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RESUMO 

 

MATHEUS, E.R. Análise da expressão da metaloproteinase de matriz do 

tipo 9 em esfregaços cérvico-vaginais: um estudo citopatológico. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2011. 

 

O Papilomavírus Humano (HPV), da família Papilomaviridae, são vírus 

epiteliotrópicos que provocam lesões de pele ou mucosa. O carcinoma do colo 

uterino é uma das principais causas de morte de mulheres em todo o mundo, sendo 

a infecção pelo HPV o principal fator de risco para o desenvolvimento do carcinoma 

cervical. Durante o processo maligno, a migração descontrolada de células 

neoplásicas, é uma característica fundamental da invasão tumoral, sendo que as 

metaloproteinases de matriz (MMPs) participam largamente deste processo pois são 

responsáveis pela clivagem de proteínas da matriz extracelular. O projeto propôs 

investigar a expressão de MMP-9 total em amostras cérvico-vaginais com 

inflamação, lesão e tumor. Foram coletadas duas amostras cérvico-vaginais como 

esfregaços para  diagnóstico citológico e imunocitoquímica. A coleta foi realizada em 

630 pacientes da Penitenciária Feminina de Sant´ana, no período de agosto de 2009 

a agosto de 2010.  As lâminas foram submetidas à imunocitoquímica para detecção 

da expressão de MMP-9. Os resultados indicaram um aumento da expressão de 

MMP-9 total diretamente proporcional com o aumento do grau das lesões nos 

esfregaços, corroborando com dados de histologia da literatura. Portanto, tal método 

de correlação de MMP-9 total com esfregaços cérvico-vaginais poderá auxíliar o 

prognóstico em esfregaços. 

 

 

 

Palavras-chaves: HPV, carcinoma cervical, MMP, imunocitoquímica, citologia. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

MATHEUS, E.R. Evaluation of the expression of matrix metalloproteinase 

type 9 in cervicovaginal smears: a cytological study. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2011. 

 

 

The Human Papillomavirus (HPV) are epitheliotropic viruses from family 

Papillomaviridae, which cause skin or mucous lesions. Carcinoma of the cervix is a 

major cause of death in women worldwide, and HPV infection a major risk factor for 

development of cervical carcinoma. During the malignant process, cell migration is a 

fundamental characteristic of tumor invasion, and the matrix metalloproteinases 

(MMPs) are responsible for the cleavage of extracellular matrix proteins. This project 

aims to investigate the expression of MMP-9 in different degrees of injury in the 

smear. We collected two cervical smears for cytological diagnosis and 

immunocytochemistry. Data collection was conducted in 630 women of the Sant´ana 

Women's Penitentiary, during the period August 2009 to August 2010. The slides 

were submitted to immunocytochemistry to detect the expression of MMP-9 and 

noticed an increase in protein expression in parallel with the increased lesions grade, 

which corroborates the histology of the literature and could be a method prognostic 

aid in vaginal smears. 

.  

 

 

Keywords: HPV, cervical carcinoma, MMP, immunocytochemistry, cytology. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

1.1 O Carcinoma cervical e o HPV  

 

O carcinoma cervical é hoje responsável por quase 12% de todos os 

carcinomas na população feminina. Representa o segundo tipo tumoral mais 

incidente em mulheres de 20 a 39 anos de idade. Anualmente a taxa mundial 

alcança 500 mil novos casos de câncer cervical, ficando atrás somente do câncer de 

mama (Snijders et al., 2006; INCA, 2010). 

Se detectado precocemente, o carcinoma cervical invasivo é um tumor 

evitável e curável por se desenvolver de maneira insidiosa e previsível, levando 

aproximadamente 5 anos entre a infecção viral e os primeiros sinais de lesões pré-

cancerosas, e até 20 anos para o seu estabelecimento (revisado por Schiffman et 

al.; 2007). 

Os fatores de risco que podem auxiliar o desenvolvimento de tumores na 

cérvice uterina são sistema imunológico deficiente, tabagismo, múltiplos parceiros 

sexuais, atividade sexual precoce, baixas condições sócio-econômicas, efeitos 

hormonais dos anticoncepcionais orais e infecção por outros microorganismos, além 

da ausência rastreamento frequente de exame citológico de Papanicolau (Rabelo-

Santos, 2003; Villa et al., 2009; zur Hausen; 2009). Porém, é a infecção pelo vírus 

HPV que se classifica como principal fator de risco, associada a 99,7% dos casos de 

carcinomas invasivos (Walboomers et al.,1999; Moody & Laimins, 2010).  

O Papilomavírus humano (HPV), é um membro da família Papilomaviridae, 

um grupo de vírus heterogêneo que se caracterizam como epiteliotrópicos devido ao 

seu intenso tropismo por mucosas e pele (Kucknoor et al., 2005; Imtiaz et al., 2007). 

Sua transmissão ocorre através do contato entre pele-pele e mucosa-mucosa 

sendo prevalente nas populações sexualmente ativas pelo fato do comportamento 

sexual e faixa etária serem os principais fatores de riscos para a transmissão e 

infecção do HPV (Gerber et al., 2001; Ault, 2006; Bosch and Muñoz, 2008; zur 

Hausen, 2009).  
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O ciclo produtivo de vida do HPV está diretamente relacionado a 

diferenciação epitelial, e é capaz de induzir alterações no ciclo da célula epitelial 

hospedeira, podendo gerar um acúmulo de mutações e induzir o desenvolvimento 

de neoplasias, se estabelecendo como o agente etiológico do carcinoma cervical. 

(Bosch & Muñoz, 2002; Hebner & Laimins, 2006; Burk et al., 2009; Jemal, 2009). 

Na década de 70, após anos de estudos entre a relação das verrugas genitais 

e cutâneas com o HPV, alguns trabalhos experimentais apontavam um possível 

papel do vírus em cânceres, iniciando discussões sobre a pluralidade dos tipos de 

HPVs.  Os diferentes tipos de vírus poderiam ser a explicação pelas diferenças 

antigênicas observadas entre verrugas genitais causadas por HPV (zur Hausen, 

2009). 

Atualmente é possível a detecção e tipagem de mais de 120 tipos de HPVs 

que diferem entre si, onde aproximadamente 40 tipos infectam especificamente o 

epitélio ano-genital (Tabela 1). Alguns tipos de HPVs, entre eles os tipos; 6, 11, 40, 

42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 e 81 são considerados de baixo risco pelo seu baixo 

potencial oncogênico, causando lesões de baixo grau e verrugas genitais em áreas 

da vagina, cérvice, vulva, pênis e reto. Outros tipos virais são considerados de alto 

risco pelo seu alto potencial oncogênico em desenvolver lesões, como os tipos; 16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82 (de Villiers & zur Hausen, 1981; 

zur Hausen, 2002; Muñoz et al., 2003; Moody & Laimins, 2010).  

A detecção viral e sua tipagem são possíveis através de técnicas como 

hibridização in situ, captura Híbrida, reação em cadeia da polimerase (PCR), 

utilizadas em centros de pesquisas e raramente na clínica devido ao seu alto custo. 

Estas técnicas podem ser combinadas ao rastreamento citopatológico convencional 

e a histologia a fim de reduzir os diagnósticos falso-positivos e falso-negativos 

(Muñoz et al., 2003; Campisi et al., 2007; Bosch et al., 2008). 

Segundo a literatura, além da transmissão do HPV, o tipo viral é um outro 

fator determinante conhecido para a persistência de lesões e para a progressão do 

câncer, sendo principalmente o 16 o mais incidente em carcinomas invasivos. Uma 

infecção persistente por um HPV de alto risco aumenta a probabilidade de 

desenvolvimento de neoplasias, descoberta esta que premiou o pesquisador alemão 

Harald zur Hausen com o Prêmio Nobel de Medicina em 2008.  

Entretanto, independente do tipo viral, o HPV pode infectar células do epitélio 

de revestimento do colo uterino, como as do epitélio escamoso e também glandular 
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na região da junção escamo-colunar (JEC). Nesta região anatômica, localiza-se a 

região da zona de transformação, onde se iniciam as primeiras alterações de 

desenvolvimento tumoral de células escamosas, além de também se apresentarem 

as células glandulares, que se infectadas pelo HPV, podem levar ao 

adenocarcinoma. Os tumores do trato genital se iniciam, através de microlesões 

nessa região, sendo primariamente uma infecção viral transiente (Walboomers et 

al.,1999; Moody & Laimins, 2010). Cerca de 80% dos casos desenvolvem um tipo de 

resposta imune específica, debelando a infecção espontaneamente, e 20% dos 

casos evoluem para uma lesão intraepitelial de baixo grau. (Castle et al., 2005; 

Cohen et al., 2005; Schiffman, 2005; Clifford et al., 2006; Snijders et al., 2006; 

Visconti, 2009). 

Estruturalmente, como mostrado na Figura 1, o HPV é uma partícula de 50 

nm não envelopada e possui um DNA circular dupla fita, contendo um genoma de 

aproximadamente 8.000 pares de nucleotídeos que codifica 8 genes (Figura 1). 

Apresentam-se seis genes da região Early ou “precoce”, responsáveis pelos 

processos iniciais da replicação viral, controle de sua transcrição e transformação 

celular, como E1, E2, E4, E5, E6 e E7 posicionados nas janelas de leitura chamadas 

de ORF (open reading frame). Outros dois genes encontram-se na região Late ou 

“tardia”, responsáveis pelas etapas finais da replicação do vírus, que codificam as 

proteínas L1 e L2 do capsídeo viral (Gerber et al., 2001). O genoma viral do HPV 

possui ainda uma região não codificadora chamada de LCR (long control region) que 

controla os demais genes (Schiffman et al., 2007; Burk et al.; 2009).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cohen%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Figura 1. Organização genômica do HPV contendo uma região não codificadora 
(LCR), uma região precoce ou “Early” e uma região tardia ou “Late”. Na região Early 
são codificados os genes precoces da infecção, E1, E2, E4, E5, E6 e E7. Na região 
Late são codificados os genes pertencentes ao capsídeo viral, L1 e L2.  

 

 

O papel das proteínas E1 e E4 no processo de transformação maligna está 

relacionado às etapas de replicação durante a infecção episomal e modificações no 

citoesqueleto celular. Essas modificações facilitam a liberação das partículas virais, 

sendo E1 uma importante proteína no processo de iniciação e alongamento do DNA 

viral, além de estar diretamente ligada ao processo de formação do plasmídeo (zur 

Hausen, 2002; Doorbar et al., 2006; Schiffman et al., 2007).  

A infecção pelo HPV se caracteriza como episomal; quando o vírus ainda não 

se integrou no genoma da célula hospedeira, ou integrada; quando o vírus se integra 
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ao genoma da célula hospedeira. Esta última pode ser classificada como transiente 

(Figura 2); quando o próprio sistema imunológico da paciente combate o vírus, 

variando de meses até anos, ou do tipo persistente (Figura 2); onde 5 a 10% dos 

casos podem desenvolver câncer. Quando a infecção viral é persistente, pode 

ocorrer a integração do genoma viral através de sua linearização, e posterior 

inserção na célula epitelial hospedeira. No entanto, é possível que essa integração 

ocorra anteriormente a persistência da infecção. Porém, antes de ocorrer a 

linearização e integração, o genoma do HPV encontra-se episomal onde o DNA viral 

se mantém na forma de plasmídeo de multicópia estável, sendo possível encontrar 

de 50 a 100 cópias de DNA episomal em cada célula (zur Hausen, 2002; Schiffman 

et al., 2007; Moody & Laimins, 2010).  

Em se tratando da replicação, é importante ressaltar que o DNA viral 

necessita do auxílio da proteína E2, que durante a infecção episomal, auxilia na pré-

iniciação do complexo E1:E2, importantes por reprimirem a expressão gênica, 

atuando no controle do ciclo celular. Por sua vez, algumas alterações e mutações 

podem levar ao descontrole desse ciclo, e podem ser iniciadas com o rompimento 

do DNA viral, que ocorre na região do gene E2. Com o rompimento, o DNA viral se 

lineariza, o que pode levar a integração do DNA viral na célula epitelial hospedeira. 

Após a linearização, E2 perde o poder regulador que exercia sobre o promotor que 

regula E6 e E7, que passam a ser expressos constitutiva e exarcebadamente, 

atuando na linha de frente da infecção (Narisawa et al., 2007; Schiffman et al., 2007; 

Moody & Laimins, 2010).  

Como nem todo indivíduo infectado pelo HPV desenvolve câncer, são 

essenciais para a progressão maligna algumas alterações celulares e rearranjos 

cromossomais, levando às instabilidades genômicas (Cohen et al., 2005; Visconti, 

2009; Moody & Laimins, 2010).  

Quando passam a ser expressos de forma descontrolada, E6 e E7 podem 

levar ao início de uma lesão, pois possuem papel na inibição dos mecanismos de 

apoptose e controle do ciclo celular. As oncoproteínas E6 e E7 atuam como fatores 

críticos na carcinogênese por manipularem alguns reguladores do ciclo celular. 

Inativam supressores tumorais como as proteínas p53 e pRb, respectivamente, 

comumente mutadas em outros tumores humanos, induzindo à uma instabilidade 

cromossômica e imortalização, esta última causada apenas por HPVs de alto risco. 

(Ishiji et al., 2000; Snijders et al., 2006; Moody & Laimins, 2010). A oncoproteína E6 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Narisawa-Saito%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cohen%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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do HPV promove a degradação da proteína supressora de tumor p53 através da sua 

interação com E6AP, uma proteína E3 ubiquitina ligase, enquanto a oncoproteína E7 

liga-se e degrada pRB, proteína do retinoblastoma, alterando sua formação através 

de fosforilação, resultando na liberação e ativação de fatores de transcrição E2F 

(Narisawa et al., 2007; Snijders et al., 2006; Schiffman et al., 2007; Moody & 

Laimins, 2010).  

Além das proteínas de alto risco E6 e E7, a oncoproteína E5 colabora na 

proliferação de células infectadas, facilitando a progressão maligna. A ação 

combinada destas proteínas, no direcionamento da regulação do ciclo celular, 

resulta também na anulação de pontos de controle do ciclo celular, quando 

persistentemente infectadas pelo HPV, podendo levar ao acúmulo de mutações 

celulares ao longo do tempo e a consequente progressão de lesões (Narisawa et al., 

2007; Schiffman et al., 2007).  

 

 

 

Figura 2. Principais etapas no desenvolvimento do carcinoma cervical. Relação 
dos achados citopatológicos com a colposcopia nas mesmas etapas de 
progressão, estando cada etapa associada a um tipo de infecção (adaptada da 
revisão de Schiffman et al., 2007).  
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Narisawa-Saito%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Narisawa-Saito%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Tabela 1 – Tipos de HPVs indicando a rara prevalência de outros tipos virais nas lesões e 
tumores cervicais, que embora possua maior prevalência do tipo 16, pode estar associada 
a outros tipos menos freqüentes de HPVs (zur Hausen, 2002).      
 

 
 

 

 

Como observado na Figura 3, o estabelecimento do carcinoma cervical pode 

ocorrer a partir das lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau (LSIL) e a etapas 

associadas a integração e persistência, como as lesões intraepiteliais escamosas de 

alto grau (HSIL ou carcinoma in situ) (Cremerj et al., 2007, zur Hausen, 2002; 

Schiffman et al., 2007).  

Cerca de 1% da população desenvolve verrugas genitais e 4% das mulheres 

possuem lesões precursoras como a lesão intraepitelial escamosa de baixo grau 

(LSIL) ou de alto grau (HSIL), segundo a nova classificação de Bethesda em 1998, 

revisada em 2001 e 2006 (Joste, 2008).  

A estimativa mostra que apenas 15% das LSIL que apresentam o HPV-16 

evoluem para HSIL (Castle et al., 2005). Entretanto, as HSIL representam cerca de 

90% dos casos que desenvolvem um carcinoma invasivo, porém nem toda lesão de 

baixo e alto grau progridem para um processo tumoral (Walboomers, 1999; INCA, 

2010). 

O diagnóstico de lesões pré-cancerosas, incluindo LSIL e HSIL, em 40% dos 

casos leva de 3-5 anos, sendo que a faixa etária de risco para infecções pelo HPV e 

desenvolvimento de lesões, varia entre 25 a 35 anos de idade. Devido à progressão 
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lenta deste carcinoma o pico para o diagnóstico tumoral encontra-se entre 35 e 55 

anos (zur Hausen, 2002, Schiffman et al., 2007). 

Como citado, o sistema imune deficiente é um importante fator na infecção 

viral persistente e por este motivo relata-se uma maior incidência de lesões em 

mulheres imunossuprimidas (zur Hausen, 2002). Neste sentido, o trabalho de 

Clifford et al., 2006, utilizando meta-análise, revelou que a proporção de mulheres 

HIV-positivas com o HPV do tipo 16 aumentou conforme as lesões progrediam e 

agravavam-se. Porém, as mulheres HIV-positivas infectadas com HSIL 

apresentaram maior probabilidade de infecção por outros tipos de HPV, ou infecção 

múltipla quando comparando com a população feminina com HSIL em geral. 

 Em geral, a maioria das mulheres sexualmente ativas irão se infectar por um 

ou mais tipos de HPVs, podendo desenvolver anticorpos para combater o vírus. 

Entretanto a progressão para uma HSIL, carcinoma escamoso invasivo ou 

adenocarcinoma invasivo ocorre em uma pequena porcentagem dos casos, menos 

de 1%, que podem não ser competentes o suficiente para combater o vírus (zur 

Hausen, 2002; Parkin et al., 2005; Snijders et al., 2006; revisado por Schiffman et al., 

2007).  

Embora a minoria dos casos desenvolva tumor é importante ressaltar a alta 

taxa de mortalidade, que acomete aproximadamente 50% dos casos em países em 

desenvolvimento, fazendo deste carcinoma um sério problema de saúde pública no 

Brasil e no mundo (OMS, 1990; Parink et al., 2005; INCA, 2010).  

Portanto, para que a taxa de sobrevida aumente, é necessário intensificar as 

buscas não só por novas medidas preventivas ou terapêuticas como também 

métodos de diagnóstico e prognóstico, a fim de erradicar os altos índices de óbitos 

pelo carcinoma cervical. 
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Figura 3. A progressão da infecção do HPV para lesão intraepitelial de baixo grau 
(LSIL), lesão intraepitelial de alto grau (HSIL), carcinoma in situ e carcinoma invasivo 
depende de alterações celulares causadas por danos no controle do ciclo celular, 
sobre ação dos oncogenes E6 e E7 sobre dois supressores, p53 e pRB, 
respectivamente (adaptada de zur Hausen, 2002). 
 
 

1.2 O valor da Citopatologia e o rastreamento de lesões pré-neoplásicas 

 

 A prevenção do carcinoma cervical tanto em países em desenvolvimento 

como nas populações mais desenvolvidas, se faz pelo rastreamento de lesões no 

colo do útero por meio da citopatologia, que é o exame preventivo convencional 

conhecido como “Papanicolaou”, descrito pelo médico grego George Nicholas 

Papanicolaou, em 1928 (Papanicolaou, 1942; Papanicolaou, 1948).  

A popularidade e o sucesso do exame preventivo se dão por este ser um 

método rápido, indolor, pouco invasivo e de baixo custo, mas principalmente por 

rastrear as lesões da cérvice uterina, e tem reduzido drasticamente a incidência de 

mortes pelo carcinoma cervical, desde que realizado periodicamente. A citologia 

cérvico-vaginal permite não apenas o rastreamento de lesões cervicais, como 
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também a detecção de infecções por agentes patogênicos e distúrbios hormonais 

(Franco et al., 2008).  

Porém, embora a citologia sinalize a presença de lesões e tumor, é 

necessária a confirmação do laudo fornecido pela histopatologia, considerada como 

“padrão ouro” no diagnóstico final. Uma redução significante nos casos de 

carcinoma cervical e morte têm sido observadas, desde a década de 60, em países 

com adequado rastreamento citológicos, envolvendo a cobertura dos programas de 

prevenção, a qualidade dos serviços prestados na citopatologia e o tratamento 

fornecido (Zeferino e Derchain, 2006; Rama et al., 2008). 

 O Ministério da Saúde no Brasil preconiza através do Programa Nacional de 

Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama - Viva Mulher, que seja realizado 

um exame preventivo anual entre mulheres de 25-60 anos ou a partir do primeiro 

contato sexual. Se 3 exames negativos consecutivos forem apresentados, 

preconiza-se que novos exames sejam realizados a cada 3 anos (Bundrick, 2005; 

Amaral et al., 2008). 

 O método citológico embora seja eficaz e apresente alta especificidade, 

apresenta falhas, como baixa sensibilidade, gerando 68%, de resultados falso-

negativos além da baixa reprodutibildade, como também um baixo valor preditivo 

positivo em determinar o risco de desenvolvimento de tumor. A citologia, embora 

seja o método de escolha para rastreamento de lesões, é discutida por ser uma 

técnica imprecisa, com variações, como erros de coleta responsáveis por 20-39% 

dos falso-negativos, variações na conduta da técnica como diferenças de 

interpretação das amostras (Pias e Vargas, 2009). 

O Papanicolaou é atualmente o método mais eficaz mundialmente em 

prevenção do carcinoma do coto uterino, que reduziu, só nos Estados Unidos, 80% 

a incidência de carcinoma cervical (Monsonégo et al., 2006; Bauch et al., 2010; 

Chow et al., 2010).  

Embora a citologia oncótica tenha auxiliado na redução da incidência deste 

tumor, os índices de morbidade e mortalidade ainda são altos, o que talvez seja 

resultado da baixa cobertura do exame de Papanicolaou, principalmente em países 

ainda em desenvolvimento, onde a desigualdade sócio-econômica continua 

prevalente, revelando a importância da continuidade de buscas por métodos 

alternativos de prognóstico e diagnóstico, que em muito podem contribuir para o 

aumento da sobrevida (Rama et al., 2008). 
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Portanto, para o avanço da eficácia dos métodos preventivos será necessário, 

no futuro, o desenvolvimento de vacinas polivalentes, que proporcionem proteção ou 

terapia a um maior número de tipos de HPV carcinogênicos. Portanto, o incentivo a 

programas de prevenção, redução do custo das vacinas disponíveis (bi e 

tetravalente, Cervarix e Gardasil, respectivamente) e otimização dos programas de 

acompanhamento pós-vacinal representarão o sucesso para diminuição de novos 

casos de câncer cervical (Monsonégo, 2006; Gardland et al., 2009). 

 

1.3 O papel das metaloproteinases de matriz na tumorigênese 

 

A interação controlada das células com a matriz extracelular é essencial para 

o funcionamento adequado do organismo. Desta forma, a transformação de uma 

neoplasia não invasiva em um carcinoma invasivo de cérvice uterina está 

acompanhada inicialmente por uma interrupção tecidual, seguida pela degradação 

da membrana basal e migração de células na matriz extracelular subjacente, pela 

ação de proteases. Níveis alterados e desequilíbrio na distribuição dessas proteases 

representam um aumento no potencial invasivo (Brummer et al., 2002). Durante o 

processo de progressão maligna, essas alterações são características fundamentais 

da invasão tumoral (Chakraborti, 2003; Noda et al., 2003; Kato et al., 2008).  

As metaloproteinases de matriz (MMPs) são proteases que pertencem a uma 

família de endopeptidases zinco-dependentes, que regulam e clivam quase todas as 

proteínas constituintes da matriz extracelular. São secretadas por macrófagos, 

neutrófilos, linfócitos, queratinócitos, e podem ser ativadas por sistemas que incluem 

plasminogênio, furina e a quebra da ligação de zinco. Possuem 3 domínios; um 

prépeptídio, um própeptídio que mantém a latência da proteína até que seja clivada, 

e um domínio catalítico, onde reside a região conservada da ligação com zinco (de 

Souza et al., 1999; Sheu et al., 2003, Libra et al., 2009; Hadler-Olsen et al., 2010).  

Já foram descritos 24 tipos de MMPs, que diferem entre si na especificidade 

ao substrato, sendo divididas em: colagenases (MMP-1, -8 e -13) que degradam 

colágeno do tipo I, II e III; gelatinases (MMP-2 e -9) que degradam preferencialmente 

colágeno tipo IV, fibronectina e elastina; estromelisinas (MMP-3, -10 e -11) e 

matrilisinas (MMP-7 e -26) que degradam moléculas de proteoglicanos, laminina e 

fibronectina; e metaloproteinases de membrana (MT1-MMP a MT7-MMP) sendo a 
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MT6-MMP a nova MMP-25 (leucolisina). Outras 3 diferentes MMPs, a MMP-26 

(matrixina), a MMP-27, e ainda a MMP-28, totalizando 28 MMPs que são atualmente 

descritas na literatura (Pei et al., 1999; Park et al., 2000; Marchenko et al., 2001; 

Chakraborti et al., 2003; Kanwar et al., 2004; No et al., 2009; Hadler-Olsen; 2010).  

As MMPs participam tanto de processos fisiológicos como remodelamento tecidual, 

desenvolvimento embrionário, ovulação, angiogênese e cicatrização; como em 

processos patológicos, como artrite, inflamação e câncer (Libra et al., 2009).  

Estudos de invasão tumoral e metástases em diversos tumores, têm se 

concentrado na degradação da matriz extracelular e membrana basal das células 

endoteliais.  As MMP-2 e MMP-9 estão relacionadas com os processos de invasão e 

metástase de células tumorais. Estão envolvidos na invasão tumoral, o controle da 

transcrição dos genes que codificam as MMPs, controle da sua ativação e da 

produção dos seus inibidores teciduais TIMP-1 e TIMP-2, produzidos pela maioria 

das células mesenquimais (Benaud et al., 1998; Singer et al., 2002; Baker et al., 

2002; Zhou et al., 2002). 

Muitos estudos em carcinomas cervicais descrevem a degradação da matriz 

extracelular (MEC), com ação das MMPs-2 e -9, no processo de invasão,  metástase  

e recorrência de tumores (Brummer et al., 2002; Zhou et al., 2002; Sheu et al., 

2003).  

A expressão de MMP-9, foco deste estudo, é regulada por citocinas e fatores 

de crescimento, como interleucinas, interferons, TNF-a (fator de necrose tumoral) e 

fatores de crescimento como EGF (fator de crescimento endotelial), VEGF (fator de 

crescimento endotelial vascular) e FGF (fator de crescimento) (Chakraborti et al., 

2003; Sheu et al., 2003; Libra et al., 2009; No et al., 2009; Roy et al., 2009). 

Segundo da Silva Cardeal et al., 2006, a presença do HPV-16 está 

relacionada a um aumento da expressão de MMP-2, MMP-9, MT1-MMP e TIMP-2, 

bem como a um aumento da atividade de pró-MMP-2, em linhagens  celulares de 

neoplasias cervicais C33A, CaSki e Siha. Dado este que sugere que o HPV poderia 

desempenhar um papel na regulação da expressão de MMPs e TIMP-2.  

Na mesma linha de pesquisa, Fernandes et al., 2002, em um estudo de 

imunohistoquímica, avaliaram a expressão de MMP-2 em neoplasia intraepitelial 

cervical III (NIC3) e em carcinoma espinocelular do colo uterino, tanto em células 

tumorais como em células do estroma adjacente. A expressão da MMP-2 se mostrou 

aumentada nas células estromais do carcinoma do que na neoplasia de grau III, 
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sugerindo que há uma importante ação do estroma na invasão e na progressão 

tumoral. 

Em estudo semelhante ao citado acima, Brummer et al., 2002, descreveram a 

expressão de MMP-2 em lesões pré-invasivas de cérvice uterina e uma consecutiva 

co-expressão de MMP-1 e MMP-2 em lesões intraepiteliais de alto grau e tumores 

cervicais. Tais dados sugerem um gradual aumento no potencial invasivo.    

Em relação às MMP-s na progressão tumoral, No et al., 2009, sugeriram, 

através de um estudo por imunohistoquímica em 39 amostras de tecidos de 

pacientes com diferentes  graus de NIC (neoplasia intra-epitelial cervical), que a 

MMP-9 pode desempenhar um papel importante na progressão de lesões. Da 

mesma forma que Sheu et al., 2003, após estudo de imunohistoquímica e Zimografia 

em 8 amostras de LSIL, 23 amostras de HSIL e 31 amostras de carcinoma, 

demonstraram que as MMPs tem um possível valor prognóstico no carcinoma 

uterino. Conclui-se que se estas correlações refletem um papel causal para MMP-2, 

a sua inibição pode fornecer valor terapêutico.  

Recentemente, uma lista de substratos para a MT1-MMP tem sido relatada, 

que inclui plasminogênio, quimiocinas e citocinas, desempenhando um papel 

importante na progressão tumoral (Smola-Hess et al., 2005).  O plasminogênio induz 

proteólise seletiva do IGF (fator de crescimento semelhante à insulina), podendo 

promover a proliferação dos queratinócitos, um pré-requisito para a replicação do 

HPV. Os resultados demonstraram, em resumo, que as proteínas E6 e E7 do HPV 

tipo 16 de alto risco e tipo 8 levam à indução de MT1- MMP, possivelmente 

explicando a alta expressão de MMP-14 (Smola-Hess et al., 2005). 

No seguimento de pesquisas anteriores como as citadas acima, recentes 

estudos também têm sugerido que as MMPs reconhecem substratos da matriz 

extracelular envolvidos não só na regulação celular a na reparação tecidual, como 

também na inflamação. Por este motivo tem sido sugerida uma possível relação das 

MMPs com inflamações crônicas, em resposta a infecção por agentes como HPV, 

Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis Garnerella vaginalis, sendo 

necessários estudos complementares para desvendar o possível papel das MMPs 

também nas inflamações (Kucknoor et al., 2005; Pal et al., 2005; Imtiaz et al., 2007).    

Referente a inflamação, Boccardo et al., 2010, relataram que embora o HPV 

não cause dano em tecidos e lise celular como outras infecções, a inflamação tem 

um importante papel na carcinogênese, podendo auxiliar na promoção da 
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persitência viral e progressão de lesões como também em prevenir infecções 

precoces, utilizando mecanismos que podem direcionar o tumor. 

Portanto, as MMPs podem estar relacionadas ao HPV e outros agentes, por 

estarem ambos diretamente ligados a processos de inflamação e lesões. Vários 

estudos histológicos atestam o aumento da atividade de MMPs de acordo com o 

grau de lesões e de câncer cervical (Libra et al., 2002; Sheu et al., 2003; No et al., 

2009). A MMP-9 foi escolhida para este estudo por ser a MMP mais relacionada com 

carcinomas cervicais, além de fazer parte da linha de pesquisa do laboratório. 

Considerando este fato, propomos aqui avaliar a MMP-9, através de 

imunocitoquímica, em esfregaços  cérvico-vaginais, a fim de investigarmos a 

possível utilização desta técnica como um marcador de valor preditivo de melhor 

prognóstico em pacientes com lesões e tumor, com a vantagem de representar um 

método pouco invasivo frente a biópsia. 

 

1.4 Populações encarcerada 

 

 A situação da mulher presa no Brasil relacionada às dificuldades enfrentadas, 

como difícil acesso a diagnósticos, acompanhamento e tratamentos, são o ponto de 

partida para estudos em pesquisa envolvendo prevalência do desenvolvimento de 

diferentes tipos de carcinomas.  

 Segundo dados do INFOPEN 2010 pertencente ao Sistema Judicial do 

Ministério da Justiça, até dezembro de 2009 encontravam-se em detenção 

aproximadamente 31.400 mulheres, ficando o estado de São Paulo com o maior 

número de presas.  

 Segundo Mathew et al., 2005, as infecções associadas a um maior risco de 

desenvolver câncer, são mais prevalentes em prisioneiros do que na população 

geral externa, podendo ser um fator impactante na estatística do câncer.   

 Este estudo propiciará não somente uma melhor compreensão da prevalência 

do HPV em uma população reclusa e sua relação com MMP-9, como também o 

fornecimento do diagnóstico citológico, dando oportunidade de tratamento para as 

pacientes.  
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2  OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo deste estudo consistiu em avaliar a MMP-9, através de 

imunocitoquímica, em esfregaços  cérvico-vaginais coletados na Penitenciária 

Feminina de Sant’ana, a fim de investigarmos a possível utilização desta técnica como 

um marcador de valor preditivo de melhor prognóstico em pacientes com lesões e 

tumor, com a vantagem de representar um método pouco invasivo frente a biópsia; 

 

2.1 Objetivos específicos: 

 

1º.  Realização da coleta de Papanicolaou e posteriormente o diagnóstico citológico, 

no período de agosto de 2009 a agosto de 2010. 

2º.  Avaliação dos níveis de expressão da MMP-9 através de imunocitoquímica nos 

esfregaços.  

3º. Avaliação do esfregaço cérvico-vaginal quanto a presença de processo 

inflamatório, agentes inflamatórios como também o grau da lesão e comparação 

com a expressão da MMP-9. 

4º.  Análise das anamneses das respectivas amostras avaliando e contrapondo os 

fatores de risco já estabelecidos pela literatura.  

5º. Realização da análise estatística dos dados com base no n de 630 amostras, 

resultadas pelo comparecimento das pacientes para coleta 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Amostras 

  

 A Penitenciária Feminina de Ana conta com a reclusão de 2.720 detentas, 

que foram elegíveis por voluntariado, para coleta pelo comparecimento no período 

de Agosto de 2009 a Agosto de 2010, com faixa etária entre 18 e 70 anos, sendo o 

processo de seleção baseado na sequência de celas e pavilhões através do sistema 
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de cadastro. O problema do carcinoma cervical na saúde pública foi introduzido de 

maneira esclarecedora, ficando a paciente com o direito de ausentar-se da coleta.  

A inclusão das amostras no presente estudo foi consentida pela Diretoria da 

Penitenciária além da autorização dos comitês de ética da Universidade Federal de 

São Paulo/UNIFESP (Projeto Nº.0369/06) com ciência do Comitê de Ética em 

Pesquisa da FCF-USP (Ofício CEP 107/2010).  

Foram excluídas apenas as pacientes que se reservaram no direito de não 

participarem do exame preventivo.  

Os laudos emitidos das amostras que apresentaram lesão ou infecção foram 

encaminhadas para a Penitenciária Feminina de Sant´ana pelo Dr. Marco Antonio 

Zonta, responsável pelo Laboratório IN CITO CITOLOGIA DIAGNÓSTICA, para a 

coordenadoria da penitenciária para posterior tratamento cedido pela própria 

penitenciária através de médicos internos como ginecologistas e clínicos gerais, e 

caso necessário, tratamento externo. O projeto não gerou desconforto nem risco 

para as pacientes.  

 

3.2 Anamnese  

 

 Foi realizada a anamnese (Figura 4) para dados estatísticos e 

epidemiológicos e posterior comparação com os fatores de risco já estabelecidos na 

literatura e citados na introdução envolvendo perguntas referentes a dados pessoais, 

como o estado civil, idade, número de filhos, realizações anteriores de exame 

preventivo, tempo de detenção e pena, uso de prótese dentária, presença de lesão 

oral, saneamento básico residencial, grau de escolaridade, tabagismo, idade de 

inicio da atividade sexual, número de parceiros sexuais totais, número de parceiros 

sexuais nos últimos seis meses, tipo de sexo praticado, opção sexual, renda mensal 

anterior, número de abortos, etilismo, uso de drogas, tratamentos anteriores e 

históricos familiares de câncer.  
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Figura 4. Questionário realizado para cada paciente anteriormente a coleta. A 

anamnese cuidadosa seleciona as pacientes com principais fatores de risco, como 

atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais, não realização freqüente de exame 

preventivo, entre outros, servindo posteriormente para dados epidemiológicos e 

estatísticos. 
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3.3 Citologia convencional  

 

Após questionário realizou-se duas coletas cérvico-vaginal por um método 

convencional de esfregaço em lâmina. O material cérvico-vaginal foi colhido com 

espátula de Ayre da parede vaginal, fundo de saco e colo do útero na porção da 

Junção Escamo Colunar (JEC) e com escova de cerdas plásticas no canal 

endocervical. O material dos esfregaços foi fixado utilizando-se um fixador composto 

por álcool 95º e uma composição de polietilenoglicol da marca Citofix® (Koss & 

Gompel, 2000). As amostras de esfregaços citológicos foram submetidas à 

coloração convencional de Papanicolaou e analisadas em microscopia óptica no 

Laboratório IN CITO Citologia Diagnóstica pelo Dr. Marco Antonio Zonta. As 

alterações celulares foram classificadas baseadas no Sistema Bethesda, 2001.  

Todo o material de coleta, com exceção de lâminas e do Kit SurePath™ Pap 

Test da empresa BD - Worldwide, foi fornecido pela coordenadoria da Penitenciária 

Feminina de Sant´ana.  

 

3.4 Imunocitoquímica 

  

 

 Para a reação de imunocitoquímica, as lâminas convencionais ficaram 

submergidas 24 horas em Etanol Absoluto para completa retirada do fixador, 

passando em seguida por processo de regressão alcoólica, posteriormente em H²O 

destilada para evitar a secagem do material. Em seguida foi realizada a recuperação 

antigênica em suporte com Tampão Citrato pH 6,0 10mM, aquecido a 95ºC por 5 

minutos. Uma vez que o material atingiu a temperatura ambiente, após 30 minutos 

em repouso, as amostras foram lavadas com H²O destilada e em seguida foi 

realizado o bloqueio da Peroxidase Endógena utilizando-se solução de Peróxido de 

Hidrogênio (H²O²) a 3% por 20 minutos. As amostras foram bloqueadas por completo 

com BSA 2% (66kDa), diluído em PBSA por 1 hora em câmara úmida semi-aberta a 

37ºC e limpadas cuidadosamente. Em seguida foi adicionado às lâminas o anticorpo 

primário Anti-MMP-9 (MsxHu MMP-9/MILLIPORE MAB 13415)  diluído em BSA 2% 

e incubadas  por 2 horas em câmara úmida fechada a 4ºC mantendo BSA 2% para 

os controles sem anticorpo primário. As lâminas foram então lavadas 3 vezes com 

http://www.bd.com/
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PBSA por 5 minutos cada e adicionado o Anticorpo Secundário (Solução Amarela da 

BIOTINYLATED LINK UNIVERSAL) do Kit LSAB + System-HRP-K0690 (DAKO 

Cytomation), de 2 a 3 gotas em cada corte, incubando em câmara úmida por 30 

minutos a 37ºC. Uma nova lavagem das lâminas foi realizada por 3 vezes com 

PBSA por 5 minutos cada. Para a Estreptavidina, as lâminas foram incubadas com 

complexo STREPTAVIDIN-HRP (Solução Vermelha do kit LSAB) com adição de 2 a 

3 gotas na superfície do material e incubadas em câmara úmida por 30 minutos a 

37ºC e novamente lavadas 3 vezes com PBSA por 5 minutos cada. Para revelação 

do processo, as lâminas foram incubadas em solução substrato Diaminobenzidina 

(DAB – 80mg%) durante 3 a 5 minutos a 37ºC em câmara úmida. Foram lavadas em 

H²O destilada por 3 minutos e contracoradas com Hematoxilina de Harris por 1 

minuto sendo lavadas novamente com H²O destilada. Foi realizada uma progressão 

alcoólica e montagem das lâminas com Entellan (Merck) para leitura em microscopia 

óptica comum. Em seguida, as lâminas foram observadas ao microscópio óptico 

para análise do desenvolvimento de precipitado castanho-dourado, como produto 

final da reação, e a marcação foi classificada pela intensidade da coloração: fraca 

(+), moderada (++), forte (+++) ou ausente (-) conforme sugerido pela literatura 

(Davidson et al., 1999; Brummer et al., 2002; Sheu et al., 2003; Belhocine et al., 

2010). As fotos foram obtidas com a utilização do software Nikon ACT-1 DXM 

1.200C. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Material coletado 

 

O material cérvico-vaginal de 630 pacientes foi coletado por nós do 

Laboratório de Citologia e Patologia da FCF-USP, juntamente com a equipe do 

Laboratório IN CITO e da Infectologia da UNIFESP, no período de Agosto de 2009 

até Agosto de 2010.  

Foram coletadas, no total, amostras de 630 pacientes para diagnóstico 

citológico e destas 621 também foram coletadas lâminas processamento da técnica 

de imunocitoquímica. 

Dentre as 621 para imunocitoquímica, 134 amostras de pacientes também 

foram coletadas em material líquido com o Kit SurePath™ Pap Test da BD - 

Worldwide para processamento posterior da técnica de citologia líquida. Embora não 

tenha sido realizada neste estudo, a detecção e tipagem viral, a coleta em meio 

líquido tem a capacidade de preservar o DNA-HPV por até 3 anos o DNA do HPV, 

caso esteja presente,  possibilitando a  posterior detecção e tipagem. 

 

4.2 Anamnese 

 

 Os dados das anamneses descritos no próximo item apresentam-se na 

Tabela 2. 

 

4.2.1 Perfil das 630 pacientes 

 

As anamneses das 630 pacientes revelam que a maioria das pacientes 

apresenta idade entre 18 e 30 anos, caracterizando o perfil da população carcerária 

do país. Aproximadamente a metade 51% (325/630) das pacientes informaram que 

não realizavam com freqüência o exame preventivo de Papanicolaou e, apenas 9% 

(58/630) informaram não possuíam saneamento básico adequado em suas 

residências. 

http://www.bd.com/
http://www.bd.com/
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Dentre as 630 presas, 76% (477/630) delas informaram ter o hábito de fumar 

de forma intensa ou moderada. 

O início de atividade sexual da maioria, 62% (389/630), foi antes dos 15 anos. 

As pacientes que se relacionaram sexualmente com nenhum ou menos de 10 

parceiros ao longo da vida somam 78% (490/630) enquanto 22% (140/630) 

informaram que se relacionaram com múltiplos parceiros sexuais (Tabela 2).  

A freqüência do uso de preservativos em todas as relações foi baixa quando 

comparado ao número de mulheres que relataram o uso esporádico ou ausente do 

método contraceptivo de 92,5% (583/630). As 425 (67%) pacientes que relataram o 

uso de bebidas alcoólicas descreveram como sendo este do tipo “social’. A opção 

sexual predominante na Penitenciária é a Heterossexual com índice de 74% 

(472/630) nas pacientes (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Dados estatísticos obtidos através das anamneses das pacientes 
coletadas, mostrando a distribuição de fatores de risco nos diferentes laudos 
citopatológicos. Inflam = inflamatório, LSIL = lesão de baixo grau, HSIL = lesão de 
alto grau.   
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4.2.2 Perfil das pacientes com laudo citológico sem lesão ou inflamação 

 

Obtivemos laudo normal nos esfregaços de 45 pacientes, sendo que 91% 

(41/45) iniciaram atividade sexual antes dos 20 anos, apenas 19% (9/45) usavam 

preservativo com freqüência e apenas 18% (8/45) tiveram mais de 10 parceiros 

sexuais. 

Faziam Papanicolaou com freqüência 51% (23/45) e 91% (41/45) possuíam 

saneamento básico.     

 

4.2.3 Perfil das pacientes com processo inflamatório inespecífico e específico 

 

Das 494 pacientes com inflamação, tanto inespecífica quanto específica, 89% 

(441/494) das pacientes usavam preservativos às vezes ou nunca e 22% (109/494) 

tiveram mais de 10 parceiros sexuais. Não tinham saneamento básico em suas 

residências 9,5% (47/494) das pacientes.  

 

4.2.4 Perfil das pacientes com algum grau de lesão 

 

Em relação aos esfregaços da cérvice-vaginal, das 85 pacientes com lesões 

(69 de baixo grau, 12 de alto grau e 4 tumores)  apenas 27 % (23/85) tiveram mais 

de 10 parceiros sexuais, porém 85% (72/85) delas responderam usar preservativos 

às vezes ou nunca, e mais da metade 59% (50/85) iniciaram atividade sexual antes 

dos 15 anos.   

Das amostras com lesões, em relação ao total de 630 pacientes, 9,5% 

(69/630) apresentaram LSIL, 2% apresentaram HSIL e 0,6% (4/630) apresentaram 

sinal de malignidade. 

Das 4 pacientes com alterações citológicas caracterizando malignidade (2 

adenocarcinomas in situ e 2 carcinomas invasivos),  75% (3/4) revelaram nunca 

terem usado preservativo e terem iniciado atividade sexual antes dos 15 sendo que 

uma paciente iniciou com 17 anos. Das 4 pacientes com tumor apenas 1 revelou 

fazer preventivo de Papanicolaou regularmente. 
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4.3 Definição de laudo citopatológico  

 

Os laudos citopatológicos seguiram a terminologia do Sistema de Bethesda 

introduzido em 1998 e revisado em 2001, em uso rotineiro pelo Laboratório IN CITO, 

onde o laudo normal sem sinal de lesão ou malignidade se dá através da ausência 

de alterações morfológicas nas células escamosas e glandulares.  

No laudo inflamatório são observados polimorfonucleares geralmente 

abundantes e alterações celulares como binucleação, halo perinuclear, 

hipercromasia, vacuolização, rarefação nuclear, perda dos bordos citoplasmáticos, 

metacromasia, entre outros. Os agentes infecciosos possuem características 

próprias, através das quais podem ser reconhecidos nos esfregaços, além dos sinais 

de inflamação observados nas células epiteliais como descrito acima (Figura 5). 

Os laudos de lesões de baixo grau (LSIL) são dados pelas características de 

células intermediárias ou superficiais, que mostrem aumento nuclear de até três 

vezes acompanhando  contorno irregular moderado, presença de hipercromasia e 

cromatina finamente granulada. A principal característica das lesões de baixo grau 

se caracteriza por um grande halo perinuclear com citoplasmas claro e de contorno 

suave, denominado “coilócito” (do grego koilos, que significa halo ou cavidade). 

Embora seja o sinal patognomônico da infecção por HPV, o coilócito pode estar 

ausente, sendo importante a avaliação criteriosa de todos os achados citológicos. 

 Nas lesões de alto grau (HSIL - carcinoma in situ), as alterações celulares 

compreendem células menores e menos maduras, sendo as da camada basal 

apresentando aumento nuclear e relação núcleo-citoplasma  maior devido ao menor 

tamanho das células. Diferente de LSIL, a HSIL possui hipercromasia, grânulos de 

cromatina e os contornos irregulares são mais acentuados (Figura 5).  

Nas atipias escamosas de significado indeterminado (ASC-US) são 

observadas alterações reativas de menor grau do que nas lesões neoplásicas. O 

núcleo aumenta de duas a três vezes comparadas ao núcleo de uma célula 

intermediária normal e, podem ser observadas hipercromasia leve e variações no 

tamanho e forma nuclear (Figura 5). 

Para laudo de carcinoma escamoso invasivo pode-se observar queratinização 

das células, pleomorfismo celular acentuado, formas celulares bizarras  como 

células alongadas e fusiformes. São observadas acidofilia ou orangeofilia 

citoplasmáticas podendo também ser basofílica. O núcleo ocupa quase todo o 
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diâmetro do citoplasma e apresenta cromatina picnótica, raros nucléolos podendo 

haver diátese tumoral associada.  

No adenocarcinoma in situ, predominam as células em retalhos e fileiras, 

podendo encontrar rosetas porém, células isoladas são mais raras. Um achado 

morfológico comum são as bordas irregulares, núcleos redondos amontoados, 

hipercromáticos e alongados, com variação de tamanho (Figura 5).  

Em tumor glandular invasivo, como o adenocarcinoma invasivo, observa-se 

dissociação celular, células tumorais em retalhos, rosetas, fileiras e sincício podendo 

o núcleo se apresentar circular ou irregular com acentuado pleomorfismo com 

pequenos nucléolos, dependendo do grau de diferenciação tumoral.  

 



26 

 

 
 

Figura 5. Ilustração das alterações morfólógicas encontradas nas amostras das 
630 pacientes, baseadas no Sistema Bethesda, 1998, coradas por Papanicolaou e 
analisadas por microscopia de luz convencional. LSIL = lesão intraepitelial de baixo 
grau. HSIL = lesão intraepitelial de alto grau. Aumento 400x. Setas: 1 e 2. Célula 
normal sem alterações morfológicas. 3. células com reações inflamatórias e 
presença de polimorfonucleares. 4. atipia nuclear. 5. células superficiais com 
núcleo alterado. 6. células da camada basal com núcleo alterado. 7. células 
glandulares (endocervicais) alteradas com presença de hemorragia. 8. célula 
escamosa alterada com presença de diátese tumoral. 
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4.4 Laudo citopatológico emitido pelo Laboratório IN CITO  

 

Numa amostragem total de 630 lâminas, foram laudadas 7% (45/630) das 

lâminas normais, sem sinais de infecção ou lesão (Gráfico 1).  

Das 539 lâminas inflamatórias, foram encontradas 58% (314/539) 

inespecíficas e 33% (180/539) específicas (Gráfico 1). Em relação ao total de 

inflamações específicas, foi observado um índice de 0,5% (1/180) de Trichomonas 

vaginalis juntamente com Leptothrix sp, 1% (2/180) de Leptothrix sp, 1% (2/180) de 

Actinomyces sp, 1% (2/180) de Chlamydia trachomatis, 2% (3/180) de Herpes vírus, 

8% (15/180) Lactobacillus sp, 17% (31/180) de Cândida sp, 23% (41/180) 

Trichomonas vaginalis e 46% (83/180) de vaginose Bacteriana (Gardnerella 

vaginalis) (Gráfico 2).  

De 630 pacientes foram encontradas 6 ASC-US  (Gráfico 1) representando 

1% das amostras totais sendo que um ASC-US apresentava vaginose bacteriana. 

Das 180 amostras apresentando inflamação específica, em relação ao 

número total de 630 pacientes, foi observado um índice de 0,15% (1/630) de 

Trichomonas vaginalis juntamente com Leptothrix sp, 0,3% (2/630) de Leptothrix sp, 

0,3% (2/630) de Actinomyces sp, 0,3% (2/630) de Chlamydia trachomatis, 0,48% 

(3/630) de Herpes vírus, 2,4% (15/630) Lactobacillus sp, 5% (31/630) de Cândida sp, 

6,5% (41/630) Trichomonas vaginalis e 13% (83/630) de vaginose Bacteriana 

(Gardnerella vaginalis) (Gráfico 2). 

No grupo onde se encontram as lesões que também apresentam agentes 

infecciosos, foram laudados 17 esfregaços, sendo 6% (1/17) de HSIL com vaginose 

bacteriana, 6% (1/17) LSIL com Cândida sp, 6% (1/17) LSIL com Herpes vírus, 53% 

(9/17) LSIL com Gardnerella vaginalis e 29% (5/17) LSIL com Trichomonas sp 

totalizando 94% de amostras(16/17) LSIL com agentes.  

Das 64 lâminas de lesões na ausência de agentes ,17% (11/64) HSIL e 83% 

(53/64) LSIL (Gráfico 1).   

Das 4 lesões malignas, que não apresentaram agentes infecciosos, 50% (2/4) 

são de Adenocarcinoma in situ e 50% (2/4) de Carcinoma invasor. Em relação ao 

número total de 630 pacientes, os tumores representam 0,6% (4/630) das amostras 

(Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Laudo citopatológico das amostras cérvico-vaginais das 630 pacientes. 

Os esfregaços citológicos foram analisados pelo laboratório IN CITO. O 

gráfico representa o total de amostras, que foram divididas entre a 

presença e a ausência de agentes inflamatórios. LSIL = lesão 

intraepitelial de baixo grau. HSIL = lesão intraepitelial de alto grau. 

  
 

 

    Gráfico 2 -  Prevalência de agentes infeciosos nas 630 amostras cérvico-vaginais. 
Os laudos apresentando inflamação específica, foram divididos entre 
os agentes infecciosos onde a maior prevalência de infecção se dá 
por vaginose bacteriana, seguida por Trichomonas vaginalis. 
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4.5 Imunocitoquímica 

4.5.1 Padronização do método 

 

 O método de imunocitoquímica foi padronizado nas lâminas cérvico-vaginais, 

as quais foram divididas em duas regiões, uma para controle da reação sem adição 

do anticorpo primário Anti-MMP-9 e outra porção com adição do anticorpo primário. 

A marcação de imunocitoquímica da proteína MMP-9 nos esfregaços vaginais 

(Figuras 6) mostrou-se heterogênea, observando-se marcação citoplasmática em 

diferentes tipos celulares, como células escamosas e  polimorfonucleares, mais 

especificamente em neutrófilos. Não houve sinal de marcação na região laminar na 

ausência do anticorpo primário, confirmando a reação negativa. 

Para controle positivo da reação foram utilizadas lâminas histológicas de 

placenta, cedidas gentilmente pela Dra. Silvana Sandri, do laboratório de Bioquímica 

Clínica do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, com aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da FCF-USP (CEP/FCF nº486). As lâminas de placenta foram 

escolhidas como controle pelo potencial natural da MMP-9 de participar de 

processos fisiológicos como o desenvolvimento embrionário e remodelamento 

tecidual (Figura 6). 

Assim como as lâminas cérvico-vaginais, as lâminas de placenta foram 

divididas em duas regiões, e assim que geramos o controle, consideramos, portanto, 

que o método poderia ser utilizado para esfregaços cérvico-vaginais e o anticorpo 

primário. 

A padronização da avaliação das amostras após o método de 

imunocitoquímica foi realizada a fim de encontrar a melhor maneira de reproduzir o 

resultado da técnica quando há marcação de MMP-9. Foi escolhido o método de 

cruzes, semi-quantitativo, onde uma cruz (+) representa intensidade fraca, duas 

cruzes (++) representam intensidade moderada e três cruzes (+++) representam 

intensidade acentuada, tanto em polimorfonucleares como em células escamosas e 

glandulares (Figura 7) . A determinação da incidência de uma, duas ou três cruzes 

se dá pela intensidade de marcação mais aparente na lâmina. As cruzes não se 

aplicam onde não há intensidade (-), estando ausente a marcação (Davidson et al., 

1999; Brummer et al., 2002; Sheu et al., 2003; Belhocine et al., 2010). 
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Posteriormente à padronização, seguiu-se com a técnica de imunocitoquímica 

nas lâminas restantes a fim de atingir o objetivo do projeto. 

 

 

Figura 6. Padronização de imunocitoquímica para MMP-9.  Campos aleatórios 
da reação em esfregaços cérvico-vaginais. As amostras de placenta foram 
utilizadas como controle positivo da reação, mostrando a marcação positiva. CN = 
controle negativo sem anticorpo primário, não apresentando marcação. Aumento 
400x.  

 

 Figura 7. Padronização de imunocitoquímica para MMP-9.  Campos alternativos 
da reação em esfregaços cérvico-vaginais. Uma cruz (+) apresentando fraca 
marcação da proteína, duas cruzes (++) apresentando moderada marcação e três 
cruzes (+++) apresentando ntensa marcação, tanto em células escamosas como em 
polimorfonucleares. CN: controle negativo sem anticorpo primário. Aumento 1000x. 
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4.5.2 Imunocitoquímica nas amostras das pacientes 

 

A marcação de imunocitoquímica da proteína MMP-9 nos esfregaços vaginais 

se mostrou heterogênea, considerando apenas as células escamosas, observando-

se marcação citoplasmática  dependente do diagnóstico citológico. Entretanto a 

marcação independe do tipo celular alterado, podendo estar presente em células 

normais e/ou ausentes em células alteradas. 

Das 630 amostras de pacientes coletadas, 45 foram laudadas como normais 

(Gráfico 1), sem sinal de infecção e negativas para lesão ou sinal de malignidade. 

Das 45 lâminas normais submetidas à reação de imunocitoquímica, 20% (9/45) não 

apresentaram  sinal de marcação para MMP-9, com raros polimorfonucleares, em 

células escamosas marcadas.  A maioria das lâminas, 71% (32/45), apresentaram 

sinal fraco de marcação tanto em células escamosas como em polimofornucleares e  

9% (4/45) apresentaram sinal moderado de marcação (Figura 8). 

 

Figura 8. Representação ilustrativa do gráfico 3, das imunocitoquímicas das 45 lâminas     
normais com marcação ausente em 20% das células escamosas, intensidade fraca em 
71% das amostras e intensidade moderada de marcação em 9% das lâminas. Aumento 
400x. 
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Das 312 inflamações inespecíficas, menos de 1% (1/312) não apresentou 

células no esfregaço para serem analisadas, consideradas insatisfatórias para leitura 

segundo Sistemas Bethesda, 2011. Não apresentaram marcação para a MMP-9 

10% (31/312), 77,5% (242/311) das lâminas apresentaram intensidade fraca de 

marcação, 11% (34/311) apresentaram intensidade moderada e 1% (3/311) 

apresentaram sinal intenso de marcação (Figura 9). 

 

 

   
Figura 9.  Representação ilustrativa do gráfico 3 das imunocitoquímicas das 312                                                               
lâminas inflamatórias inespecíficas com marcação fraca ausente em 10% das 
lâminas, fraca em 77,5%,  moderada em 11% e intensa em 1% das amostras. 
Aumento 400x. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Das 177 amostras de inflamações específicas com presença de agentes 

infecciosos, menos de 1% (1/177) não apresentou células no esfregaço para serem 

analisadas. Não apresentaram marcação para MMP-9 10% (18/177), 78% (138/177) 

apresentaram expressão de marcação fraca, 10% (18/177) apresentaram expressão 

moderada e 2% (3/177) apresentaram expressão acentuada (Figura 10). 

 

 

 
Figura 10. Representação ilustrativa do gráfico 3 das imunocitoquímicas das 176 
lâminas  inflamatórias específicas,  com marcação ausente em 10%, intensidade fraca 
em 78%, moderada em 10% e acentuada em 2% das amostras. Aumento 400x. 
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 Das 50 lesões de baixo grau (LSIL), 76% (38/50) das lâminas apresentaram 

expressão fraca e 24% (12/50) apresentaram expressão moderada (++) para MMP-9 

(Figura 11). 

Das 16 amostras laudadas com LSIL associadas à presença de algum agente 

infeccioso, 62,5% (1016) amostras apresentaram uma expressão fraca,  31,5% 

(5/16) expressão moderada  e 6% (1/16) apresentaram expressão acentuada  

(Figura 11). 

 

 

Figura 11. Representação ilustrativa do gráfico 3, nas duas primeiras colunas, das 
imunocitoquímicas das 50 lâminas LSIL com expressão fraca em 76% e moderada em 
24% das amostras. Nas duas colunas da direita, a figura representa também as 16 
amostras de LSIL associadas a agentes infecciosos com expressão fraca em 62,5% 
das amostras,  moderada em 31,5% e acentuada em 6% das amostras. Aumento 400x. 

 

 

Entre as lesões de alto grau (HSIL) a reação para MMP 9 apresentou-se 

positiva em 100% (10/10) amostras submetidas a imunocitoquímica  uma expressão 
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moderada (++) para MMP-9 marcando tanto polimorfonucleares neutrófilos quanto 

células escamosas (Figura 12). 

A única amostra HSIL com algum agente infeccioso coletada entre as 630 

amostras totais apresentou na imunocitoquímica uma marcação para MMP-9 fraca 

(+) em células escamosas (Figura 12). 

 

       

Figura 12. Representação ilustrativa do gráfico 3, das lesões de alto grau.  
imunocitoquímicas das 11 lâminas de HSIL com expressão moderada em 
100% e expressão fraca em 100% da amostra associada a vaginose 
bacteriana. Aumento 400x. 
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As 4 amostras tumorais foram submetidas a imunocitoquímica onde 100% 

(2/2) das amostras com carcinoma escamoso apresentaram expressão acentuada 

(+++) para MMP-9. As lâminas de adenocarcinoma in situ apresentaram 50% (1/2) 

de expressão moderada (++) e 50% (1/2) de intensidade acentuada (+++) (Figura 

13). 

 

 

Figura 13. Representação ilustrativa do gráfico 1, das imunocitoquímicas das 4 
amostras tumorais, apresentando 100% de marcação intensa nos carcinomas 
escamosos invasivos, e 50% de marcação moderada e 50% de marcação 
acentuada nos adenocarcinomas. Aumento 400x. 
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Observa-se no gráfico 3, um aumento da expressão da MMP-9 conforme a 

progressão de lesões. O gráfico 3 representa a expressão da proteína apenas em 

células escamosas, sem representação da expressão em células do sistema 

imunológico como os polimorfonucleares, que apresentaram expressão moderada 

ou acentuada em 90% das lâminas, independente do laudo citopatológico.  

 

 

 

Gráfico 3 -  Dados da progressão da intensidade de MMP-9 nas amostras cérvico-       
vaginais de 621 pacientes. Observa-se um aumento da expressão da 
proteína correlacionando-se com a progressão e gravidade das lesões. 
Observa-se ainda, que em lâminas LSIL associadas a algum agente 
infeccioso, há um aumento da expressão da proteína, quando 
comparadas com as lâminas LSIL sem algum agente infeccioso. No 
entanto, pode-se observar o contrário nas lâminas HSIL, quando na 
presença do agente há uma menor expressão da proteína. Duas 
lâminas, uma inflamatórioa inespecífica e outra inflamatória específica, 
não apresentaram célular para serem analisadas. LSIL = lesão 
intraepitelial de baixo grau. HSIL = lesão intraepitelial de alto grau. ASC-
US = atipia celular escamosa de significado indeterminado.   
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Como citado, a MMP-9 também atua como proteína pró-inflamatória em 

processos patológicos ou inflamatórios e, por este motivo, verificou-se a expressão 

de MMP-9 em células de polimorfonucleares, presentes nas lâminas cérvico-

vaginais. 

Observou-se que mesmo em lâminas normais, houve grande quantidade de 

polimorfonucleares encontrados, em sua maioria neutrófilos, marcados pela 

proteína. Nas lâminas normais, 27% (12/45) das amostras não apresentaram 

polimorfonucleares, 4% (2/45) não apresentaram nenhum sinal de marcação,  29% 

(13/45) apresentaram uma marcação fraca, 11% (5/45) apresentaram marcação 

moderada e 29% apresentaram sinal intenso de marcação (gráfico 4). 

Das  312 lâminas inflamatórias inespecíficas, 1 % (4/312) não apresentou 

células para serem analisadas, 6,5% (20/312) não apresentaram marcação, 46% 

(143/312) apresentaram sinal fraco, 39,5% (123/312) apresentaram sinal moderado 

e 7,0% (22/312) apresentou sinal intenso de marcação (Gráfico 4). 

Em relação as 177 lâminas inflamatórias específicas, 2% (3/177) não 

apresentaram células para serem analisadas, 6% (10/177) não apresentaram sinal 

de marcação, 52% (92/177) apresentaram sinal fraco, 39% (69/177) apresentaram 

final moderado e 2% (3/177) apresentaram sinal intenso de marcação (Gráfico 4). 

Das 6 lâminas com atipia indeterminada de células escamosas (ASC-US), 

17% (1/6) não apresentaram sinal de marcação, 50% (3/6) apresentaram sinal fraco, 

17% (1/6) apresentaram sinal moderado e 17% (1/6) apresentaram sinal intenso de 

marcação (Gráfico 4). 

Entre as 50 lâminas LSIL, 2% (1/50) não apresentaram células para serem 

analisadas, 38% (19/50) apresentaram sinal fraco,  48% (24/50) apresentaram sinal 

moderado e 12% (6/50) apresentaram sinal intenso de marcação (Gráfico 4). Das 16 

lâminas LSIL associadas a algum agente infeccioso, 25% (4/16) apresentaram sinal 

fraco, 69% (11/16) apresentaram sinal moderado e 6% (1/16) apresentaram sinal 

intenso de marcação (Gráfico 4). 

Das 11 lâminas HSIL, 9% (1/11) apresentaram sinal fraco, 27% (3/11) 

apresentaram sinal moderado e 64% (7/11) apresentaram sinal intenso de marcação 

(Gráfico 4). Na única lâmina HSIL associada a agente infeccioso a marcação se 

mostrou intensa. 
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Nas 4 lâminas tumorais, duas de adenocarcinoma e duas de carcinoma 

escamoso invasivo, a expressão em polimorfonucleares se mostrou acentuada em 

100% das amostras. 

 

 

Gráfico 4 - Dados da progressão da intensidade de MMP-9 em polimorfonucleares, nas    

amostras cérvico-vaginais de 621 pacientes. Observa-se um aumento da 

expressão da proteína correlacionando-se com a progressão e gravidade das 

lesões. LSIL = lesão intraepitelial de baixo grau. HSIL = lesão intraepitelial de alto 

grau. ASC-US = atipia celular escamosa de significado indeterminado. 

Como mostrado no Gráfico 5, é proporcional a intensidade de marcação de 

MMP-9 em células escamosas e polimorfonucleares, quando comparados à 

presença de inflamações e progressão de lesões. 

Proporcionalmente ao número de amostras em cada segmento diagnóstico, 

observa-se no Gráfico 5, que em lâminas normais e inflamatórias a prevalência de 

marcação é fraca. Nas lesões de baixo e alto grau, a intensidade de marcação se 

equilibra entre moderada e intensa, e nas amostras tumorais, tanto as células 

escamosas quanto os polimorfonucleares apresentam uma marcação proteica 

intensa. 
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5 DISCUSSÃO  

 

As neoplasias cervicais são conhecidas por terem relação com fatores de 

risco que podem ter um papel importante na progressão das lesões como 

tabagismo, uso de contraceptivos, nutrição, múltiplos parceiros e ausência do uso de 

preservativos (Nam et al. 2009; Villa et al., 2009). O início precoce da atividade 

sexual, higiene inadequada, baixo nível sócio econômico e a não realização de 

exames preventivos também caracterizam os principais fatores de risco (Nam et al. 

2009; Villa et al., 2009). 

Seguindo os relatos da literatura em relação aos fatores de risco, avaliamos 

as anamneses das pacientes e os resultados estatísticos revelaram que de todas as 

585 pacientes, 38% não fazem ou nunca fizeram Papanicolaou, que 76% fazem uso 

intenso ou moderado do cigarro, que 65% se relacionaram sexualmente com menos 

de 10 parceiros e que apenas 37% iniciaram atividade sexual depois do 17 anos.  

Das 81 mulheres com lesões 27% tiverem mais de 10 parceiros porém 58% 

iniciaram atividade sexual antes dos 17 anos e 85% usavam preservativos às vezes 

ou nunca. Mostramos com nossas estatísticas, que as mulheres que apresentam 

lesões ou malignidade são as pacientes que mais apresentam fatores de risco em 

seus hábitos de vida, como também relatam autores como zur Hausen, 2002, 

Rabelo-Santos, 2003, Nam et al. 2009, Villa et al., 2009, entre outros. 

Os resultados da citologia convencional revelaram o alto índice de infecções 

por agentes infecciosos causadores de doenças, pela ausência do uso de 

preservativos e alto número de parceiros sexuais, sendo a maior incidência por 

vaginose bacteriana, que tem como prevalência a bactéria Gardnerella vaginalis, 

representando 46% das inflamações específicas e 13% das amostras totais. 

Nossos dados anteriores são semelhantes ao estudo de Murta et al., 2000, 

que evidenciou a Gardnerella vaginalis, causadora também da vaginose bacteriana, 

mostrou que esta bactéria é altamente incidente, variando de 2 a 58% das infecções. 

Foi sugerido que essa bactéria esteja relacionada com o desenvolvimento de 

neoplasias, como co-fator do HPV. 

Outros estudos como de Stori-Filho et al., 2010, mostrou que a prevalência de 

G. Vaginalis variou em 3-6,5% da população feminina de Maringá-PR/Brasil tanto do 

Sistema único de saúde como em pacientes utilitárias de planos de saúde. Em 2008, 

o mesmo autor revelou uma prevalência de 14-20% de clue-cells, indicativas de 
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vaginose bacteriana, na população brasileira. Desta forma, a comunidade carcerária 

apresentou índices semelhantes aos da população geral. 

O protozoário Trichomonas vaginalis foi encontrado em 6,5% das amostras 

totais e 23% das inflamações específicas e em 7% das lesões de baixo grau da 

cérvice-uterina. Este dado é importante, pois evidencia a alta incidência de 

Trichomonas vaginalis em mulheres com pouco acesso a programas de prevenção 

pois Leon et al., 2009, revelou que a tricomoníase está relacionada com problemas 

de saúde reprodutiva, como doença pélvica inflamatória, baixo peso no nascimento 

e parto prematuro. A infecção por Trichomonas vaginalis depende de vários fatores, 

como idade, atividade sexual e múltiplos parceiros sexuais (Leon et al., 2009). Como 

a maioria das infecções do trato genital, a infecção por Trichomonas Vaginalis em 

pacientes do sexo feminino, causa sintomas como dispareunia, corrimento vaginal, 

disúria e prurido vulvar (Maciel et al., 2004; Loo et al., 2009).  

A infecção por Trichomonas vaginalis foi relacionada com um maior risco de 

transmissão pelo HIV, por sua capacidade de macerar e causar erosão ao colo 

uterino facilitando a entrada pelo vírus HIV, seu diagnóstico precoce se torna um 

importante passo na saúde pública, evitando a transmissão em parceiros sexuais, 

devido a maioria das mulheres infectadas serem assintomáticas (Maciel et al., 2004; 

Loo et al., 2009) 

Através da citologia convencional, o vírus do Herpes simples foi encontrado 

em 2% das inflamações específicas, menos de 1% das amostras totais e 1% das 

lesões de baixo grau. Chlamydia trachomatis foi encontrada em 1% das inflamações 

específicas, em menos de 1% das amostras totais e em nenhum caso de lesão, 

assim como Leptothrix sp. Actinomyces sp foi encontrado em 1% inflamações 

específicas na cérvice e em menos de 1% das amostras totais. 

O fungo Cândida sp foi encontrado em 17% das inflamações específicas, 5% 

das amostras totais e em 1% das lesões de baixo graus.  

Voog et al., 1995, sugeriram a possibilidade da infecção por Cândida sp ativar 

a infecção latente por HPV, pois já se sabe que alterações na flora vaginal pode 

gerar uma predisposição para infecção do HPV. 

As infecções causadoras das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs),  

como vaginose bacteriana (Gardnerella vaginalis), Chlamydia trachomatis e 

Trichomonas vaginalis, sugere-se que podem ter papel na progressão de 
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neoplasias, por alterarem mecanismos de defesa podendo facilitar a infecção pelo 

HPV (Nam et al. 2009; Villa et al., 2009). 

Outro ponto importante nas inflamações é a relação das MMPs com os 

processos de inflamatórios. Um possível mecanismo das MMPs pode ser a 

participação das MMPs nas células de defesa contra o tumor através da atividade de 

modulação de quimiocinas e citocinas (Roy et al., 2009). Recentes estudos 

sugeriram que as MMPs reconhecem substratos da matriz extracelular envolvidos 

não só na regulação celular a na reparação tecidual, como também na inflamação 

(Kucknoor et al., 2005; Imtiaz et al., 2007). Por este motivo tem sido sugerida uma 

possível relação da expressão de MMPs com inflamações crônicas, em resposta a 

infecção por agentes como Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, entre 

outros, sendo necessários estudos complementares para desvendar o possível 

papel das MMPs também nas inflamações (Kucknoor et al., 2005; Imtiaz et al., 

2007).  

Em relação as MMPs é importante ressaltar que principalmente a MMP-2 e 

MMP-9 estão relacionadas com o remodelamento da matriz extracelular, como em 

tumores benignos ou estados fisiológicos normais, como a embriogênese, e também 

com a degradação da matriz, como em tumores malignos e metástase (Libra et al., 

2009; No et al., 2009, Roy et al., 2009). Como citado, a invasão estromal e 

metástase distante são passos na progressão da malignidade tumoral e envolve 

degradação da membrana basal com subseqüente remodelamento da matriz 

extracelular.   

O papel das metaloproteinases de matriz, por degradar virtualmente todos os 

elementos de matriz extracelular, é valorizado em estudos de câncer onde se 

avaliam a expressão, atividade e função dessas MMPs. Especialmente em 

neoplasias cervicais, vários trabalhos contemplam a relação de MMP e progressão 

tumoral (Benaud et al., 1998; Singer et al., 2002; Zhou et al., 2002; Gaiotto et al, 

2004; Libra et al., 2009). Já é avançado o número de estudos das MMPs, em 

amostras derivadas de biópsia, relatando a maior expressão dessas proteínas 

sempre nos estágios avançados de câncer cervical. Podemos observar este dado, 

em nosso estudo, revelando que a da expressão de MMP-9 progride conforme o 

avanço nos graus de lesões e câncer. 

A detecção dos níveis, principalmente da MMP-2 e -9, na maioria dos 

estudos, é vista através de técnicas de imunohistoquímica e zimografia como relatou 
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Ben Davidson et al., 1999, que estudaram MMP-9 em 15 casos de carcinomas 

escamosos. Segundo este autor, em 10 casos de neoplasias de alto grau e em 10 

casos normais, observou-se a marcação de MMP-9 em imunohistoquímica em 72% 

de células neoplásicas, em 50% das lesões e apenas 10% nos controles, sugerindo 

a MMP-9 como um possível marcador precoce da progressão tumoral de lesões 

escamosas da cérvice-uterina. 

Hong et al. 2000, avaliaram 19 casos metastáticos de carcinoma 

espinocelular oral e 25 não-metastáticos, também por imunohistoquímica e 

zimografia, e verificaram que os níveis de MMP-2 e -9 são indicadores do potencial 

de invasão, sendo que a freqüência da expressão da MMP-9 foi maior da de MMP-2. 

Sheu et al., 2003, estudaram o papel de MMPs na progressão tumoral através 

da expressão de MMPs e inibição de seus inibidores, e relataram que MMP-2 e 

MMP-9 foram expressas em 13% de casos normais e 13% de casos de lesão de 

baixo grau em contraste com uma expressão de 83%-100% em lesões de alto grau 

e mais de 90% de expressão em casos de carcinomas escamosos, o que ocorreu 

também com MMP-1, MMP-14 e MMP-15. Puderam concluir que há uma 

progressiva hiper-regulação de MMP-2 e -9 em carcinomas escamosos.  

Nossos dados refletem o estudo de Sheu et al, 2003, que encontraram 

expressão também em casos normais, onde também encontramos fraca marcação 

de MMP-9 em 80% das lâminas normais, que pode referir-se à uma atividade basal.  

Apesar da MMP-9 ser uma proteína pró-inflamatória e sua secreção estar 

relacionada a citocinas e fatores de crescimento, também está relacionada a 

processos fisiológicos normais e interações célula-matriz. Segundo Azambuja 

Ribeiro et al, 2008,  o fato de tanto células normais quanto células tumorais 

expressarem diversas isoformas de MMPs, está aumentando a redundância de 

estudos relacionados à MMPs, tornando a interpretação um desafio único. Por outro 

lado, a marcação de células normais por ser fraca, diferenciam-se das células 

tumorais que progressivamente apresentam prevalência marcação moderada a 

intensa. 

  No et al., 2009, avaliaram por imunohistoquímica, a expressão de MMP-2 e 

MMP-9 em pacientes com neoplasias intra-epiteliais de grau I (LSIL), II e III (HSIL). 

O estudo observou que a expressão de MMP-2 não foi associada com o grau das 

lesões enquanto que a MMP-9 esteve expressa em 20-22% em NIC I e II e em 
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47,4% de NIC III onde foi sugerido que MMP-9 pode desempenhar um papel 

importante na progressão das lesões. 

Jensen et al., 2010, concluíram, após avaliarem por imunohistoquímica os 

níveis de MMP-9 e TIMP-1 em biópsia 340 pacientes com carcinoma colorretal em 

estágios II-IV  tratadas com 5-fluorouracil, que os resultados da expressão sugerem 

que a interação com o câncer e seus diversos efeitos, dependem da expressão 

dessas proteínas em células do estroma e células cancerosas, tornando esse 

reconhecimento como fundamental para a aplicação como marcadores prognósticos 

e em terapias que tenham as MMPs como alvo específico. 

Como citado anteriormente, as MMPs mantém um importante papel na 

progressão das lesões. Sendo assim, padronizamos os estudos imunocitoquímicos 

em esfregaços cérvico-vaginais, através da padronização da expressão de MMP-9, 

e observamos uma presença de sinal da MMP-9 em esfregaços cérvico-vaginais 

com alterações inflamatórias e lesões. Os estudos das MMPs e seu papel no 

desenvolvimento tumoral e de lesões continua em constante aprimoramento e para 

explorar minuciosamente nossos dados é necessário que seja maior o número de 

amostras analisadas.  

Em estudo de revisão da literatura, Libra et al., 2009, revelaram estudos que 

suportam a possibilidade de superexpressão de MMPs, principalmente a MMP-2 e -

9, na promoção do crescimento tumoral e metástase. 

O fato das MMPs estarem relacionadas com células de defesa, por serem 

proteínas pró-inflamatórias, foi mostrado nos dados deste estudo, onde 97% das 

amostras apresentaram marcação fraca (+), moderada (++) ou acentuada (+++) em 

polimorfonucleares. 

Já é sabido e bem descrito na literatura que a MMPs possuem papel 

fundamental na progressão de tumores, porém tais estudos foram consolidados de 

amostras provenientes de biópsia, procedimento este classificado invasivo por 

depender da retirada cirúrgica de um fragmento. Em contrapartida não observa-se 

na literatura estudos avaliando a expressão das MMPs em esfregaços, que tem a 

vantagem de serem usados em exames preventivos de rotina. 

Neste aspecto, este estudo é pioneiro por demonstrar o valor da citologia para 

a interpretação da expressão de MMP-9 e sua correlação com a histologia. Os estudos 

citológicos poderiam viabilizar um maior poder prognóstico de análise da progressão 

tumoral através de biomarcadores, pois a expressão e atividade de MMP-9 tem sido 
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observada continuadamente e seu significado prognóstico tem sido provado, como 

citado anteriormente nos estudos de vários autores.  

Uma avaliação de como essas enzimas se relacionam com a progressão das 

lesões e tumores pode favorecer o surgimento de novas estratégias diagnósticas e 

prognósticas, e devido a isso torna-se importante a busca por novas técnicas não 

invasivas, como a coleta e reprodução de esfregaços cérvico-vaginais, que podem 

tornar possível o diagnóstico a evolução de terapias eficazes para MMPs em 

pacientes podendo monitorar a atividade da MMP em alvo e os diferentes estágios 

de progressão.  

Nossos dados, até o presente momento, mostram uma evolução da 

expressão da MMP-9 em esfregaços vaginais conforme a progressão de lesões e 

presença de inflamações, principalmente quando associadas a agentes infeccioso 

pois observou-se um aumento da intensidade de marcação, comparativamente ao 

controle normal. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Como conclusão, nossos dados sugerem, que as mulheres com fatores de 

risco já estabelecidos possuem maior incidência de lesões. Relatamos também um 

maior índice na expressão de MMP-9 de acordo com a progressão das lesões 

quando comparado ao controle normal, dado este semelhante aos dados 

histopatológicos. Observamos também que as lesões de baixo grau com agentes 

infecciosos apresentam maior expressão de MMP-9 do que aquelas que não 

apresentavam agentes, indicando que possivelmente a inflamação específica possa 

agravar o processo de lesão.  

 Como observamos o aumento da expressão de MMP-9 em esfregaços 

cérvico-vaginais tanto em células escamosas quanto em polimorfonucleares, 

conforme a progressão de lesões, por método de imunocitoquímica, mostramos que 

este método, portanto, pode vir a ser no futuro um possível biomarcador de evolução 

de lesão precursora e auxílio preventivo. A imunocitoquímica para MMP-9 em 

esfregaços cérvico-vaginais poderá ser útil para fins prognósticos quando 

associados aos métodos de detecção e prevenção de lesões e tumores cervicais. 
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