre outros.  

Para verificação de danos no DNA, o Ensaio Cometa (EC), também conhecido 

por eletroforese em gel de célula única (SCGE – Single Cell Gel Electrophoresis),   é 

uma técnica  amplamente aceita como um método padrão para visualizar estas 

alterações nas células  (MCKENNA et al., 2008). Trata-se de uma técnica simples e 

versátil, que requer poucas células eucarióticas para uma ampla detecção de danos 
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no material genético (FABIANE et al., 2012; LANGIE et al., 2011). Neste teste, as 

células são submetidas à eletroforese, promovendo a migração dos segmentos de 

DNA livres, resultantes de quebras induzidas por agentes mutagênicos, adquirindo a 

aparência de um cometa (SINGH et al., 1988). A região nuclear compõe a cabeça do 

cometa enquanto a cauda é formada pelos fragmentos do material genético, cujo 

comprimento está diretamente relacionada com a intensidade dos danos 

(HUACHACA, 2002). 

 

2.12 Produção de vacinas contra HPV  

A política de vacinação deve ser determinada em cada país e levar em 

consideração a dimensão da doença, a estrutura dos sistemas de saúde, a 

capacidade de iniciar e manter um programa de vacinação, a acessibilidade e a 

relação custo-efetividade comparativamente ao rastreamento (AGOSTI et al., 2007). 

A vacinologia recebe, hoje, mais investimentos e desperta interesses tanto pela 

segurança de uso como no retorno financeiro para geração de vacinas de 

subunidades que utilizam antígenos recombinantes, como é o caso da vacina 

preventiva para infecções por HPV. A comercialização de vacinas profiláticas e a 

perspectiva de desenvolvimento de vacinas terapêuticas para tumores associados 

ao HPV ilustram de forma clara o impacto que a biotecnologia moderna traz para o 

campo da pesquisa vacinal.   

Vacinas profiláticas são desenvolvidas na esperança de bloquear a entrada 

do vírus e reduzir a incidência de câncer em longo prazo. Duas dessas vacinas 

estão sendo comercializadas e são baseadas em VLPs (Virus Like Particles) 

formados pelas proteínas L1 de HPV-6, -11, -16 e 18 (Gardasil) ou HPV-16 e -18 

(Cervarix).  Ambas contêm um sistema adjuvante específico dos seus fabricantes 

para aumentar a resposta imunológica.  Avaliações da eficácia destas vacinas 

demonstram 100% de proteção contra estes tipos virais no desenvolvimento de 

lesões intraepiteliais de baixo (LGIL) e alto (HGIL) graus (MOORE et al., 2009). 

Embora seja um importante passo na batalha contra o câncer cervical, os tipos virais 

contra os quais estas vacinas fornecem proteção, são responsáveis por apenas 70% 

de todos os casos de câncer cervical (KJAER et al., 2010). Entretanto, estudos 

demonstram que as vacinas conferem proteção cruzada contra HPVs dos tipos 31, 

45 e 52 (AULT, 2007). 
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O impacto da vacinação parece ser maior nos países em desenvolvimento, 

onde o rastreamento ainda não está bem organizado e as taxas de mortalidade por 

câncer cervical são altas. Contudo, o alto custo pode dificultar o acesso desses 

países à vacina (NICOLAIDOU; KATSAMBAS, 2007).  Nos Estados Unidos, cada 

dose da vacina quadrivalente custa aproximadamente 120 dólares (MARTI et al., 

2007). Na União Europeia, 96 euros. Inicialmente, a vacina no Brasil tinha um alto 

valor comercial. Porém, houve uma redução de 50% no valor, sendo a Cervarix 

comercializada por R$115 a dose, produzida pelo laboratório  GlaxoSmithKline 

(GSK). Nos países em desenvolvimento, a situação dos programas de rastreamento 

de HPV é ainda deficiente, fazendo com que o maior benefício da vacinação seja a 

potencial redução de mortes por câncer cervical.  

Os benefícios, em cada país, dependem da incidência, mortalidade e custos 

do tratamento atribuídos ao HPV em cada um deles. Esses dados devem ser 

comparados com a capacidade protetora das vacinas, eficácia, cobertura necessária 

e duração da imunidade (BORSTTO et al., 2011). No Brasil, o impacto da vacinação 

na perspectiva do controle do câncer cervical depende da proporção de casos da 

doença atribuíveis aos HPV-16 e -18 e da cobertura alcançável (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2007).  

A vacina direcionada aos tipos virais 16, 18, 6 e 11 foi liberada na rede 

particular de vacinação no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) sendo indicada para mulheres entre 9 a 26 anos, expostas ou não ao 

HPV. Em 2014, o Ministério da Saúde incluirá a vacina profilática contra o vírus no 

calendário de imunizações oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

A vacinação terapêutica contra o HPV também vem sendo estudada. Trata-se 

de vacinas quiméricas construídas com epítopos da oncoproteína E7 com a L1, com 

a geração de VLPs. Este sistema de produção gera um efeito preventivo e 

terapêutico, com uma resposta imune contra oncoproteínas E7 em modelos animais 

(ZUR HAUSEN, 2002). Duas destas vacinas estão sendo desenvolvidas pela 

Xenova Research, a TA-CIN, utilizando as proteínas L2, E6 e E7, e a TA-HPV que 

faz uso das proteínas E6 e E7 do HPV 16 e 18 (LIN et al., 2004). 

O desenvolvimento de uma vacina com propriedades terapêuticas para 

controle do câncer associado à infecção pelo HPV traz perspectivas interessantes 

em relação ao real benefício em termos de controle da doença. Ao contrário das 

vacinas profiláticas, espera-se que as vacinas terapêuticas confiram proteção a 
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diversos tipos de HPV e previnam o surgimento de tumores em indivíduos já 

infectados. A disponibilização do tratamento, assim que comprovada sua eficácia 

terapêutica em ensaios clínicos, para o sistema público de saúde poderá ter um 

impacto imediato na redução no número de mortes associadas à doença, além de 

reduzir drasticamente o custo e os traumas associados ao tratamento de tumores 

em estágios avançados de crescimento.  
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3 OBJETIVOS 
________________________________________ 
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3.1 Objetivo Geral 

Verificar a atividade do HPV pelo perfil clastogênico e por análise de expressão de 

proteínas virais em amostras de mulheres e crianças afetadas por retinoblastoma, 

atendidas em um hospital público da cidade do Recife, Pernambuco.  

3.2 Objetivos específicos 

1. Estabelecer através de exame anamnético, em amostra pequena e 

aleatória, um possível perfil dos pacientes do Centro de Oncologia do Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz, em Recife, em relação aos hábitos de vida, de maneira 

a identificar possíveis cofatores que possam interagir com o vírus do Papiloma 

Humano no processo de oncogênese; 

2. Investigar a presença de seqüências de DNA de HPV em amostras de 

sangue periférico, nas culturas temporárias de linfócitos correspondentes e amostras 

cervicais de mulheres do Recife; 

3. Investigar a presença de seqüências de DNA de HPV em amostras de 

tumores de retina, no sangue e nas culturas temporárias de linfócitos de crianças 

atendidas no centro de Oncohematologia Pediátrica do Hospital Universitário 

Oswaldo Cruz, na cidade do Recife; 

4. Averiguar a atividade clastogênica do vírus nas diferentes amostras de 

mulheres positivas para HPV; 

5. Investigar uma possível expressão de proteínas virais em tecidos oculares 

de crianças com retinolastoma.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
________________________________________ 
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4.1 Localização do estudo e período 

 

As amostras de sangue, material cervical e tumor da retina foram obtidas entre 

os anos de 2011 a 2013. Os pacientes foram atendidos no município de Recife, 

capital de Pernambuco, com população de 1.599.513 de habitantes, estimada para 

2013 (IBGE/2013). Sua área é totalmente urbana com 94 bairros e seis distritos 

sanitários e apresenta o segundo maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH, 

0,792) referente ao ano 2000, entre as capitais nordestinas. Entretanto, a cidade  do 

Recife apresenta uma sociedade com ampla desigualdade social e pobreza.  

As coletas das amostras foram realizadas no Centro Integrado de Saúde 

Amaury de Medeiros-CISAM, em Recife, e aquelas de retinoblastoma preservadas 

em blocos de parafina foram gentilmente cedidas pelo Centro de Oncohematologia 

Pediátrica- CEONHPE, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz-HUOC, Recife. 

Todas as análises moleculares de detecção e tipagem viral foram realizadas no 

Laboratório de Biologia Molecular do CEONHPE, enquanto os experimentos de 

imunoistoquímica e hibridização feitas no Laboratório de Genética do Instituto 

Butantan, em São Paulo. 

O Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros-CISAM e o Centro de 

Oncohematologia Pediátrica-CEONHPE- do HUOC atendem tanto pacientes 

moradores do Recife e sua região metropolitana, como pacientes de cidades 

interioranas do Estado de Pernambuco, visto que estes Centros são referência no 

Estado.  

 

4.2 Grupos e seleção de pacientes 

 

Foram formados dois grupos distintos para análise. O Grupo 1 foi constituído 

de 34 pacientes do sexo feminino, escolhidas aleatoriamente, com e sem lesão no 

colo do útero, atendidas dentro da rotina no Centro Integrado de Saúde Amaury de 

Medeiros-CISAM/UPE, Pernambuco. Foram coletadas amostras de sangue e 

material cervical destas pacientes.  

O Grupo 2 incluiu 20 crianças, de ambos os sexos, com retinoblastoma, 

atendidas no Centro de Oncohematologia Pediátrica-CEONHPE do Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz-HUOC/UPE, Pernambuco, para levantamento de dados 

demográficos e clínicos, com o intuito de traçar o perfil destes pacientes. Dentre 
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estas, 7 tumores preservados em bloco de parafina, correspondendo a 7 pacientes 

diferentes, foram analisados quanto à presença viral e suas proteínas. Este grupo 

(n=7) possuiu um segmento retrospectivo e um prospectivo.  

O segmento retrospectivo foi formado por oito amostras de tumor parafinado, 

cedidos pelo HUOC. O diagnóstico viral para este pacientes se restringiu à técnica 

de hibridização in situ  e a imunoistoquímica foi realizada para análise da expressão 

das proteínas virais no tecido ocular.  

O segmento prospectivo incluiu duas amostras de tumores preservados em 

parafina. Destas duas pacientes, foi possível a obtenção de tumor fresco na cirurgia 

de enucleação decorrente da presença de retinoblastoma, além de amostra de 

sangue periférico. Para estas crianças, o diagnótico viral foi realizado por métodos 

moleculares nas amostras de tumores frescos e sangue periférico.  Os tumores 

frescos obtidos por demanda espontânea, posteriormente à cirurgia, foram 

conservadas em blocos de parafina para posterior análise, incluindo hibridização in 

situ  e imunoistoquímica. 

 

4.3 Caracterização das amostras 
 

 Das pacientes inclusas no Grupo 1, foram coletadas células cervicais e 

sangue periférico. Foram coletados dados sociodemográficos e clínicos de cada 

pacientes. As amostras biológicas passaram por diversas análises incluindo 

detecção, tipagem de HPV e Ensaio Cometa. 

 Já as amostras obtidas dos pacientes do Grupo 2 foram analisadas para a 

presença e tipagem de HPV, imunoistoquímica e hibridização in situ, além de serem 

coletados dados clínicos dos pacientes.  

 

4.4 Coleta de material biológico 
 

4.4.1 Coleta de sangue periférico 
 

A coleta de 4mL de sangue dos pacientes do Grupo 1 e do segmento 

prospectivo do Grupo 2 foi realizada por punção periférica, utilizando-se tubos a 

vácuo (Vacuette®, Campinas, SP, Brasil) contendo os anticoagulantes EDTA e 

Heparina. Os tubos contendo EDTA foram utilizados para análises moleculares e 
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ensaio cometa, enquanto os tubos com heparina foram utilizados para 

estabelecimento de cultura celular para crescimento de linfócitos. O sangue foi 

inoculado em meios para cultura de células com o objetivo de extração de DNA e 

realização do ensaio cometa. 

4.4.2 Coleta de células cervicais 

 

Das pacientes inclusas no Grupo 1, foram coletadas amostras de material 

cervical por meio de esfoliação com escova cytobrush® no momento de sua consulta 

de rotina. As escovas com as células cervicais foram mantidas em tampão Tris-

EDTA (TE) para posterior extração de DNA. 

4.4.3 Obtenção dos tumores de retina 

 

  No segmento retrospectivo do Grupo 2, os tumores de retina preservados em 

blocos de parafina foram gentilmente cedidos pelo Centro de Oncohematologia 

Pediátrica- CEONHPE, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz-HUOC para a 

pesquisa.  

Já no segmento prospectivo deste mesmo grupo (demanda espontânea de 

novos pacientes com retinoblastoma), o tumor foi obtido no momento da cirurgia de 

enucleação. O olho enucleado foi levado ao laboratório em solução salina 0,9 % e 

posteriormente foi realizado um corte para retirada do tumor intraocular. O tumor foi 

mantido em RNAlater® em freezer -80ºC, para posterior extração de DNA, e o 

restante do material enviado à patologia onde foi emblocado em parafina. 

Posteriormente, este bloco também foi cedido pelo HUOC para a pesquisa.  

 

4.5 Cultura de linfócitos 

 

As culturas foram realizadas a partir do sangue periférico coletado das 

pacientes do Grupo 1 e do segmento prospectivo do Grupo 2. Para tanto, foi 

utilizado meio cariótipo Cultilab (meio MEM ou RPMI 1640 com HEPES, soro fetal 

bovino e fitohemaglutnina), que proporciona a multiplicação de linfócitos in vitro. 

Para tanto, foram inoculadas 18 gotas de sangue em cada frasco de cultura e 

mantidos em estufa a 37ºC por 72 horas. Posteriormente, as culturas foram 

centrifugadas a 1000rpm por 10 minutos, descartando-se o sobrenadante e 
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ressuspendendo-se o pellet em 200µL de PBS (tampão fosfato-salino) ou Tampão 

Tris-EDTA (TE) para posterior extração de DNA e realização de ensaio cometa. Para 

o Ensaio cometa, as frascos de cultura foram interrompidos nos intervalos de tempo 

de 24h e 48h e realizado o mesmo procedimento de centrifugação e ressuspensão. 

 

4.6 Extração e quantificação do DNA 

 

A extração de DNA foi realizada do material obtido de pacientes inclusas no 

Grupo 1 (sangue periférico, linfócitos crescidos em cultura e células cervicais) e do 

material obtido de pacientes do segmento prospectivo do Grupo 2 (sangue 

periférico, linfócitos crescidos em cultura e tumor de retina fresco), com a utilização 

do kit ReliaPrep™ Blood gDNA Miniprep System (Promega® , São Paulo, SP, Brasil), 

de acordo com as instruções do fabricante. Ao final do processo de extração, o DNA 

foi ressuspendido em 50 µL de água (Nuclease free water) disponibilizada no kit.   

O DNA de tumores parafinados de pacientes inclusos no Grupo 2 foi extraído 

com a utilização do kit QIAamp® DNA FFPE tissue da QUIAGEN®, seguindo as 

especificações do fabricante. Para tanto, a parafina foi previamente retirada com o 

uso de xilol e incubação em banho maria a 65ºC por 30 min, sendo este 

procedimento repetido 4 vezes. O xilol foi retirado com lavagens com álcool 100% e 

90%, para evitar a inibição da atividade da proteinase K. Posteriormente, o material 

foi reidratado com adições subsequentes de ácool 70%, para que, então, fosse 

extraído o DNA com o kit.  

Para quantificação do material extraído, foi utilizado espectrofotômetro 

(NanoDrop® ND-1000), com alíquotas de  2μL. Uma concentração de cerca de 200 

ng/uL de cada amostra foi utilizada na reação de PCR. 

 

4.7 Avaliação da qualidade do DNA extraído  

 

O DNA obtido por extração, tanto do Grupo 1 quanto do Grupo 2, foi submetido 

à amplificação por PCR com iniciadores específicos para o gene da β-actina 

humana. Trata-se de um gene estrutural usado como controle da integridade e 

viabilidade do DNA a ser amplificado. As reações de amplificação tiveram um 

volume final de 12,5 L, utilizando-se o Kit GoTaq® Green Master Mix 2X 

(Promega®), 10 pmol/ L de cada iniciador (BAF e BAR), H2O Milli-Q e, 
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aproximadamente, 100 ng/μL de DNA. Foi realizado um controle negativo, onde não 

foi adicionado material genético. As amplificações foram realizadas no termociclador 

Veriti® Thermo Cycler (Applied Biosystems®). As sequências dos iniciadores, bem 

como a ciclagem utilizada na amplificação por PCR, estão demonstradas na Tabela 

1. Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese (100V, 400mA), 

visualizados em gel de agarose 2,0% corado com Brometo de etídio e fotografados 

através do equipamento de captura de imagens L.Pix Transilluminator (Loccus 

Biotecnologia, Cotia, SP, Brasil).  

 

4.8 Detecção viral por PCR convencional com os iniciadores genéricos MY e  
      GP+  
 

Amostras dos Grupos 1 e 2 foram submetidos a esta análise. Aquelas 

positivas para o gene da β-actina foram submetidas à amplificação por PCR com 

iniciadores genéricos MY09/MY11 e GP5+/GP6+. As reações de amplificação 

tiveram um volume final de 12,5 L, utilizando-se o Kit GoTaq® Green Master Mix 2X 

(Promega®), 10 pmol/ L de cada iniciador (MY09/MY11 ou GP5+/ GP6+), H2O Milli-

Q e, aproximadamente 200 ng/μL de DNA. Foi realizado controle negativo, que não 

continha material genético, e positivo, contendo amostra de DNA viral previamente 

inserido em vetor e clonado (plasmídeos). As amplificações foram realizadas no 

termociclador Veriti® Thermo Cycler (Applied Biosystem®). As sequências dos 

iniciadores, bem como a ciclagem utilizada na amplificação por PCR estão 

demonstradas na Tabela 1. Os produtos de amplificação foram separados por 

corrida eletroforética (100V, 400mA) em gel de agarose 2,0% corado com Brometo 

de etídio, visualizados e fotografados através do equipamento L.Pix Transilluminator 

(Loccus Biotecnologia).    

Para análise da presença viral em amostras cujo diagnóstico não foi 

conclusivo utilizando-se os iniciadores MY09/MY11 e GP5+/GP6+, foi utilizada a 

técnica de nested-PCR. Para tanto, foram usados como moldes os produtos 

amplificados por PCR com os iniciadores MY09/MY11 e a PCR secundária consistiu 

na amplificação de 5 μL deste produto com os iniciadores GP5+/GP6+, de acordo 

com Haws et al. (2004).  
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4.9  Tipificação viral 
 

As amostras foram submetidas à tipificação viral com a utilização de 

iniciadores específicos para HPV-16 e -18. A Tabela 2 demonstra as sequências 

destes iniciadores e a ciclagem a qual foram submetidas na amplificação por PCR. 

As reações de amplificação tiveram um volume final de 12,5L, utilizando-se o Kit 

GoTaq® Green Master Mix 2X (Promega®), 10 pmol/ L de cada iniciador (senso e 

anti-senso), H2O Milli-Q e, aproximadamente, 200 ng/μL de DNA. Foi realizado 

controle negativo, que não continha material genético, e positivo, que continha 

amostra de DNA viral. As amplificações foram realizadas no termociclador Veriti® 

Thermo Cycler (Applied Biosystem). Os produtos de amplificação foram separados 

por corrida eletroforética (100V, 400mA) em gel de agarose 2,0% corado com 

Brometo de etídio, visualizados e fotografados através do equipamento L.Pix 

Transilluminator (Loccus Biotecnologia). 

 

 

 

 

Tabela 1. Iniciadores utilizados na análise da qualidade do DNA e na detecção do HPV, suas 
sequências, ciclagens  para  amplificação e os tamanhos esperados dos fragmentos 
amplificados (MANOS et al., 1989; SNIJDERS et al., 1990) 
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4.10 Confecção de lâminas histológicas para as técnicas de Imunoistoquímica  
        e Hibridização in situ  

 

 Amostras do globo ocular com retinoblastoma provenientes da cirurgia de 

enucleação foram enviadas à Patologia, onde foram devidamente fixadas com 

formalina a 37% e inclusas em parafina para construção dos blocos.  

 Os blocos contendo os tumores foram submetidos à microtomia para 

confecção dos cortes histológicos para posterior análise por imunoistoquímica e 

hibridização para o HPV. Foram realizados cortes de 3 µm de espessura com 

micrótomo (Leica RM 2125 RTS) e aderidos em lâminas silanizadas (Starfrost®).  

 

4.11 Desparafinização dos cortes histológicos de retinoblastoma 

 

 Para a retirada da parafina da amostra tumoral, as lâminas foram submetidas 

a diversos passos que utilizam xilol e álcool. Inicialmente, foram realizadas duas 

etapas consecultivas de tratamento com Xilol por 30 min cada, seguido de um banho 

de 30 min em solução xilol + álcool 100% (1:1). Posteriormente, as lâminas 

passaram por 2 banhos com álcool 100% por 5 min cada, 1 banho com álcool 95% 

por 5 min e um com álcool 70% por 5 min. Após este processo de desparafinização, 

as lâminas estavam prontas para serem, então, submetidas aos procedimentos de 

Imunoistoquímica e Hibridização in situ, além do procedimento de coloração HE. 

 

 

 

Tabela 2. Iniciadores específicos utilizados na tipificação do HPV, suas sequências, ciclagens para  
amplificação e os tamanhos esperados dos fragmentos amplificados (KARLSEN et al., 1996).
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4.12 Lâminas com HE 

 

Para melhor entendimento da morfologia do retinoblastoma, se fez necessária 

uma coloração sucessiva do núcleo e do citoplasma (SILVEIRA, 2006). A 

combinação mais comum de corantes usada em histologia e histopatologia é a 

Hematoxilina e Eosina (HE). A hematoxilina comporta-se como um corante básico e, 

portanto, cora o núcleo de modo basófilo. A eosina é um corante ácido e cora os 

elementos básicos da proteína do citoplasma de maneira acidófila (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004). 

A coloração bicrômicas (duas cores) dos cortes histológicos de 3µm  de 

retinoblastoma foi realizado com Hematoxilina e Eosina (HE). Para isso os cortes 

foram desparafinizados, como descrito anteriormente, e subsequentemete corados 

por 10 min com Hematoxilina de Mayer  (Dako) e submetidos a banhos em água 

destilada. Posteriormente, os cortes foram corados com Eosina por 30 seg e lavados 

novamente com água destilada e banhos consecultivos de álcool para retirada do 

excesso de corante. Finalmente, os cortes foram tratados com xilol para a montagem 

com lamínulas para posterior análise em microscópio com captura de imagem Carl 

Zeiss Axio Scope.A1. 

4.13 Imunoistoquímica 
 

 Foi realizada a análise imunoistoquímica em amostras de tumores de retina 

obtidas das crianças, com o objetivo de  avaliar a presença de proteínas virais neste 

tecido. Para tanto, foram utilizados tumores incluídos em blocos de parafina, cedidos 

pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Foram realizados os cortes histológicos e 

desparafinizados para posterior realização da imunoistoquímica. 

 A técnica foi realizada com o kit EnVision™ + system-HRP (AEC) (Dako), 

utilizando-se anticorpos (abcam, Abcam Inc, Cambridge, Londres) para as proteínas 

fusionadas E1^E4 de HPV-16 (abcam TV G402), para a proteína L1 dos HPVs 1, 6, 

11, 16, 18 e 31 (ab2417, abcam) e para a proteína E6 dos HPV-16 e 18 (ab70). Os 

cortes, montados em lâminas silanizadas, foram desparafinizados e desidratados 

com banhos de xilol e álcool a temperatura ambiente.  Em seguida, as lâminas foram 

submetidas a um tratamento com hidróxido de amônio 10% por 10 min, para retirada 

de resíduos de formol utilizado na fixação do tumor. Foram realizadas 3 lavagens 
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Posteriormente, foram lavadas com água corrente destilada e os cortes contra-

corados com Hematoxilina de Mayer (Dako) por 10 minutos. Para retirada do 

excesso de Hematoxilina, as lâminas foram imersas rapidamente em banho com 

hidróxido de amônio 0,037M e lavadas com água corrente destilada. Por fim, foi 

utilizado o meio Faramont (Dako) para montagem com lamínulas. 

 As análises de imunoistoquímica foram realizadas em microscópio com 

captura de imagem Carl Zeiss Axio Scope.A1. 

 

 4.14 Hibridização in situ 

 

 A técnica de hibridização in situ foi realizada a fim de detectar genes 

específicos do HPV presente nas amostras de retinoblastoma preservadas em bloco 

parafina. Para tanto, foi utilizado o kit comercial ZytoFast PLUS CISH 

Implementation Kit HRP-DAB (ZytoVision) e a sonda ZytoFast HPV type 

16/18/31/33/35 Probe (ZytoVision, T-1044-440), que hibridiza para os tipos virais 

HPV-16, 18, 31, 33 e 35, de acordo com as instruções do fabricante.  

 Trata-se de um protocolo que abrange duas etapas. A primeira engloba  os 

passos já descritos de desparafinização, bloqueio da peroxidase com água 

oxigenada 10 volumes por 5 minutos cada, lavagens com água destilada, digestão 

enzimática com Pepsina por 5 min a 37ºC em câmara úmida. Posteriormente, foi 

realizado um pré-tratamento com banho em EDTA 95% por 15 min, novas lavagens 

com água destilada e desidratação dos cortes em banhos sucessivos em álcool 

70%, 90% e 100% por 1 min em cada. Essas lâminas foram secas e a sonda 

adicionada sobre o tecido. Os cortes foram, então, cobertos com lamínulas e 

selados. O material foi denaturado por 5 min a 75º C e a hibridização foi realizada a 

37º C por 60 min.  

 Numa segunda etapa, a lamínula foi retirada e realizada lavagem das lâminas 

em tampão TBS a 55º C por 5 min para remoção das ligações inespecíficas. 

Posteriormente foi aplicado o anticorpo primário Mouse-Anti-Dig, incubado por 30 

min a 37º C em câmara úmida e retirado o excesso do marcador  com banhos 

sucessivos em TBS. Foi aplicado o Anti-mouse-HRP-polymer, incubado por 30 min a 

37ºC em câmara úmidae retirado o excesso de amplificador de sinal com lavagens 

com TBS. Para a marcação, foi utilizado o cromógeno diaminobenzidina (DAB) por 
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10 min e a contra-coloração foi realizada com Hematoxilina Mayer. As lâminas foram 

desidratadas e diafinizadas antes da montagem. 

 As análises da hibridização foram realizadas em microscópio com captura de 

imagem Carl Zeiss Axio Scope.A1. 

 

4.15 Ensaio Cometa  
 

 O ensaio cometa alcalino foi realizado, de acordo com Singh et al. (1988), em 

algumas amostras a fim de visualizar quebras duplas no DNA que possam estar 

relacionados com a presença do vírus. Foram analisadas amostras de sangue 

periférico, cultura de linfócitos e material cervical de pacientes inclusas no grupo 1.  

 Para tanto, lâminas  de vidro (Knittel, Glasbearbeitungs GmbH, Alemanha) 

foram lavadas com detergente e secas em temperatura ambiente. Posteriormente, 

foram inseridas em recipiente contendo solução de agarose NMA (Normal Melting 

Point) 1,5% e secas na posição horizontal a 28ºC de 16-18h, formando, assim, uma 

película de agarose na lâmina onde foi aplicado o material biológico. O uso das 

respectivas concentrações de agarose NMA e LMA (Low Melting Agarose) foi 

escolhido com base em Azqueta et al. (2011) e Langie et al. (2011), que mostraram 

que a concentração de agarose pode interferir no momento da cauda, reduzindo a 

porcentagem de DNA na mesma, à medida que se aumenta a concentração de 

agarose, de modo que a concentração ótima de LMA deve estar entre 0,6 e 0,8%. 

Desta forma, a concentração de LMA empregada atende ao valor ótimo proposto. 

 Alíquotas de sangue periférico foram obtidas diretamente do tubo à vácuo 

com EDTA, utilizado no momento da coleta por punção periférica. Já os linfócitos, 

foram mantidos em crescimento na cultura até intervalos de 24h e 48h para 

monitoramento da clastogenicidade neste sistema. Ao atingir cada intervalo de 

tempo especificado, as culturas foram centrifugadas a 1000 rpm por 10 min, o 

sobrenadante descartado e resuspendido em 200 µL solução Tris-EDTA pH 8.0. 

 Dez microlitros do material (sangue periférico ou linfócito) foram misturado a 

75 µL de agarose LMA 0.8% a 37ºC e aplicados na lâmina previamente preparada 

com argarose. Uma lamínula foi posicionada recobrindo o material e, 

posteriormente, essa lâmina foi mantida a 4ºC por 20 min. Após este tempo, a 

lamínula foi retirada e a lâmina submersa em solução de lise (NaCl 2,5 M; EDTA 100 

mM; Tris-HCl 10 mM) por 1 hora. A solução de lise remove o citoplasma e proteínas 
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nucleares, mantendo o formato super-helicoidal, como um nucleóide (COLLINS et 

al., 2001). A partir desta etapa, o trabalho foi realizado com as lâmpadas do 

laboratório apagadas para evitar a indução de danos no DNA.  

   A eletroforese foi realizada após a lise (25V, 300mA), seguida de tratamento 

com solução neutralizadora (Tris-HCl pH 7,5) e álcool 100%. As lâminas foram 

coradas com 20 µL de Iodeto de Propídeo (4 µg/µL) e visualizadas em microscópio 

de fluorescência Carl Zeiss Axio Scope.A1.  

 O ensaio cometa também foi realizado para verificação de danos em material 

cervical. Estas células foram mantidas em tampão Tris-EDTA pH 8.0 desde o 

momento da coleta e levadas ao laboratório em condições resfriadas. O material foi 

processado dentro de pouco tempo para evitar danos artefatos. Desta suspensão de 

células foi retirada a alíquota para ser misturada com 75 µL de agarose LMA 0.8% e 

o procedimento prosseguiu de forma semelhante ao descrito para sangue periférico 

e material de cultura de linfócitos. 

 Para classificação do nucleóides, observou-se o tamanho da cauda formada 

pelos fragmentos de DNA, incluindo-os nas classes de 0 (sem danos) a 2 (dano 

máximo). O score corresponde ao somarório dos valores do número de nucleóides 

observados por classe multiplicado pelo pelo valor da classe. 

4.16. Análises estatísticas 
 

 Foi realizada a análise estatística para verificação da associação da presença 

de HPV com possíveis cofatores e características clínicas que possam estar 

associados à presença viral e desenvolvimento de câncer nas mulheres do Grupo 1. 

As características inclusas nas análises fizeram parte do questionário respondido 

pela paciente. Utilizou-se o software BioEstat versão 5.0 (AYRES et al., 2007) com 

aplicação do Teste Exato de Fisher e odds ratio (OR) com intervalos de confiança 

(IC) de 95%, a fim de determinar se as diferentes categorias estão associadas. Em 

todos os testes aplicados, o nível de significância considerado foi maior que 0,05 

(p>0,05).  

  Os resultados do ensaio cometa foram analisados estatisticamente com base 

nos valores de scores observados. Inicialmente foi realizado o teste de Shapiro-Wilk 

para verificação da normalidade das amostras e  o Teste de Mann-Whitney com 

nível de significância 5%, utilizando-se o software  BioEstat versão 5.0. 

Posteriormente, empregando-se o software Instat Plus versão 3.036, foram 
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realizados os testes Kruskal- Wallis e ANOVA, para avaliação de possíveis 

diferenças estatísticas entre os grupos analisados neste ensaio.  

 A fim de excluir a hipótese de possível ação genotóxica ocasionada pela 

incubação em cultura de linfócitos, foi realizado o teste de Regressão Linear Simples 

com a utilização do software Instat Plus versão 3.036 e obtendo-se o Coeficiente de 

Correlação Linear ou de Pearson (R) e o Coeficiente de Determinação (R2), em 

amostras HPV positivas e negativas. Para que este teste seja aceito como 

significante, o R2 deve ser ≥0,9. Os dados foram demostrados em gráfico. 

 Ainda para análise dos resultados do Ensaio cometa, gráficos de Blox Plot 

foram gerados, representando graficamente os dados de associação, com o uso do 

software Instat Plus versão 3.036. 

   

4.17 Considerações éticas 
 

Os pacientes  inclusos nos dois grupos foram informados sobre os objetivos da 

pesquisa, o protocolo e os procedimentos a serem realizados, bem como os riscos e 

benefícios da sua participação no estudo, e convidados a participar do mesmo. 

Todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- 

TCLE (APÊNDICE 1) e as pacientes do primeiro grupo foram entrevistadas seguindo 

a ficha anamnética (APÊNDICE 2). A anamnese incluiu informações sobre 

residência, histórico clínico, escolaridade, tabagismo, etilismo, entre outros. 

Informações de prontuários foram obtidas de todos os pacientes. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos do Complexo Hospitalar HUOC/PROCAPE, sob o número CAAE 

0015.0.106.000-11 (ANEXO 1). 
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5.1 Grupo 1 (mulheres) 

As análises incluíram 34 mulheres atendidas em consulta de rotina no 

CISAM. Foi possível coletar dados sócio-demográficos e clínicos destas 

pacientes, além de realizar os testes moleculares propostos para verificação da 

presença e atividade do HPV nas amostras. 

 

5.1.1 Perfil das pacientes: dados demográficos, comportamentais e clínicos 

 

Foi possível, através de anamnese, reunir informações das pacientes no 

momento da coleta. Os dados sociodemográficos, comportamentais e clínicos 

estão demonstrados na Tabela 3. Pode-se observar um maior número de 

mulheres incluídas numa faixa etária entre 36-77 anos (55,88%), com  

alfabetizadas (79,41%) e solteiras/outros (64,70%). Os dados em relação ao 

comportameno das pacientes demonstram um maior número de mulheres com 

idade do início da atividade sexual até os 19 anos (76,47%), estando 37,93% 

inclusas numa faixa etária entre 12 e 15 anos. A maioria (55,88%) teve apenas 2 

parceiros sexuais ou mais e até dois filhos (82,35%). Em relação aos hábitos 

tabagistas e etilistas, 67,64% nunca fumaram e 70,48% das pacientes já 

consumiram ou nunca beberam. Grande parte das pacientes (52,94%) relataram 

que já foram diagnosticadas ou possuem alguma alteração no colo do útero, 

incluindo NIC 1, NIC 2 e NIC 3, além de outras alterações, como inflamações. 

Adicionalmente, 52,94% não possuem ou não tem conhecimento de histórico 

familiar de câncer. 
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5.1.2 Detecção e Tipagem viral 

5.1.2.1 Avaliação da qualidade do DNA extraído 
 

Após extração de DNA, as amostras foram submetidas à verificação de 

qualidade com amplificação do gene da β-actina. Todas as amostras foram 

positivas, apresentando a amplificação do fragmento de 350pb, o que confirma a 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, 
COMPORTAMENTAIS 

E CLÍNICAS 
n % 

Idade (anos)  
17 –35 15  44,11 
36 – 77 19  55,88 

Educação   

Analfabeta 7  20,58 
Alfabetizada ≥ 4 anos 27  79,41 

Estado civil   

Casada 12 35,29 
Solteira/ outros 22 64,70 

Iniciação sexual (idade anos)   

12 – 19 26 76,47 
≥20 8  23,52 

Número de Parceiros Sexuais   

1 parceiro 15  44,11 
≥2 parceiros 19 55,88 

Multiparidade*   

1-2 28 82,35 
Sem filhos 6  17,64 

Alteração no colo de útero  

Sim atualmente/já teve 18  52,94 
Nunca 16  47,05 

HIV positiva   

Sim 6 17,64 
Não 28 82,35 

Tabagismo   

Sim atualmente/Já fumou 11  32,35 
Nunca 23  67,64 

Etilismo   

Sim  10 29,41 
Já consumiu /Nunca 24 70,48 

Histórico familiar de câncer   

Sim 16  47,05 
Não 18  52,94 

Tabela 3. Dados demográficos, características comportamentais e clínicas das 
mulheres. 
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HPV-16 e 172 pb para HPV-18.  Os resultados detalhados de detecção/ tipagem 

viral nas mulheres estão demonstrados no Tabela 4. 

            Na análise do sangue periférico das 21 pacientes positivas para HPV com o 

uso de iniciadores específicos, os tipos 16 e 18 foram detectados no sangue 

periférico de 15 pacientes, sendo o tipo mais frequênte encontrado o HPV-18 (11 

amostras - 52,38%), enquanto o HPV-16 foi detectado em 9 das 15 mulheres 

(42,85%). A presença simultânea dos dois tipos virais detectada em sangue 

periférico foi identificada em 5 pacientes, representando 23,80% das amostras de 

sangue positivas para o vírus analisadas (Tabela 4). A Figura 12 representa 

amostras positivas para HPV-16 (12-A, colunas 3 e 4) e HPV-18 (12-B, coluna 3). 

           Após as análises das culturas de linfócitos realizadas com amostras de 

sangue, foi possível detectar os os dois tipos específicos testados. O HPV-16 foi 

encontrado em 9 das 21 pacientes consideradas positivas para HPV-16 e/ou HPV-

18, correspondendo a 42,85%, e o HPV-18 detectado em 4 amostras (19,04%). A 

presença simultânea dos dois tipos em cultura foi detectada em 3 amostras 

(14,28%) (Tabela 4). A Figura 12 representa amostras positivas para HPV-16 (12-A, 

colunas 6 e 7) e HPV-18 (12-B, coluna 10). 

            Células provenientes de esfoliação cervical, foram submetidas à detecção de 

tipos específicos de HPV.  Das 21 mulheres positivas para os tipos testados, em 

amostras de material cervical foi possível detectar o HPV-16 em 10 amostras 

(47,61%) e o HPV-18 em 5 (23,80%). Neste tipo de  amostra biológica, a presença 

simultânea dos dois tipos virais foi encontrada em 3 pacientes (14,28%) (Apêndice 

1). A Figura 12 representa amostras positivas para HPV-16 (12-A, colunas 10 e 11) 

e HPV-18 (12-B, coluna 11). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

de fo

para

pacie

céula

com

100pb 
200pb 

100pb 
200pb 

Figura 1
HPV-16 
negativo
sangue 
de cultur
cervical 
para HP
periférico
positiva;

Tabela 4. 
biológicas d

 

 

 

 

 

 

 

Os result

orma detal

a cada am

ente poss

as cervica

 o n amost

 

Am

Sangue pe

Cultura de

Células ce

 M       C

M      C-

12. Corrida e
(A) e HPV 1

o; C+: contro
periférico ne
ra de linfócit
negativas; 1

PV-18; 1, 2, 4
o positiva; 6-
 11: amostra

*Resultado
genéricos;
iniciadores

Resultados 
das mulheres

tados de d

lhada na T

mostra col

ui os três

ais), além d

tral (n=34)

mostra 

eriférico 

e linfócitos 

ervicais 

C-    C+      1 

-      C+      1 

eletroforética
18 (B) (regiã

ole positivo. A
egativas; 3 e
tos; 6 e 7: am
0 e 11: amo

4 e 5:  amost
-9: amostras
a de material

os referente
; **Resultad
s específicos

de detecçã
s (n=34). 

etecção e 

Tabela 4, e

etada. Os

 tipos am

de casos d

. 

     Detec

Positiv
n=29

18

09

18

       2       3  

      2       3  

a em gel de 
ão E6/E7). M
A) Produtos 
  4 e 5: amo
mostras pos

ostras de ma
tras de sang

s de cultura d
 cervical pos

es à detecç
os refentes 

s. 

ão do HPV

tipagem v

evidenciand

s resultado

ostrais (sa

de coinfec

cção geral d

vos  
9 

N

      4       5  

      4        5 

agarose a 2
M: marcador 

de PCR am
ostras de sa
itivas de cult

aterial cervica
gue periférico
de linfócitos 
sitiva. 

ção geral d
à detecção

, geral e e

viral para o

do dados d

os se sob

angue per

cção viral, 

de HPV* 

Negativos  
n=5 
16 

24 

16 

     6        7  

      6       7   

2% com prod
molecular de

mplificados pa
ngue perifér
tura de linfóc
al positivas. 
o negativas p
negativas; 1

de HPV rea
o específica 

específica, n

o Grupo 1 e

de detecçã

brepõem, u

riférico, cu

podendo o

De
espe

H
HPV-16 
n (%) 

09 

09 

10 

     8        9   

    8        9   

dutos amplif
e 100pb (Pro
ara HPV-16; 
ico positivas
citos; 8 e 9: 
B) Produtos 
para HPV; 3:
0: amostra d

alizada com
de HPV re

nas amostra

estão dem

ão geral e 

uma vez 

ultura de li

o total não

etecção 
ecífica de 
HPV** 
 HPV-18 

n (%) 
11 

04 

05 

    10     11 

   10     11 

ficados por P
omega®); C-
  1 e 2:  am

s; 5: amostra
amostras de
de PCR am

: amostras d
de cultura de

m iniciadores
ealizada com

73

as 

monstrados

específica

que cada

infócitos e

o condizer

119pb 

172pb 

A    

B    

PCR para 
-: controle 

mostras de 
a negativa 
e material 

mplificados 
de sangue 
e linfócitos 

s 
m 

3 

s 

a 

a 

e 

r 

 



74 
 

 

5.1.3 Detecção e tipagem viral X dados sociodemográficos 

Foi realizada uma análise da possível correlação entre os fatores 

sociodemográficos e dados clínicos com a presença viral. Os testes foram 

também realizados em relação ao tipo viral (HPV-16 e 18) detectado em cada 

amostra. A tabela 4 demonstra resultados de detecção viral considerando-se o 

uso de todos os iniciadores (genéricos e específicos) no presente estudo. 

 Pode-se observar uma maior incidência de HPV em mulheres mais jovens 

(48,27%), alfabetizadas (79,31%), solteiras (48,27%), com início de atividade 

sexual antes dos 20 anos de idade (37,93%), com um parceiro sexual ao longo da 

vida (48,27%), mulheres que tiveram 1 ou 2 filhos (44,82%), com algum tipo de 

alteração no colo do útero (51,72%), que nunca fumaram 20 (68,96%) e que 

bebem ou já beberam (68,96%). Não foi possível obter associação significante 

entre as variáveis e a presença viral (Tabela-5). 

 

 

 

 
 
 

Variáveis 
 

Detecção do HPV** 

p* 
OR 

(95% IC) 
p** 

Positivo 
n= 29 (%) 

Negativo 
n= 5 (%) 

Idade (anos)    

17 - 35 14 (48,27) 01 (20,00) 
0,251 

3,732 
0,491 

36 - 77 15(51,72) 04 (80,00) (0,37-35,58) 

Educação      

Analfabeta 06 (20,68) 01(20,00) 
0,731 

0,983 
0,573 

Alfabetizada ≥ 4 anos 23 (79,31) 04(80,00) (0,09-10,23) 

Estado civil      

Casada 10 (34,48) 02 (40,00) 0,587 1,266 
0,788 

Solteira /outros 19 (65,51) 03 (60,00) (0,18-8,86) 

Iniciação sexual (idade anos)      

12 -19 22 (75,86) 04 (80,00) 0,666 1,272 0,712 
≥20 07 (24,13) 01 (20,00) (0,12-13,35) 

Número de Parceiros Sexuais      

1 parceiro 14 (48,27) 01 (20,00) 
0,251 

3,734 0,491 
≥ 2 parceiros 15(51,72) 04 (80,00) (0,37-35,58) 

Multiparidade      

≥1 23 (79,31) 05 (100) 
* * * 

Sem filhos 06 (20,68) 0 

Tabela 5. Análise univariada da associação entre variáveis sócio-demográficas, comportamentais e 
clínicas e a detecção viral com iniciadores genéricos em mulheres atendidas no CISAM/UPE no 
período de 2012 a 2013. 
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* Não foi realizada analise estatística por apresentar  caselas zeradas;   
** Resultados referentes à detecção geral e específica do HPV;  
p* = Teste Exato de Fisher; OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confiança; p** = OR. 

 

5.1.4 Ensaio cometa 

A técnica de ensaio cometa foi utilizada para tentar observar os níveis de 

clastogeniciade em células infectadas com HPV. Essa investigação foi realizada em 

sangue periférico, células cervicais e em diferentes intervalos de cultivo (0h, 24h e 

48h) de 13 pacientes inclusas no Grupo 1. 

Para tanto, foram contabilizados 100 nucleóides por amostra e classificadas 

em 0 (sem danos), 1 (dano intermediário) e 2 (dano máximo) como demonstra a 

Figura 13. O número de nucleóides encontrados por classe foi multiplicado pelo 

valor da classe respectiva, resultando no Score do Cometa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteração no colo de útero  
Sim atualmente / já teve 15 (51,72) 03 (60,00) 

0,558 
0,714 0,886 

Nunca 14 (48,27) 02 (40,00) (0,10-4,92) 
HIV positiva    

Sim 04 (13,79) 02 (40,00) 
0,205 

0,240 
0,432 

Não 25 (86,20) 03 (60,00) (0,03-1,91) 
Tabagismo    

Sim atualmente / Já fumou 09 (31,03) 02 (40,00) 
0,527 

0,675 
0,903 

Nunca 20  (68,96) 03 (60,00) (0,09-4,76) 
Etilismo      

Sim  10 (34,48) 0 
* * * 

Já consumiu/ Nunca 19 (65,51) 05(100) 

Histórico familiar de câncer      

Sim 14 (48,27) 02 (40,00) 
0,558 

1,400 
0,886           Não 15  (51,72) 03 (60,00)       (NA) 

Figura 13. Núcleos e fragmentos do material genético corados com 
Iodeto de propídeo. A: cometa classe 0; B: cometa classe 1; C: 
cometa classe 2. 

A B 

C 

Tabela 5 continuação. Análise univariada da associação entre variáveis sócio-demográficas, 
comportamentais e clínicas e a detecção viral com iniciadores genéricos em mulheres atendidas no 
CISAM/UPE no período de 2012 a 2013. 
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Tabela 6. Ensaio Cometa em diferentes amostras biológicas 
provenientes das pacientes atendidas no Centro Integrado de Saude 
Amaury de Medeiros- CISAM. 

SP/C0h: sangue periférico correspondente ao intervalo 0h da cultura de 
linfócitos; C24h: linfócitos cultivados in vitro durante intervalo de 24h; 
C48h: linfócitos cultivados in vitro durante intervalo de 48h; Cyt: células 
cervicais 

Os resultados deste Ensaio estão demonstrados na tabela 6, evidenciando o 

número de nucleóides por classe, além do score, por tipo de amostra analisada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, foram realizadas algumas comparações simples entre os valores 

de scores obtidos das diferentes amostras analisadas. Enquanto a primeira 

comparação foi realziada entre os scores de sangue periférico (SP) e células 

cervicais (Cyt) de pacientes HPV-positivas e negativas (Figura 14), uma segunda foi 

feita entre os valores de scores nos intervalos do cultivo de linfócitos (0h, 24h e 48h) 

(Figura 15).  

  

Material 
       Classes 

Score 
0 1 2 

SP/C0h 1210 42 48 138 
C24h 1152 97 46 189 
C48h 1143 98 55 208 
Cyt 1046 50 204 459 
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Figura 14. Níveis de clastogenicidade na presença de HPV em sangue periférico e células 
cervicais. Cyt: material cervical obtido por esfoliação com cytobrush®; SP: sangue 
periférico; 48h: linfócitos crescidos em cultura por 48h. 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 35: 
amostras positivas para HPV.  

0

50

100

150

200

24 26 27 30 31 32 33 34

S
co

re

Paciente

Nível de clastogenicidade em sangue periférico e 
células cervicais de pacientes positivas para HPV

Cyt

SP

0

50

100

150

200

24 26 27 30 31 32 33 34

S
co

re

Paciente

Nível de clastogenicidade em cultura de linfócitos 
cultivados in vitro em intervado de 48h e células 

cervicais de mulheres positivas para HPV

Cyt

48h

A 

B 



78 
 

A Figura 15 ilustra comparações entre Scores alcançados nas análises do 

Ensaio Cometa para linfócitos periféricos, demonstrando os níveis de 

clastogenicidade nos diferentes intervalos de cultivo, tanto em pacientes negativas 

para o vírus como naquelas HPV positivas. 
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Figura 15. A e B: Níveis de clastogenicidade na presença de HPV em linfócitos 
periféricos (0h) crescidos em cultura nos intervalos de 24h e 48h. 24, 26, 27, 30, 31, 32, 
33, 34 e 35: amostras positivas para HPV; 25, 28 e 29: amostras negativas para HPV.  

A 
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Análises estatísticas foram realizadas a fim de verificar diferenças 

significantivas entre resultados de scores obtidos das diferentes amostras 

analisadas pelo Ensaio Cometa. Inicialmente, foi realizado o Teste de Normalidade 

de Shapiro-Wilk, tanto nas amostras HPV-positivas quanto nas HPV-negativas 

(Tabela 7). 

 

 

Posteriormente, com base nos valores de scores de cometas, foi realizado o 

teste não paramétrico para amostras independentes (teste de Mann-Whitney), com 

nível de significância de 0,05, usando o programa BioEstat 5.3. Os valores 

estatísticos (U, Z(U) e p) são mostrados na Tabela 8, onde foram constatadas 

diferenças significativas entre amostras de cultura de linfócitos HPV+ e HPV- 

(p=0,0338, p=0,0079 e p=0,0022, para C0h, C24h e C48h, respectivamente) 

Entretanto, não foi observada diferença entre entre amostras de Cyt de pacientes 

com ou sem infecção viral (Tabela-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas amostras de cultivo de linfócitos e 
material cervical de mulheres HPV-positivas e negativas. 



80 
 

SP/C0h: sangue periférico correspondente ao intervalo 0h da cultura de linfócitos; C24h: 
linfócitos cultivados in vitro durante intervalo de 24h; C48h: linfócitos cultivados in vitro 
durante intervalo de 48h; Cyt: células cervicais. 

 

 

Como as amostras de células cervicais (Cyt) das pacientes HPV-positivas não 

apresentaram normalidade, foi realizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis 

(nível de significância 0.5) para comparar a ação clastogênica nos diferentes tipos 

de amostras de pacientes positivas para o vírus. Já para as HPV- negativas, foi 

realizada a ANOVA paramétrica.  

 Para avaliar diferenças estatísticas entre os grupos independentes, foi 

realizado o teste de variância não paramétrico Kruskal-Wallis. Para tanto, foram 

feitas comparações entre os scores dos diferentes intervalos da cultura de linfócitos 

e das células cervicais. Para as pacientes HPV-positivas não se obteve diferença 

estatística significativa entre os grupos (H=2,0994 e p= 0,5520 ). A Figura 16 

demonstra o gráfico Box Plot para visualização gráfica dessas comparações. 

Tabela 8. Scores dos Cometas observados em 8 pacientes  HPV positivas e 3 HPV negativas , 
seguidos dos valores estatísticos do teste de Mann- Whitney (U, Z(U) e p) em macrocultura de 
linfócitos em intervalos de 0h, 24h e 48h e material cervical obtido por esfoliação. 
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A fim de avaliar a ação clastogênica nos intervalos de cultivo de linfócitos in 

vitro em função do tempo, foi realizada uma regressão linear simples nas pacientes 

HPV-positivas (Figura 17). A análise de regressão demonstrou um coeficiente de 

determinação (R2)= 0,9313 e o coeficiente de Pearson (R)= 0,9650. Os resultados 

apontaram uma correlação positiva entre o tempo de cultivo e danos no DNA que 

pode ser descrita através da seguinte equação da reta: Score=117.3 + 1.417 x 

intervalo de tempo.  

  

Figura 16. Comparação gráfica entre scores de cometas observados em amostras de cultura de 
linfócitos (0h, 24h e 48h) e células cervicais (Cyt) de pacientes HPV-positivas  

  Associação estatística entre os diferentes grupos de amostras HPV-positivas A
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Como as amostras das pacientes HPV-negativas apresentaram normalidade 

pelo teste de Shapiro-Wilk, foi realizada uma ANOVA paramétrica, com nível de 

significância de 0,5, empregando o programa BioEstat 5.3. Os dados não revelaram 

diferenças estatísticas significativas (F=0,0643, p=0,9774) entre as amostras de 

sangue e células cervicais, assim como observado nas pacientes HPV+. A Figura 18 

demonstra uma representação gráfica dessas comparações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Equação da reta: Score = 117,3 + 141,7 X intervalo de tempo (h) 

Figura 17. Reta de regressão linear em amostras  de cultivo de linfócitos  HPV-positivas, demonstrando 
uma correlação positiva. Os valores dos scores no eixo Y do gráfico, correspondem ao somatório dos 
scores de cada grupo (intervalo de cultura). O eixo X demonstra os intervalos de tempo em horas (0h, 
24h e 48h) de cultivo de linfócitos.  

Figura 18. Comparação gráfica entre scores de cometas observados em amostras de cultura de 
linfócitos (0h, 24h e 48h) e células cervicais (Cyt) de pacientes HPV-negativas  

  Associação estatística entre os diferentes grupos de amostras HPV-negativas 
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5.2 Grupo 2 (crianças) 

Foram incluídas neste Grupo, 20 crianças para determinação do perfil 

destes pacientes. Já para análises experimentais, apenas sete destas crianças 

foram incluídas, sendo divididas em dois segmentos: retrospectivo (n=5) e 

prospectivo (n=2). No segmento retrospectivo, foram analisados oito tumores de 

retina preservados em blocos de parafina, enquanto o segmento prospectivo 

abrangeu a análise de tumores frescos e parafinados de duas crianças, além de 

amostras de sangue periférico.  

5.2.1 Perfil dos pacientes: dados demográficos e clínicos das crianças 

 

Para traçar o perfil dos pacientes com retinoblastoma dos segmentos 

restrospectivo e prospectivo do Grupo 2, foram reunidas informações de 

prontuário sobre os mesmos. Para tanto, dados de prontuário de 20 pacientes 

foram analisados para as principais características demográficas e clínicas 

(Tabela 9). O estadiamento não foi incluído na análise, uma vez que o sistema 

utilizado para classificação tumoral era diferente de um paciente para o outro, 

sendo inclusas três classificações: a classificação de Reese-Ellsworth, a de 

CCSG e a classificação de Grabowski. 

  

 

 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
E CLÍNICAS 

n % 

Idade ao diagnóstico 
< 12meses 1 5 
12-36 meses 15 75 
> 36 meses 4 20 

Sexo 
Feminino 7 35 
Masculino 13 65 

Procedência 

Recife 0 0 
Região Metropolitana 1 5 

Interior do Estado 15 75 
Outros  4 20 

Lateralidade do tumor 
Unilateral 13 65 
Bilateral 7 35 

Proporção com 
doença  

Intra-ocular 13 65 
Extra-ocular 7 20 

Histórico familiar de 
câncer 

Sim 10 50 

Não 10 50 

Tabela 9. Dados demográficos, características comportamentais e clínicas 
das crianças com retinoblastoma (n=20). 
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 A Tabela 11  resume os anticorpos utilizados com as respectivas áreas de 

imunomarcação. 

 

 

 

5.2.4 Hibridização in situ 

Com a técnica de hibridização in situ foi possível observar áreas hibridizadas 

em retinoblastoma, utilizando-se a sonda para os tipos HPV-16, 18, 31, 33 e 35.. 

Essas marcações foram evidentes em células tumorais, nas camadas de retina e 

células nervosas e endoteliais do nervo óptico, como demonstram as Figuras 29 e 

30. 
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Tabela 11. Anticorpos primários utilizados na Imunohistoquímica e as respectivas regiões marcadas. 

N/M: não marcado 
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Resumidamente, a partir dos resultados moleculares, de imunoistoquímica e 

hibridização in situ, foi possível inferir que, das 7 crianças inclusas no Grupo 2,  6 

foram positivas para  HPV e apenas 1 foi considerada negativa para os tipos virais 

testados. 
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6 Discussão 

 

Para elucidação de mecanismos genéticos envolvidos na iniciação e 

progressão do câncer, o uso de modelos experimentais favorece abordagens 

múltiplas, sendo muito atraentes aqueles modelos em que é possível lograr não 

apenas o entendimento de mecanismos, mas também contribuições para controle 

das enfermidades associadas. Neste sentido, o papilomavírus se ressalta devido 

a sua ligação na oncogênese como agente causal de neoplasias e por sua ação 

associada a fatores ambientais. A pesquisa que envolve análise da prevalência de 

HPV e/ou cofatores ambientais relacionados à infecção viral deve levar em 

consideração as particularidades do local de estudo, visto que estes fatores 

podem variar entre diferentes populações e regiões geográficas 

(CASTELLSAGUE; MUNÕZ, 2003; ZUR HAUSEN, 2009). Análises da atividade 

do HPV pela evidência de suas proteínas na amostra e danos no material 

genético da célula hospedeira foram realizadas a fim de contribuir para 

compreensão destas questões. A multiplicidade de técnicas utilizadas justifica o 

tamanho amostral, visto que o presente estudo não se trata de análises de 

prevalência e sim uma investigação da expressão viral e comparação em 

diferentes tecidos por técnicas variadas. 

No presente estudo, foi possível traçar um perfil das mulheres incluídas no 

Grupo 1, a partir de dados obtidos através da anamnese. Estas pacientes foram 

atendidas na cidade do Recife e residem nesta mesma cidade, região 

metropolitana e em outros Estados. Pode-se observar um maior número de 

mulheres incluídas numa faixa etária entre 36-77 anos (55,88%), com  

alfabetizadas (79,41%) e solteiras/outros (64,70%). Os dados em relação ao 

comportameno das pacientes demonstram um maior número de mulheres com 

idade do início da atividade sexual até os 19 anos (76,47%), estando 37,93% 

inclusas numa faixa etária entre 12 e 15 anos. A maioria (55,88%) teve apenas 2 

parceiros sexuais ou mais e até dois filhos (82,35%). Em relação aos hábitos 

tabagistas e etilistas, 67,64% nunca fumaram e 70,48%  das pacientes já 

consumiram ou nunca beberam. Grande parte das pacientes (52,94%) relataram 

que já foram diagnosticadas ou possuem alguma alteração no colo do útero, 

incluindo NIC 1, NIC 2 e NIC 3, além de outras alterações, como inflamações. 

Adicionalmente, 52,94% não possuem ou não tem conhecimento de histórico 
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familiar de câncer. Estes resultados são importantes para a análise de cofatores 

ambientais e comportamentais que poderiam estar envolvidos no processo de 

infecção viral e possível desenvolvimento posterior de câncer.  

A detecção do HPV foi realizado pela técnica de PCR, que tem sido bastante 

utilizada no diagnóstico molecular viral, tendo se mostrado como uma metodologia 

bastante sensível. Por outro lado, sem as devidas padronizações, a possibilidade da 

ocorrência de falsos resultados (positivos ou negativos) é grande. Por isso, foi 

realizado um grande controle das condições experimentais, além de ser testada a 

viabilidade do DNA extraído antes de iniciar o processo de diagnóstico. 

 A primeira etapa do diagnóstico das mulheres do Grupo 1 consistiu na 

utilização de iniciadores genéricos para detecção geral de seqüências de DNA viral. 

O par de iniciadores utilizado, MY11/MY09, foi originalmente desenhado para 

detectar tipos de HPV de mucosa (MANOS et al., 1989), amplificando o gene L1 da 

maioria dos tipos de HPV. Como resultado, 32,35% das amostras foram positivas 

quando submetidas à amplificação com este par de iniciadores.  

Uma segunda etapa de diagnóstico utilizou a mesma técnica de PCR 

convencional, porém com os iniciadores GP5+/GP6+. Amostras negativas para 

MY11/MY09, foram submetidas à amplificação com GP5+/GP6+ e foi possível 

obeservar 10 amostras positivas nas amostras (29,41%), antes consideradas 

negativas para HPV.  

Para detecção de HPV, também se utiliza a técnica de nested-PCR que inclui 

o uso de iniciadores degenerados MY09/MY11 e consenso GP5+/GP6+ para 

amplificar a região da L1 (LIMA JÚNIOR et al., 2011). Então, no presente estudo, foi 

realizada uma terceira etapa de detecção com a utilização desta técnica. Foi 

possível verificar 5 amostras positivas antes não detectadas apenas com o uso dos 

iniciadores MY ou GP+. Isto demonstra a complementariedade das técnicas, 

comprovando o que já foi descrito em estudos anteriores sobre a necessidade de 

mais de um sistema de detecção viral (CARVALHO et al., 2010; LIMA JÚNIOR et al., 

2011; LIN et al., 2008; MAFRA, 2012; NICOL et al., 2010). 

As análises de tipagem viral foram  realizadas com iniciadores específicos 

para os tipos HPV-16 e HPV-18. Embora trabalhos utilizem o método de RFLP 

proposto por Bernard et al. (1994) para identificar o tipo viral a partir do produto 

amplificado por PCR com iniciadores genéricos (DELUCA et al., 2013; MIRANDA et 

al., 2012), o direcionamento para dois tipos virais no presente estudo foi devido a 
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evidências de que, no Brasil, o HPV-16 é o vírus mais prevalente em todas as 

regiões, assim como o HPV-18 é detectado com alta frequência na população. 

(BALDEZ DA SILVA et al., 2009; BRITO et al., 2002; PEREIRA et al., 2007; 

RABELO-SANTOS et al., 2003). Estes dados foram corroborados no presente 

estudo onde, das 21 mulheres positivas para HPV-16 e/ou HPV-18, o tipo mais 

frequente encontrado foi o HPV-16 (76,19%), enquanto que o HPV-18 foi detectado 

em 57,14%. 

Além disso, dentre as mulheres positivas para o HPV, 15 possuem ou já 

foram diagnosticadas com algum tipo de alteração no colo do útero (mancha, área 

negativa, NICs), incluindo 4 positivas para HPV-16 e 3 para HPV-18. Waggoner 

(2003) descreve que, entre os tipos de alto risco, o mais freqüente é o HPV-16, 

responsável por cerca de 60 a 70% dos casos de carcinoma de cérvice associados a 

vírus. Segundo Wentzensen e Klug (2008), aproximadamente, 70% dos carcinomas 

são positivos para HPV-16 e -18.  

 De forma geral, no presente trabalho, foi possível detectar o HPV em 29 das 

34 amostras analisadas. Os dados da presença viral foram relacionados às variáveis 

demográficas, comportamentais e clínicas das pacientes para verificação de 

possíveis cofatores. Pelo Teste Exato de Fisher, não foi encontrada associação 

significativa do HPV com as variáveis estudadas. Isto pode ter ocorrido diante do 

número amostral reduzido. O aumento deste número é imprescindível para tais 

dados estatísticos. Estudos realizados no Brasil, descrevem associação significativa 

entre a presença viral e a escolaridade, afirmando uma maior frequência viral em 

mulheres analfabetas ou com ensino primário (MIRANDA, 2009; MAFRA, 2012). 

O desenvolvimento do câncer cervical necessita de infecções persistentes de 

HPVs de alto risco. A minoria das mulheres infectadas por estes tipos, no entanto, 

desenvolvem câncer de colo de útero (LOUVANTO et al., 2010; ZUR HAUSEN, 

2009). Entre as mulheres analisadas no presente estudo e diagnosticadas com os 

HPVs de alto riso 16 e 18, nenhuma apresentava câncer cervical no momento da 

coleta.  

Levando-se em consideração que o HPV já foi detectado em mucosa cervical 

normal (MIRANDA et al., 2010), é de extrema importância testes moleculares de 

detecção viral em atendimento de rotina nos postos de saúde e hospitais. Deste 

modo, os médicos podem se antecipar ao possível aparecimento de alterações 

celulares ou lesões cervicais, tomando providências para evitar o aparecimento dos 
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mesmos, visto o envolvimento de cofatores ambientais com o desenvolvimento de 

lesões na cérvice uterina.  

Sabe-se que o HPV está relacionado desde a formação de verrugas até o 

câncer de colo de útero e, apesar da aceitação de seu papel no câncer, a presença 

de HPV não é suficiente para a transformação maligna completa. Uma série de 

cofatores podem estar envolvidos no processo carcinogênico (MIRANDA, 2010). 

Já a detecção de HPV realizada em sangue periférico objetivou verificar a 

presença viral neste tecido, uma vez que estudos descrevem que esta seja uma via 

de disseminação viral que possibilitaria a infecção em células epiteliais de outros 

órgãos (DINIZ et al., 2011; STOCCO DOS SANTOS et al., 1993). A presença 

confirmada de HPV nas amostras trabalhadas pode sugerir tal disseminação uma 

vez que o vírus também foi detectado em outros tecidos.  

O HPV já foi detectado em sangue confirmando esta hipótese (BODAGHI et 

al., 2005; CHEN et al., 2009; DONG et al., 2002; HO et al., 2005). Kay et al. (2002) 

detectaram sequências de HPV-16 e HPV-18 em tecido sanguíneo de pacientes 

com câncer cervical. Estes autores sugerem que o diagnóstico de HPV pelo sangue 

só é possível em mulheres com neoplasias mais avançadas. Este fato pode estar 

ligado à carga viral circulante, podendo estar nem nível mais alto em mulheres com 

câncer cervical. Apesar de estudos sugerirem a transmissão viral por sexo oral em 

pacientes com câncer de boca (CHUNG; BAGHERI; D’SOUZA, 2013), não se pode 

descartar a ideia de trasmissão via sangue de um sítio de infecção primário para um 

sítio secundário num mesmo indivíduo.  

Sequências de papilomavírus bovino (BPV), considerado um modelo para 

estudos em HPV, também já foram detectadas em sangue periférico, sugerindo 

disseminação viral por este tecido (DINIZ et al., 2009).  

Adicionalmente, neste trabalho, sequências de DNA foram detectadas em 

culturas de linfócitos confirmando a presença do vírus nestas células. Os linfócitos 

têm sidos propostos como sítios de latência viral de HPV e BPV (Campo, 2003). 

Diniz et al. (2009), estudando BPV, detectaram sequências virais em cultura, 

sugerindo a replicação do epissomo viral durante a divisão celular em sistema in 

vitro. Assim, existiria a possibilidade de aumento do número de cópias virais em 

sistema de cultura celular, visto que há uma aumento do número de linfócitos. Ainda 

em relação ao BPV, Stocco dos Santos et al. (1998) e Melo et al. (2011) detectaram 

aberrações cromossômicas em cultura de linfócitos de bovinos e sugerem a 
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possibilidade de linfócitos serem sítios para latência viral. Porém a literatura pré-

existente ainda não demonstra uma confirmação sobre a atividade viral neste 

sistema. Segundo de Villiers et al. (2004), existe uma dificuldade de encontrar um 

sistema de cultura celular apropriado para propagar os PVs e este fato tem 

dificultado o progresso no estudo das funções virais, limitando o estabelecimento da 

taxonomia baseada nas propriedades biológicas. O estudo aqui realizado corrobora 

a hipótese da importância do linfócito como célula mantenedora de HPVs, diante da 

detecção de sequências do genoma viral em cultura. 

No processo carcinogênico, a instabilidade genômica é tida como o primeiro 

dos múltiplos eventos da evolução neoplásica. O Ensaio Cometa (EC) é uma técnica 

rápida e eficiente quando usada para quantificar danos e detectar os efeitos do 

reparo no DNA em células individualizadas de mamíferos. Esta técnica tem sido 

bastante utilizada na análise sa presença de HPV em pacientes fumantes, no estudo 

da apoptose celular induzida pelo vírus (CALINISAN et al., 2002; CONNELLY et al., 

2001; MOKTAR et al., 2009), entre outros. Para o câncer cervical, o ensaio cometa 

tem sido bastante utilizado na verificação da instabilidade genômica em mulheres 

com neoplasia cervical (CORTÉS-GUTIÉRREZ et al., 2012).  

No presente estudo, foi verificado se existe instabilidade genômica na 

presença de HPV em sangue periférico, cultura de linfócitos e em material cervical 

de mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde em Recife/PE. Para avaliar 

diferenças estatísticas entre os grupos independentes, foi realizado o teste de 

variância não paramétrico Kruskal-Wallis. Para tanto, foram feitas comparações 

entre os scores dos diferentes intervalos da cultura de linfócitos e das células 

cervicais. Para as pacientes HPV-positivas não se obteve diferença estatística 

significativa entre os grupos (H=2,0994 e p= 0,5520). Os dados indicam, portanto, 

efeitos clastogênicos semelhantes em sangue periférico, linfócitos cultivados in vitro 

e células cervicais, demonstrando níveis de clastogenicidade semelhantes. Este fato 

sugere que o sangue pode ser uma via de transmissão e um sítio passível de 

infeção, uma vez que possui semelhança nos níveis de clastogenicidade de células 

cervicais com altos scores nestas pacientes portadoras do vírus. Sugere-se a 

importância da competência do HPV em infectar linfócitos. 

Para o vírus entrar na célula hospedeira, é necessário que proteínas de seu 

capsídeo interajam com receptores conservados da membrana. (RODEN et al., 

1994; SAPP; DAY, 2009). Os receptores primários glicosaminoglicanos de heparam 



105 
 

sulfato estão presentes na membrana celular e agem na interação do Papilomavírus 

com a célula hospedeira (SHAFTI-KERAMATI et al., 2003).  

Levando-se em consideração que os linfócitos T expressam estes 

proteoglicanos (REIJMERS; SPAARGAREN, 2013) e que estes, por sua vez, 

interagem com a L1 do capsídeo de diversos tipos de HPV (ROMMEL et al., 2005), 

potencializando a entrada de partículas virais na célula, é possível sugerir que o 

HPV esteja fazendo dos linfócitos de sangue periférico um sítio de infecção. 

Entretanto, alguns estudos demonstram que o processo de infecção celular pelo 

HPV é mais complexo e que pode depender de mais de um receptor na superfície 

celular facilitando a internalização viral (EVANDER  et al., 1997) 

Este fato pode ser suportado pela análise de clastogenicidade por EC 

realizado em cultura de linfócitos. Os grupos 0h, 24h e 48h foram analisados nas 

mulheres HPV-positivas, pelo teste de Mann-Whitiney, comparando-as àquelas 

HPV-negativas. Diferenças estatísticas significativas entre amostras de cultura de 

linfócitos HPV-negativas e HPV-positivas foram evidenciadas (p=0,0338, p=0,0079 e 

p=0,0022, para C0h, C24h e C48h, respectivamente), permitindo sugerir que os 

danos clastogênicos são decorrentes da ação viral e não do período de incubação 

ou manipulação do material biológico. Este fato pode ser comprovado pela análise 

estatística ANOVA realizada nas amostras HPV-negativas, onde não se observou 

diferença significativa em linfócitos cultivados (p=0,9774)  

Embora o teste de Kruskal-Wallis não tenha evidenciado diferenças 

significativas entre a clastogenicidade dos intervalos de cultura de 0h, 24h e 48h e 

de células cervicais, a reta de regressão fornece uma análise gráfica de um 

aumento do valor de scores ao longo do tempo em pacientes HPV-positivas quando 

comparadas às HPV-negativas, como demonstrado nas figuras 17 e 19. A reta de 

regressão para as pacientes HPV-positivas apresentou coeficiente de determinação 

(R2)= 0,9313 e coeficiente de Pearson (R)= 0,9650, apontando uma correlação 

positiva entre o tempo de cultivo e danos no DNA.  Já para as pacientes HPV-

negativas, embora a regressão sugira um aumento do índice clastogênico em 

função do tempo, a regressão apresentou um baixo coeficiente de correção (R=0,75 

e R2=0,8660). Estes resultados sugerem um aumento de números de cópias virais 

ao longo do tempo. Diferenças estatísticas poderiam ser visualizadas se tivessem 

sido realizadas culturas com intervalos de tempo de 72h, por exemplo. Este dado 

sugere um aumento de danos em sistema in vitro na presença do vírus, enfatizando 
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a idéia de que o linfócito seja uma célula alvo para infecção por HPV, além de via de 

transmissão viral através da infiltração leucocitária para tecidos lesionados, nos 

quais o vírus completaria seu ciclo reprodutivo a partir das células da camada basal.  

Hipóteses de que o linfócito seja um sítio de infeção foram levantadas por 

Diniz et al. (2009) e Melo et al. (2011), quando detectaram sequências de BPV e 

aberrações cromossômicas decorrentes da infecção por este vírus em linfócitos em 

cultura. Esta hipótese é apoiada por experimentos com BPV no grupo de pesquisa 

(CAMPOS et al., 2008; STOCCO DOS SANTOS et al., 1993; STOCCO DOS 

SANTOS et al., 1998).  

Considerando que, por mais de duas décadas, o BPV tem sido um modelo de 

estudo para Papilomavírus (STOCCO DOS SANTOS et al., 1993; STOCCO DOS 

SANTOS et al., 1998; WALTER-MOURA et al., 1988; YAGUIU, et al., 2008; ZHENG; 

BAKER, 2006), os resultados encontrados em nosso grupo, sugerem uma aumento 

de número de cópias de BPV em cultivo primário de células, além da expressão de 

suas proteínas in vitro.  

Adicionalmente, Araldi et al. (2013), utilizando o ensaio cometa para verificar 

danos no material genético em sangue periférico de animais infectados por BPV, 

observaram que este vírus pode causar quebras na dupla fita do DNA de células 

nucleadas do sangue destes animais. 

No EC realizado no presente estudo, a clastogenicidade evidencia quebras 

duplas e simples nas diferentes amostras analisadas. As quebras duplas são 

consideradas mais graves à célula, uma vez que não haveria fita molde 

remanescente disponível para o reparo do dano por polimerases específicas. 

Por sua vez, estas mutações podem, ao longo do tempo, serem acumuladas 

gerando uma instabilidade genômica, que é o primeiro passo para o 

desenvolvimento carcinogênico (FENECH, 2000). O câncer cervical demora de 15 a 

20 anos para se desenvolver. Adicionalmente, mutações estocásticas podem ser um 

fator envolvido no surgimento deste tumor. Considerando que eventos clastogênicos 

foram identificados em sangue periférico e células cervicais, também em mulheres 

com a mucosa cervical normal no presente estudo, a realização do ensaio cometa 

foi de grande importância, visto que indivíduos portadores do vírus podem acumular 

mutações estas ao longo dos anos. 

O papel do HPV na patogênese do câncer cervical já vem sendo bastante 

estudado (TRUNK; WENTZENSEN; VON KNEBEL DOEBERITZ , 2005) e agora 
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está sendo investigado sua relação com o retinoblastoma. As amostras de RB 

preservadas em parafina (provenientes de 5 crianças do segmento retrospectivo e 2 

do segmento preospectivo) foram analisadas para a presença de HPV pela técnica 

de hibridização in situ, além de análises da expressão das proteínas virais por 

imunoistoquímica. 

Primeiramente, foi possível traçar um perfil de 20 crianças incluídas no Grupo 

2, a partir de dados obtidos através dos prontuários. Estas pacientes foram  atendidas 

na cidade do Recife residem na região metropolitana do Recife, interior do Estado de 

Pernambuco e em outros Estados. Pode-se observar um maior número de pacientes 

com idade entre 12 e 36 meses no momento do diagnóstico para retinoblastoma 

(75%), um maior número de indivíduos do sexo masculino (65%), com tumor 

unilateral (65%) e intraocular (65%).  

Nas crianças com retinoblastoma do segmento prospectivo, não foi 

possível detectar o vírus com a utilização dos iniciadores MY09/MY11. Apenas 

com o uso de GP5+/GP6+, o HPV foi detectado nas amostras de cultura das duas 

pacientes e no tumor de apenas uma criança. 

Estudos tem comprovado a presença do HPV em retinoblastoma (MOHAN 

et al., 2009; ORJUELA et al., 2000). No Brasil, Antoneli et al. (2011) 

demonstraram uma baixa frequência do vírus neste tipo de tumor (4,6%). Porém,  

Lima (2009), utilizando iniciadores MY09/MY11 e a técnica de nested-PCR com 

os iniciadores GP5/GP6, detectou HPV em 80,9% das amostras de 

retinoblastomas parafinadas analisadas, na cidade de Recife/PE. Este fato 

demonstra uma alta incidência viral nos casos deste tipo de tumor nesta cidade, 

foco do presente estudo.  

No geral, os resultados atingidos pela utilização destes iniciadores genéricos 

foram diferenciados nas amostras biológicas (sangue periférico, cultura de linfócitos 

e material cervical/retinoblastoma), possivelmente pela baixa carga viral em muitas 

delas, o que será analisado posteriormente com a padronização da técnica de PCR 

tempo real para quantificação da carga viral, que já se encontra em andamento.  

Nas crianças com retinoblastoma do segmento prospectivo foi observada 

apenas a presença do HPV-16 nas duas pacientes. Estes resultados corroboram 

estudos descritos na literatura que demonstram uma maior frequencia deste tipo 

viral em tumores de retina (PALLAZI et al., 2003). Em contrapartida, outros autores 

descrevem detecção de HPVs de alto risco diferentes dos detectados no presente 
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estudo, além do HPV-18 detectado em apenas uma amostra analisada (ANE et al., 

2011).  Estudos ainda demonstram a associação de HPV tanto de baixo como de 

alto risco com retinoblastoma (MONTOYA-FUENTES et al., 2003; SHETTY et al., 

2012). 

Lima (2009), analisando amostras de retinoblastoma conservadas em 

parafina, detectou uma alta frequência do HPV (80,9%) em pacientes atendidos no 

Centro de Oncohematologia de Pernambuco-HUOC. Porém, não houve associação 

entre a presença viral e as variáveis: sexo, lateralidade, localização, estadiamento e 

a idade ao diagnóstico. 

Alguns casos descritos no presente estudo evidenciam a imunomarcação 

para proteínas virais e não hibridizam com a sonda utilizada, ou vice-versa, podendo 

existir duas explicações para este fato. A primeira seria devido a aspectos técnicos 

como a fixação em formol, processamento do tecido e qualidade da parafina, que 

poderiam interferir significativamente na preservação do DNA e de epítopos 

protéicos virais, visto que a maioria dos blocos de tumor utilizados poderiam não 

apresentar um padrão de qualidade ótimo para estudos de investigação científica. 

Estes fatores podem ser responsáveis por discrepâncias nos dados de presença 

viral, como sugerido por Shetty et al. (2012). A segunda hipótese seria a expressão 

temporal destas proteínas, fato já descrito para tecido epitelial, que poderia estar 

ocorrendo nestas amostras, não sendo possível marcar algumas proteínas em 

determinados estágios da doença.  

A partir da realização da técnica de imunohistoquímica para verificação da 

presença de proteínas virais em amostras de retinolastoma preservados em blocos 

de parafina, foi possível observar marcação para as proteínas conjugadas E1+E4 de 

HPV-16, da proteína L1 dos HPVs 1, 6, 11, 16, 18 e 31 e da proteína E6 de HPV-16 

e 18 em diferentes regiões do tecido. 

O HPV completa seu ciclo em células mais diferenciadas (TRUNK; 

WENTZENSEN; VON KNEBEL DOEBERITZ, 2005). Stanley et al. (2012) indicam 

que  expressão de genes estruturais é restrita aos queratinócitos, não existindo 

nenhuma evidência de genes virais sendo expressos em qualquer outra célula. Em 

contradição com a literatura que descreve o ciclo viral estritamente dependente da 

diferenciação das células nas camadas epiteliais, os resultados do presente estudo 

sugerem que a expressão de proteínas virais pode não depender apenas da 

diferenciação dos queratinócitos. As marcações para estas proteínas foram 
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encontradas nas células tumorais, em diferentes camadas da retina, tecido epitelial 

da córnea e em células nervosas e endoteliais consituintes do nervo óptico, além de 

marcações evidentes em infiltrados inflamatórios. Adicionalmente, os achados em 

sangue periférico de algumas crianças e nas mulheres envolvidas neste estudo 

apoiam esta hipótese. 

Foi possível observar que o DNA do vírus está se mantendo em tecido com 

tumor avançado, chegando, em alguns casos, à invasão no nervo óptico com 

expressão de proteínas importantes na desregulação do ciclo celular. Jhonson et al. 

(2007) relatam que células de retinoblastoma são submetidas a uma considerada 

diferenciação neuronal em estados precoces. Portanto, segundo esses autores, a 

associação entre a presença do HPV e a diferenciação morfológica do tumor sugere 

um possível papel do HPV nos estágios precoces do desenvolvimento do RB. 

Considerando que o nervo óptico se origina de células embrionárias da retina, os 

resultados encontrados, tanto em pacientes com invasão tumoral no nervo óptico 

quanto naqueles sem invasão, apresentando expressão da proteína estrutural L1 e 

da oncoproteína E6 em feixes nervosos, são de grande importância na verificção da 

localização viral no desenvolvimento do tumor. A presença de HPV nestas células 

nervosas foi corroborada pela hibridização, onde foi possível detectar DNA de HPV.  

Foi possível, ainda, detectar DNA do vírus e as proteínas L1 e E6 no tecido 

endotelial de vasos do nervo óptico, resultado ainda não relatado na literatura. 

Adicionalmente, através da técnica de PCR, detectou-se o vírus em sangue 

periférico destas pacientes. Estes achados  podem sugerir uma dispersão viral via 

corrente sanguínea.  

A coidentificação de DNA e a proteína L1 do HPV nas mesmas regiões do 

tecido ocular sugere este tecido como sítio de organização de partículas virais. Além 

disso, proteínas necessárias à replicação viral (E1^E4) foram detectadas em outra 

regiões do tecido o que pode indicar uma ação de replicação do DNA do vírus. A 

presença da proteína E6, também imunomarcada, indica uma ação transformante do 

HPV nas células, uma vez que esta oncoproteína pode se ligar e degradar a p53 via 

ubiquitinação. Mais estudos são necessários para identificação de outras proteínas, 

como L2 e E7, para verificação da possível formação completa da partícula viral e 

sua ação transformante nesta fase tumoral e nestes locais analisados. 

Os resultados moleculares para os pacientes do segmento prospectivo e os 

resultados da imunomarcação de proteínas virais, associados aos dados de 
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hibridização in situ de crianças dos dois segmentos do Grupo 2, evidenciaram o HPV 

nestas amostras, seja por meio da detecção de seus genes, seja por meio das 

marcações de suas proteínas. O HPV já foi detectado em papilomas e carcinomas 

conjuntivos e em mucosa normal ocular (KARCIOGLU; ISSA, 1997; MÄNTYJÄRVI et 

al., 1989; MONTOYA-FUENTES et al., 2003; SJO et al., 2001). Além disso, 

sequências de DNA deste vírus também têm sido demonstradas em tumores frescos 

de retina (MOHAN et al., 2009; ORJUELA et al., 2000; PALAZZI et al., 2000). Na 

cidade do Recife, em amostras parafinadas, o HPV foi detectado, por técnicas 

moleculares, em 80,9% dos pacientes atendidos pelo Centro de Oncohematologia 

Pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, em Pernambuco (LIMA, 2009), 

em contradição com achados de outros autores que demonstram uma baixa 

frequência de HPV neste tipo de tumor (ANTONELI et al., 2011). 

A possível forma de transmissão do HPV para a criança já vem sendo 

estudada por diversos autores. Bhuvaneswari et al. (2012) sugerem que esta 

transmissão se dê por transferência materna. Neste contexo, o HPV já foi detectado 

em sangue periférico de mulheres grávidas, em sangue do cordão umbilical de 

recém-nascidos (TSENG et al., 1992) e fluido amniótico (ARMBRUSTER-MORAES 

et al., 1994; XU et al., 1998). Tseng et al. (1992) evidenciaram a transmissão vertical 

do HPV da mãe para a criança, demonstrando que o vírus pode infectar o recém 

nascido e desenvolver processos carcinogênicos como o retinoblastoma. 

Adicionalmente, o HPV já foi detectado infectando trofoblastos, que são céluas 

epiteliais da placenta, através das quais ocorrem as trocas de nutrientes. Esta 

infecção já foi relatada como causa de alguns abortos espontâneos (HERMONAT et 

al., 1998).  

No caso de retinoblastomas, estudos demonstram incidências de HPV neste 

tipo de tumor de 4,6% a 69,7% (ANE et al., 2011; ANTONELLI et al, 2011; MOHAN 

et al., 2009; SHETTY et al., 2011). Sabendo que a origem da infecção por HPV de 

crianças com retinoblastomas pode ser por transmissão vertical (BHUVANESWARI 

et al., 2012), a diminuição da incidência do vírus nas mulheres pode acarretar uma 

diminuição desses casos de câncer ligados à infecção viral. Qualquer esforço que 

venha a diminuir casos de infecções, lesões e/ou cânceres cervicais, é de extrema 

importância na diminuição de casos de retinoblastomas esporádicos que envolvam o 

HPV. Da mesma forma que o câncer cervical, diminuições de casos de câncer de 

retina indiretamente pelo acompanhamento das mulheres, acarretam diminuições de 
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processos traumatizantes para as crianças em seu tratamento, que muitas vezes 

engloba o processo cirúrgico de enucleação, além de quimioterapia e radioterapia. 

Mais estudos são necessários para investigar mais profundamente a relação 

do HPV e a atividade de seus oncogenes no desenvolvimento da progressão do 

retinoblastoma. 

Os resultados obtidos através das amostras de sangue, material cervical e 

retinoblastoma são importantes para o entendimento da fisiopatogenia da diença, 

além de serem contributivos aos estudos direcionados a cidade de Recife, PE, cuja 

a incidência de câncer cervical é de 190 casos estimados para 2012 (INCA, 2012) e 

de retinolastoma foram 8 casos entre os anos de 1997 e 2001 (INCA, 2008). Estes 

dados relatados sobre incidências de câncer cervical e retinoblastoma inidicam a 

necessidade de estudos que visem ampliar o conhecimento sobre fatores envolvidos 

na etiopatogênese dessas doenças. 
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- A partir dos resultados de ensaio cometa, foi possível sugerir que o HPV utiliza a 

corrente sanguínea não só como via de circulação e eventual transmissão, mas 

também como sítio de infecção ativa, podendo ser internalizado pelos linfócitos e 

causar eventos clastogênicos nos mesmos; 

- Sugere-se que os níveis de clastogenicidade estejam aumentando em cultura de 

linfócitos, uma vez que o HPV possivelmente esteja ativo in vitro, causando danos 

ao DNA da célula hospedeira; 

- DNAs de HPVs de alto risco foram detectados em tumores de retina, além de três 

proteínas virais (E1^E4, E6 e L1). Estes dados ajudam a entender a temporalidade e 

especificidade de locais da expressão do HPV; 

- Foram identificados possíveis novos sítios de infecção viral em tecido ocular pelas 

técnicas de imunoistoquímica e hibridização in situ: células endoteliais e células 

nervosas; 

- A presença de sequências virais e expressão de proteínas denotam que 

possivelmente existe uma atividade viral em células tumorais e tecido adjacentes; 

- Embora não significantes, as taxas de danos no DNA nas células sanguíneas e  

cervicais indicam uma necessidade de periodicidade de acompanhamento médico 

dos indivíduos clinicamente normais, porém portadores de HPV de alto risco, frente 

à possibilidade de acúmulo dessas mutações e desenvolvimento de lesões. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 

“Estudos integrados sobre o Papilomavírus Humano (HPV) em mulheres e 
crianças na população do Estado de Pernambuco” 

HPV E CÂNCER CERVICAL 

 

Prezada paciente ____________________________________________ 

Convidamos você a participar de um projeto de pesquisa sobre o Papilomavírus Humano, 
também chamado de HPV, que pode causar câncer de colo uterino. Esse projeto será realizado no 
Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Recife/ com início em março de 2011 e término previsto para 
2014. 

O objetivo deste estudo é investigar a presença de HPV na população e outros fatores que 
possam estar relacionados com o câncer do colo do útero.  

Se você estiver interessado em participar, você responderá um questionário e realizará um 
exame ginecológico no qual será coletada uma amostra de material do colo do útero para testes. A 
coleta será feita pelo profissional do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros- CISAM. Além 
disso, serão coletadas duas amostras de sangue para a pesquisa da presença e tipo viral. Este 
material será armazenado no Laboratório de Biologia Molecular do Centro de Oncohematologia 
Pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, situado na Rua Arnóbio Marques, 310, Recife PE 
e deverá ser utilizado exclusivamente para os testes explicados acima.  

Os procedimentos utilizados apresentam baixo riscopois vão seguir sua rotina clínica. Todo o 
material utilizado será descartável, seguindo as normas de biossegurança do laboratório citado.  

Participando do estudo, você terá um exame preventivo mais completo, pois serão realizadas 
as identificações da presença e tipos do HPV. A presença de alguns tipos do vírus é um fator de risco 
para a formação do câncer. Os seus resultados serão encaminhados ao médico que lhe acompanha 
no CISAM, onde você fez a coleta e, caso haja alguma alteração, você será informada e 
acompanhada pela equipe deste Centro. 

Sua participação nesse projeto é voluntária. Você pode deixar o estudo em qualquer 
momento sem que isto lhe cause qualquer prejuízo. Todos os exames e consultas médicas serão 
gratuitos e a análise do seu material será realizada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no 
Instituto Butantan em São Paulo e seguirá rigorosamente os critérios estabelecidos. 

Todos os dados coletados serão mantidos em sigilo, cabendo apenas a você e ao médico 
responsável o conhecimento deles. Você poderá esclarecer qualquer dúvida com a Dra Maria Tereza 
Cartaxo Muniz pelo telefone (81) 3184-1200 r.160. Caso haja alguma consideração ou dúvida sobre a 
ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos- 
Complexo hospitalar HUOC/Procape Rua Arnóbio Marques, 310 - Santo Amaro - 50100-130 - Recife-
PE. Fone: (81) 3184.1460-Fone/Fax: (81) 3184.1271 - e-mail: cep_huoc.procape@yahoo.com.br. 

Desde já, agradecemos sua colaboração.  

Eu, _______________________________________________________, acredito ter sido 
suficientemente informada a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 
descrevendo o estudo “Estudos sobre a expressão do Papilomavirus Humano (HPV): avaliação 
comparativa sobre lesões, sangue periférico e retinoblastomas”. Eu discuti com o responsável 
pela pesquisa sobre a minha decisão em participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são 
os objetivos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 
garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando 
necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda 
de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
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___/___/________       
________________________________________________________________ 

Assinatura da Paciente / Representante Legal 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

______________________________________________________ 

Assinatura 

Recife, _____ de ___________________de 20___ 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 

“Estudos integrados sobre o Papilomavírus Humano (HPV) em mulheres e 
crianças na população do Estado de Pernambuco”  

HPV E RETINOBLASTOMA 

Prezado (a) paciente ____________________________________________ 

Convidamos você a participar de um projeto de pesquisa sobre o Papilomavírus Humano, 
também chamado de HPV, vírus que pode possuir uma ligação com retinoblastoma. Esse projeto 
será realizado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Recife/PE com início em março de 2011 e 
término previsto para junho de 2014. 

O objetivo deste estudo é investigar a presença de HPV na população e outros fatores que 
possam estar relacionados com o câncer de retina.  

Se você estiver interessado em participar, você responderá um questionário. A coleta será 
realizada pelo profissional do Hospital Oswaldo Cruz, no momento da cirurgia de enucleação. Além 
disso, serão coletadas duas amostras de sangue (punção periférica da veia do antebraço) para a 
pesquisa da presença e tipo viral. Este material será armazenado no Laboratório de Biologia 
Molecular do Centro de Oncohematologia Pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, situado 
na Rua Arnóbio Marques, 310, Recife PE e deverá ser utilizado exclusivamente para as finalidades 
acima.  
 Os procedimentos utilizados não apresentam risco para o paciente já que a coleta do tumor 
será realizada após a cirurgia marcada a partir consentimento do paciente e seus responsáveis. O 
presente projeto fará parte apenas da obtenção do material após a cirurgia, não participando do 
processo cirúrgico em si. Para diminuir quaisquer possíveis riscos na coleta sangüínea, todo o 
material utilizado será descartável, seguindo as normas de biossegurança estabelecidas pelo 
laboratório.  

Participando do estudo você estará contribuindo para o estudo do HPV e retinoblastoma. Além 
disso, haverá triagem para presença e tipos do HPV e estudos de expressão viral, o que pode ser um 
indicativo da possível progressão para o câncer. Os seus resultados serão encaminhados ao médico 
que lhe acompanha no Hospital Oswaldo Cruz, onde você fez a coleta e, caso haja alguma alteração, 
você será informado e acompanhado pela equipe deste Hospital. 
 Sua participação nesse projeto é voluntária. Você pode abandonar o estudo em qualquer 
momento sem que isto lhe cause qualquer prejuízo, inclusive no seu acompanhamento. Todos os 
exames e consultas médicas serão gratuitos e a análise do seu material será realizada no Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz e no Instituto Butantan em São Paulo e seguirá rigorosamente os critérios 
estabelecidos. 

Todos os dados obtidos serão mantidos em sigilo, cabendo apenas a você e ao médico 
responsável, o conhecimento deles. Você poderá esclarecer qualquer dúvida com a Dra Rita Maria 
Tereza Cartaxo Muniz pelo telefone (81) 3184-1200 r.160. Caso haja alguma consideração ou dúvida 
sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos- 
Complexo hospitalar HUOC/Procape Rua Arnóbio Marques, 310 - Santo Amaro - 50100-130 - Recife-
PE. Fone: (81) 3184.1460-Fone/Fax: (81) 3184.1271 - e-mail: cep_huoc.procape@yahoo.com.br. 

Desde já, agradecemos sua colaboração.  

Eu, _______________________________________________________, acredito ter sido 
suficientemente informado (a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 
descrevendo o estudo “Estudos sobre a expressão do Papilomavirus Humano (HPV): avaliação 
comparativa sobre lesões, sangue periféricoe retinoblastomas”. Eu discuti com o responsável 
pela pesquisa sobre a minha decisão em participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são 
os objetivos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 
garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando 
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necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda 
de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

___/___/________           
________________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

___/___/________         
________________________________________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

_______________________________________________________ 

Assinatura  

Recife, _____ de ___________________de 20___ 
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APÊNDICE 3 
 

FICHA ANAMNÉTICA 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ    

HPV e Câncer cervical    
 
Amostra n°: _____________                  Entrevistador: 
_____________________________________ 
 
Coleta de Sangue: 
Profissional responsável: ______________________ 
(   ) EDTA           (   ) Heparina 
 
Data: ____/___/___         Local: ______________ Horário: ______________ 
 
 
 
Paciente: ___ _____________________________________________________ 
Data de Nascimento: ___/___/___                 Idade (anos): ________ 
Estado Civil: (  ) solteira     (   ) casada    (   ) viúva     (   ) separada       (  ) amigada  

Escolaridade:   
Analfabeta (lê ou escreve mal ) (  )           Primário incompleto (  )          Primário completo(  ) 
Ginásio incompleto(  )        Ginásio completo(  )       Ensino médio incompleto(  ) 
Ensino médio completo(  )     Ensino superior(  ) 

Profissão: ___________________  Ocupação: _______________________   Tempo:__________ 
Número de irmãos: total__________  Vivos __________  Mortos __________ 
                                                                      Causa _____________ idade __________ 
                                                                      Causa _____________ idade __________ 
      
Número de filhos: total__________  Vivos __________  Mortos __________ 
                                                                   Causa _____________ idade __________ 
                                                                   Causa _____________ idade __________ 
Residência atual: 
_____________________________________________________________________  
Bairro ou Distrito: _________________      Cidade:               UF: PE         Tel: 
_____________________ 
 Tempo de residência: _______ anos   Zona: Rural (  )     Urbana (  ) 
A residência fica nas proximidades de mineradoras ou centros industriais?  
(   )Não     (   )Sim 
Há criação e manejo com bovinos? (   )Não   (   )Sim  
Há criação de outros animais?        (   )Não    (   )Sim    Qual(is)?__________________________ 
Residência anterior:  Cidade:                      UF: 
Tempo de residência: ______ anos        Zona:  (   )Rural (   )Urbana 
A residência se encontrava nas proximidades de mineradoras ou centros industriais?  
(   )Não (   )Sim 
Nascimento: Cidade:                         UF: 
Tempo de residência: ______ anos        Zona:   (   ) Rural         (   )Urbana  
A residência se encontrava nas proximidades de mineradoras ou centros industriais?   
(   )Não      (   )Sim  
Idade da 1ª Relação sexual:____________     
Número de parceiros: Atualmente:___________ Total : __________ 
Utiliza método anticoncepcional? (   )Não (  )Sim     Qual?______________ Há quanto 
tempo?______ 
Período do ciclo menstrual (data da última menstruação): 
________________________________    
Histórico Ginecológico: ________________________________________________ 
Histórico Cirúrgico: ________________________________________________________ 
Histórico clínico: Algum mal-estar? (   )Não   (   )Sim         
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Tontura (  )        Fraqueza (  )         Ataques (  )           Náusea (  )         Sonolência (  
)       Coceira (  ) 
Dor (  )      onde:______________ 
Apresenta alguma doença crônica? (  ) Não     (  )Sim   Qual?______________________________ 
Portadora de HIV? ( ) Não  ( ) Sim     Desde quando está ciente da doença?____________________ 
Utiliza algum(ns) medicamento(s) de uso contínuo? Não ( )  Sim (   )   
Qual(is)?__________________    
 
Tabagismo: Fuma? (  ) Nunca fumou        (   ) Não agora, mas já fumou      (   )Fumante passiva   
Tipo: ( )Cigarro palha   ( )Cigarro c/ filtro     ( )Cigarro s/ filtro   (   )Charuto    (  )Cachimbo 
Idade em que: Iniciou:_____      Parou:_____       N° de Anos: _________  
Quantidade: __________________ 
Obs.: _____________________________________________________________ 
Bebidas alcoólicas: Consome? (  )Não           (  ) Sim              (  ) Não agora, mas já consumiu  
Tipo: Aguardente (  )      Cerveja (  )      Vinho (  )            Outros (  ) _________ 
Idade em que: Iniciou:______     Parou:_____    N° de Anos:  _________ 
Quantidade: _____________________ 
Obs.: _____________________________________________________________ 
Ingestão de frutas e verduras (g/dia) 
Fruta : ________________ 
Verdura: ______________ 
Há alguém da família com verminoses? (   ) Não    (   )Sim    (   )Não Sabe 
Há alguma(s) infecção(ões) recorrente(s) na família? (  ) Não    (  )Sim    (   )Não Sabe  
Há algum(ns) parente(s) que apresenta(m) doença(s) crônica(s)? ( )Não ( )Sim               
Qual(is)?______________________ 
Há histórico de câncer na família?(   ) Não    (  )Sim     
Em caso positivo: Tipo: ____________________Grau de parentesco: ______ 
Alguém da família se queixa de:  
(  ) Não         (  )Sim   Quem?________________ 
Tontura(  )     Fraqueza(  )         Náusea(  )         Sonolência (  )       Coceira(  )    Dor(  ) 
Onde?__________ 

 

Ao questionador: 
 Como você julga o estado de atenção do entrevistado? 

(  ) Bastante disperso    (  ) Disperso    (  ) Atento    (  )Bastante atento  
Como você julga a compreensão do entrevistado sobre o que lhe é perguntado? 
(  ) Não compreende   (  ) Compreende com dificuldade   (  ) Compreende  
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