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RESUMO 

 As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) estão entre os maiores problemas 

de saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento. A aquisição dessas 

infecções durante o início da atividade sexual é freqüente, porém muitas dessas infecções 

têm curso benigno. Entretanto, em algumas o patógeno permanecer em estado de 

latência podendo ser reativado e causar infecção produtiva que podem evoluir para 

formas graves. Além disso, alguns delas se transmitem verticalmente, resultando em 

infecção congênita, causando danos imediatos ou em longo prazo à criança. Os fatores 

de risco clássicos para agentes sexualmente transmissíveis são: início precoce da vida 

sexual e reprodutiva, múltiplos parceiros sexuais ao longo da vida, uso de contraceptivos 

orais e co-infecções por diferentes patógenos. Nós apresentados os resultados de um 

estudo transversal, que teve como objetivo, estimar a prevalência de infecção genital pelo 

Papilomavírus humano (HPV), pelo vírus Herpes simples (HSV) e por Chlamydia 

trachomatis (CT) em um segmento da população feminina da região metropolitana de 

Natal, arroladas entre aquelas que procuraram voluntariamente, Unidades Básicas de 

Saúde para a realização do exame de rastreamento do câncer de colo do útero no período 

de 2008 a 2010. Todas as participantes, num total de 261 mulheres, responderam a um 

questionário padronizado por meio do qual foram identificadas às características sócio-

demográficas, fatores de risco clássicos para DSTs, atividade sexual e reprodutiva e 

tabagismo. Foram obtidas duas amostras de cada paciente, uma destinada a realização 

do exame citológico de Papanicolaou para a detecção de alterações celulares e a outra 

processada para a extração de DNA, e analisadas por PCR (reação em cadeia de 

polimerase) para a detecção dos três patógenos estudados. A população alvo do estudo 

foi composta por mulheres sexualmente ativas, com idade entre 13 e 79 anos, média de 

38,7 anos, sendo a maioria delas casadas, com baixo grau de instrução e baixa renda. A 

maioria (87%) apresentou resultado normal no exame citológico e apenas 2,7% 

apresentaram alterações citológicas de baixo grau. Foram encontradas taxas de 

prevalência de 37,9% para HPV, 4,6% para CT e 26% para o HSV. A prevalência do 

HPV foi maior nas mulheres com até 25 anos, nas solteiras e naquelas que tiveram 

múltiplos parceiros sexuais. As mulheres com infecção simultânea por HSV-1 e 2 

aprestaram maior prevalência de infecção por HPV. A prevalência da infecção pelo HSV 

não apresentou indício de associação com os fatores de risco analisados e o HSV-1 foi o 

tipo predominante entre os casos de infecção genital pelo HSV. A prevalência geral da C. 

Trachomatis foi relativamente baixa, apresentado maior valor nas mulheres mais jovens, 

com idade menor ou igual a 20 anos. 
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ABSTRACT 

Sexually transmitted diseases (STDs) are among the largest public health 

problems, especially in developing countries. The acquisition of these infections during 

early sexual activity is common and many infections have a benign course. However, in 

some pathogens remain in the state of latency can be reactivated and cause productive 

infection that may progress to severe forms. In addition, some of them are transmitted 

vertically resulting in congenital infection, causing immediate damage or long-term child. 

The classic risk factors for sexually transmitted agents are: early onset of sexual and 

reproductive health, multiple sexual partners throughout life, use of oral contraceptives 

and co-infections with different pathogens. We present the results of a cross-sectional 

study aimed to estimate the prevalence of genital infection by human papillomavirus 

(HPV), Herpes simplex virus (HSV) and Chlamydia trachomatis (CT) in a segment of the 

female population of the metropolitan area Christmas, among those who enrolled 

voluntarily sought, Basic Health Units for the examination of cancer screening cervix in 

the period 2008 to 2010. All participants, a total of 261 women answered a standard 

questionnaire by which identified the socio-demographic characteristics, classical risk 

factors for STDs, reproductive and sexual activity and smoking. Of each patient were 

obtained two samples, one for the completion of the Pap test for detection of cellular 

changes and the other processed for DNA extraction and analyzed by PCR (polymerase 

chain reaction) to detect the three pathogens studied. The population of the study was 

composed of sexually active women aged between 13 and 79 years, mean 38.7 years, 

most of them being married, low education levels and low incomes. The majority (87%) 

had normal results on cytology and only 2.7% had low-grade cytological abnormalities. 

Prevalence rates were 37.9% for HPV, 4.6% for CT and 26% for HSV. HPV prevalence 

was higher in women under 25, unmarried and in those who had multiple sexual 

partners. Women with simultaneous infection by HSV-1 and 2 had higher prevalence of 

HPV infection. The prevalence of HSV infection showed no association whatsoever with 

the risk factors analyzed and HSV-1 was the predominant type among the cases of genital 

HSV infection. The overall prevalence of C. Trachomatis was relatively low, thus 

providing greater value in younger women aged less than or equal to 20 years. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Biologia e Classificação dos Papilomavírus 

Os papilomavírus constituem um grupo de pequenos vírus epiteliotrópicos com 

genoma de DNA de duplo filamento circular com aproximadamente 8.000 pares de 

bases, associado a proteínas semelhantes a histonas (PFISTER ET Al., 2003; BURK ET 

AL., 2009). O genoma está envolvido por um capsídeo de simetria icosaédrica, 

constituído por 72 capsômeros, sem a presença de envelope, formando partículas com 

aproximadamente 55 nm (BURD, 2003). 

Os papilomavírus infectam mamíferos e aves, mas apenas aqueles específicos para 

o hospedeiro humano são amplamente estudados. Originalmente, estes vírus foram 

agrupados como Poliomavírus na família Papovaviridae, com base em características 

comuns tais como: tipo de simetria do capsídeo, ausência de envelope e genoma de DNA 

dupla-hélice circular. Depois de reconhecer que os dois grupos de vírus possuíam 

genomas com tamanhos diferentes, organização dos genomas completamente distintos e 

nehuma similaridade nas principais sequências de nucleotídeos e de aminoácidos, eles 

foram reconhecidos pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus (ICTV) como 

sendo de famílias distintas. Atualmente, os papilomavírus são classificadas em família 

Papillomaviridae (DE VILLIERS ET AL., 2004; BURK ET Al., 2009). Eles infectam a 

pele e mucosas, induzindo a proliferação celular resultando na formação de tumores ou 

papilomas para promover a sua própria replicação (VILLA, 1995a). 

Os vírus deste grupo que infectam o homem são designados Vírus do Papiloma 

Humano abreviadamente HPV (Human Papilloma Virus), mas também são conhecidos 

os que infectam os bovinos, BPV (Bovine Papilloma Virus) e os coelhos, CRPV 

(Cottontail Rabbit Papilloma Virus). Além disso, outros animais são também infectados 

por estes vírus entre estes, os hamsters, os veados, os cavalos, os cães e os macacos 

(OZBUN, 2002).  

Os HPVs são classificados com base na homologia das sequências de nucleotídeos 

do gene L1 que codifica a proteína principal do capsídeo e nos aspectos de filogenia e 

patologia (DE VILLIERS ET AL., 2004). Com base nesses critérios os papilomavírus são 

classificados em vários gêneros, sendo os mais importantes: o gênero Alpha-papillomavirus o 
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qual abrange a maioria dos papilomavírus humanos que infectam as mucosas, 

especialmente a mucosa do trato anogenital, e alguns tipos de HPVs cutâneos. O gênero 

Beta-papillomavirus, composto principalmente pelos vírus da pele, embora alguns possam 

ser também encontrados nas mucosas e parecem estar associados, em conjunto com outros 

fatores de risco, ao câncer de pele não-melanômico (NMSC). Os outros gêneros estão 

associados a papilomas cutâneos e verrugas (BURK ET AL., 2009; GHITTONI ET AL., 

2010).    

Clinicamente, os HPV causam um amplo espectro de lesões proliferativas cutâneas, 

muco-cutâneas e das mucosas, sendo classificados em três grupos de acordo com sítio de 

infecção. Os HPVs cutaneotrópicos infetam as superfícies queratinizadas da pele, onde 

produzem lesões geralmente benignas, caracterizadas como verrugas comuns. Os HPVs 

muco-genitotrópicos infectam a genitália externa, mucosas da cavidade oral e da laringe e, 

especialmente, a mucosa anogenital (PEREYRA ET AL., 1997). E os HPVs genitais, que 

estão associados às lesões benignas ou malignas, apresentando propriedades biológicas 

diferentes, permitindo, assim, classificá-los em dois grupos de acordo com o seu potencial 

oncogênico: HPVs de baixo e de alto risco (MUÑOZ ET AL., 2006).  

Atualmente, mais de 120 tipos diferentes de HPV já foram catalogados como 

agentes capazes de infectar a pele ou mucosas humanas onde causam uma infecção 

produtiva que, na maioria das vezes, cura espontaneamente. Contudo, em alguns casos, 

após passar pela fase de infecção produtiva, o vírus permanece na forma latente por 

tempo variável, seguido de posterior reativação resultando em uma infecção produtiva 

com a presença de lesões pré-malignas de diferentes graus, as quais podem progredir para 

lesões malignas (COELHO ET AL., 2004; TROTTIER & FRANCO, 2006). Dos HPVs 

classificados no grupo mucosa, cerca de 40 infectam o trato genital e outras mucosas do 

corpo humano, alguns deles como: HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 e 81 são 

encontrados regularmente em lesões benignas localizadas na região anogenital, na 

orofaringe e raramente, estão associados a lesões malignas, por isso foram classificados 

no grupo de baixo potencial oncogênico ou de baixo risco para o câncer, sendo 

chamados HPVs de baixo risco (LR-HPV) (MUÑOZ ET AL., 2006). Outros possuem 

propriedades imortalizante e transformante de células, sendo que alguns deles são 

encontrados em mais de 95% dos espécimes obtidos de cânceres de colo do útero (VAN 

DEN BRULE ET AL., 1990; MUÑOZ ET AL., 2003) e com menor freqüência, em 

outros tipos de cânceres tais como: da vulva, do ânus, do pênis e de outros sítios 
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anatômicos (BOSCH ET AL., 2002; HERRERO, 2003; PALAZZI ET AL., 2003; 

TROTTIER & FRANCO, 2006). Destes, aproximadamente 18 estão fortemente 

associados a tumores malignos e, por isso foram classificados como HPVs de alto 

potencial oncogênico ou de alto risco para o câncer, denominados (HR-HPV). Dentre 

eles, temos os HPVs 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82 (VILLA, 

2003; COUTLÉE ET AL., 2006; MUÑOZ ET AL., 2006; TROTTIER & FRANCO, 

2006). O HPV 16 é o tipo mais prevalente no mundo inteiro, independentemente do grau 

das lesões, sendo encontrado em mais de 50% dos casos de câncer de colo do útero 

(SCHELLEKENS ET AL., 2004).  

O genoma do HPV decompõe-se em três regiões: uma longa região de controle 

(LCR ou URR), com cerca de 900 pb, que não codifica proteínas, mas contém seqüências 

correspondentes a origem de replicação, os promotores virais, além de  sequências que 

controlam a transcrição e a replicação do genoma viral; uma região precoce (Early), 

composta pelos os genes precoces: E1, E2, E4, E5, E6 e E7, os quais estão envolvidos na 

replicação e persistência viral, trans-ativação da transcrição viral, adaptação a diferentes 

tipos celulares, além de desempenhar importante papel nos processos de imortalização e 

transformação celular. E a região tardia (Late), que contém dois genes, L1 e L2, os quais 

codificam as proteínas principal e secundária do capsídio viral, respectivamente, que se 

reúnem durante a fase de maturação para empacotar DNA viral e formar os vírions 

(BURK ET AL., 2009) (Figura 1).   
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Figura 1: Representação esquemática do genoma do HPV (Adaptado de BURK ET AL., 2009). 

 

O gene E1 codifica uma proteína que apresenta atividades de ATPase e helicase 

ATP-dependente, se liga a origem de replicação e interage com a DNA polimerase 

celular, sendo essencial para replicação do DNA viral e ainda parece apresentar função 

reguladora da transcrição de outros genes virais (ZUR HAUSEN, 1996) .  

O gene E2 codifica pelo menos duas, ou provavelmente três, proteínas diferentes 

com sítios ligantes para DNA, todas elas atuando como fatores de transcrição, tendo um 

papel essencial no controle da transcrição e replicação viral (BURNS ET AL., 2010). 

Essas proteínas podem apresentar função trans-ativadora ou repressora, dependendo do 

contexto em que seus sítios ligantes interagem com a região promotora do genoma viral. 

Desta forma, elas afetam de forma diferente a expressão dos genes virais e representam 

os principais reguladores intragenômicos do vírus (ZUR HAUSEN, 1996). Além disso, 

elas formam complexos com o produto de E1, aparentemente facilitando a ligação dessa 

proteína à origem de replicação (ZOU ET AL., 2000). Além disso, a proteína E2 do HPV 

16 pode induzir a apoptose tanto em linhagens de células transformadas quanto nas não 

transformadas (Figura 2). 
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Figura 2: Regulação da expressão dos genes E6 e E7 por E2. A proteína E2 regula a transcrição dos genes 

E6 e E7. E6 liga-se à p53, reduzindo sua meia-vida dentro da célula. E7 liga-se à pRb, promovendo a 

liberação do fator de transcrição E2F. Ambos p53 e pRb podem levar à apoptose. E2 pode também induzir 

a apoptose independentemente (Adaptado de WEBSTER, ET AL., 2000). 

 

O gene E5 codifica uma proteína hidrofóbica encontrada principalmente no 

complexo de Golgi, ou ligada à membrana citoplasmática da célula infectada e está 

envolvida com a estimulação do crescimento e transformação de células. Além disso, ela 

forma complexos com uma variedade de proteínas trans-membranas (CONRAD, BUBB 

& SCHLEGEl, 1993). Tem sido demonstrado que a proteína E5 estimula o crescimento 

celular pela formação de um complexo com o fator de crescimento epidermal, um 

derivado do receptor do fator de crescimento β e do receptor do fator 1 estimulador de 

colônia (ZUR HAUSEN, 2002).     

As proteínas E6 e E7 dos HR-HPVs ligam-se às proteínas reguladoras do ciclo 

celular, p53 e pRB, produtos de genes supressores de tumor, TP53 e pRB 

respectivamente, suprimindo as funções dessas proteínas celulares sobre o controle do 

ciclo celular com muito maior eficiências do que os LR-HPVs. Os HPVs de baixo e alto 

risco diferem em sua capacidade de induzir a imortalização e transformação celular bem 

como de interagir com os vários componentes envolvidos no controle do ciclo celular, o 

que resulta na perda de pontos de checagem do DNA, importantes para a manutenção da 

estabilidade genômica da célula hospedeira, e também resulta no acúmulo de alterações 
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genéticas que contribuem para a transformação maligna das células infectadas 

(BRENNA & SYRJÄNEN, 2003).  

Em condições normais, quando o DNA é danificado, o gene TP53 é ativado e a 

proteína p53 produzida vai interagir com outras proteínas celulares, reduzindo a 

formação de complexos CDK (quinases dependentes de ciclina), resultando na parada do 

ciclo celular no ponto R da fase G1, para permitir o reparo do dano ocorrido ao DNA. 

Quando o DNA é reparado com sucesso, a célula recebe a sinalização que resulta na 

degradação de p53 e aumento do complexo CDK, fazendo com que ciclo celular 

continue. Nos casos em que o reparo do DNA não for possível, a p53 sinaliza para outras 

proteínas reguladoras celulares, resultando na indução da morte celular por apoptose. A 

ligação da proteína viral E6 à proteína celular p53 induz a rápida degradação proteolítica 

de p53, via sistema ubiquitina, inviabilizando esse mecanismo de reparo do DNA, além 

de impedir que a célula entre em apoptose caso apresente alguma alteração no DNA que 

não foi corrigida anteriormente (BRENNA & SYRJÄNEN, 2003). Soma-se a isso, a 

ativação dos proto-oncogenes c-myc e myc c-Ha-ras, levando, a uma proliferação celular 

descontrolada da célula infectada (FERENCZY & FRANCO, 2002). Além disso, E6 é 

capaz de atuar diretamente sobre a ativação das telomerases da célula hospedeira, 

fazendo com que estas enzimas promovam a reposição do telômero continuamente, 

impedindo o envelhecimento e morte celular, tornando imortais as células infectadas por 

HPVs de alto risco (MCDOUGALL & KLINGELHUTZ,1999) (Figura 3). 
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Figura 3: A proteína E6 promove a degradação da p53 pela via ubiquitina/proteossoma. Essa 

oncoproteína associa-se com uma proteína ubiquitina ligase, chamada proteína associada a E6 (E6AP). O 

complexo dimérico liga-se à p53 catalisando sua multi-ubiquitinação, tornando-a alvo do proteossoma 

(Adaptado de GHITTONI ET AL., 2010).  

 

A proteína pRB celular, quando em sua forma ativa hipofosforilada, permanece 

ligada uma família de fatores de transcrição E2F, os quais são necessários para a ativação 

da transcrição de genes envolvidos na progressão do ciclo celular da fase G1 até a fase S, 

ocorrendo a parada do ciclo celular. Isso ocorre porque a ausência de E2F na forma livre 

promove a expressão dos genes reguladores negativos do ciclo, impedindo a divisão 

celular até que os fatores sejam liberados por pRB. Na célula infectada por HPV de alto 

risco, a proteína E7 se liga a pRB da célula promovendo a sua fosforilação e liberação do 

E2F, que por sua vez ativa os genes reguladores positivos do ciclo celular, de forma que a 

célula perde os mecanismos reguladores do ciclo, o que impede a parada do ciclo celular 

em G1, e, em conseqüência, não haverá reparo dos danos ocorridos na estrutura primária 

do DNA, resultando em mutações, gerando uma instabilidade genômica, que também 

pode resultar na imortalização e transformação maligna da célula. Desta forma, a 

proteína E7 dos HPVs de alto risco ao se ligar à pRB, inativa sua função reguladora do 

ciclo celular, permitindo a progressão deste da fase G1 para a fase S (ZUR HAUSEN, 

1996) (Figura 4). 
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Figura 4: Ligação da proteína E7 à pRb, induzindo a continuação do ciclo celular. Em células quiescentes, 

pRB está presente em uma forma hipofosforilada e associada com moléculas de E2F, inibindo sua 

atividade transcricional. Quando as células quiescentes são expostas a sinais mitogênicos, há a ativação 

transcricional das ciclinas tipo-D. Essas ciclinas associam-se a uma CDK, fosforilando a pRb, causando a 

liberação do complexo E2F/DP1, gerando a progressão do ciclo celular. E7 liga-se à pRb, mimetizando 

sua fosforilação e as células que expressam E7 podem entrar na fase S mesmo na ausência de sinais 

mitógenos (Adaptado de GHITTONI ET AL., 2010). 

 

Os genes L1 e L2 da região tardia são expressos somente em células bem 

diferenciadas, situadas nas camadas superficiais do epitélio, durante a infecção 

produtiva. O gene L1 apresenta duas regiões, sendo uma delas composta por uma 

seqüência de nucleotídeos altamente conservada entre os HPVs genitais com 

aproximadamente 450 pares de bases a qual se constitui no principal alvo da 

amplificação por PCR (MANOS ET AL., 1989; BROWN ET AL., 1994). O produto 

desse gene é a proteína L1, que representa o principal constituinte do capsídeo viral e é 

altamente antigênica, induzindo a formação de anticorpos neutralizantes tipo específicos 

sendo, portanto, o alvo das atuais vacinas (VILLA, ET AL., 2007; D’ANDRILLI ET 

AL., 2010). O gene L2 codifica a proteína secundária do capsídeo viral, sendo bem 

menos conservada que a proteína codificada pelo gene L1. Também imunogênica e 

possuindo epítopos reativos que induzem a produção de anticorpos grupo-específico 

(ZUR HAUSEN, 1996).  
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1.2. A infecção da Cérvice Uterina por HPV 

A infecção pelo HPV ocorre nas células da camada basal, as quais são atingidas 

por meio de microlesões ou ferimentos da mucosa da cérvice uterina. Ao chegar às 

células basais, o vírus é endocitado por um processo dependente de clatrina, mas o vírus 

não se liga ao receptor de superfície da célula até que tenha sofrido mudança 

conformacional dependente de proteoglicanos heparan-sulfato e clivagem do L2 

(SCHILLER ET AL., 2010). Em torno de três semanas completa-se todo o processo de 

infecção. No início, apenas os genes precoces são expressos, induzindo a proliferação dos 

queratinócitos que sofrem diferenciação e se movem em direção às camadas mais 

externas do epitélio escamoso as quais apresentam maior grau de diferenciação (VILLA 

ET AL., 1995b; DOORBAR, 2005). Durante o deslocamento dos queratinócitos da 

camada basal para as camadas superiores do epitélio, os genes virais tardios L1 e L2 são 

silenciados, passando a se expressar apenas nas células mais diferenciadas das camadas 

superiores do epitélio que se apresenta no grau máximo de diferenciação. Nessas células 

ocorre um aumento expressivo do número de cópias virais e inicia-se a expressão dos 

genes tardios, com produção das proteínas L1 e L2, as quais se reúnem para formar os 

capsídios e empacotar as cópias do DNA viral, formando novas partículas virais e, 

finalmente, liberação dos vírions (DOORBAR, 2005). 

Na maioria das vezes, a infecção pelo HPV é transitória e assintomática, curando 

espontaneamente em 1 e 2 anos. Após essa fase inicial, a infecção pode regredir 

espontaneamente para a cura, o que parece ocorrer em 40 a 70% dos casos, ou pode 

ocorrer apenas o desaparecimento das lesões aparentes, mas o vírus permanecer em 

estado de latência em algumas células, por tempo indeterminado, sem produzir novas 

partículas infecciosas e sem destruir as células infectadas, podendo ser reativado 

posteriormente, ou ainda progredir diretamente para a forma de infecção crônica do tipo 

produtiva, a qual pode evoluir para a transformação maligna da célula infectada, 

podendo haver, inclusive, progressão para o câncer de colo do útero (VILLA, 1995a; 

OPPELT ET AL., 2009). 

Acredita-se que a integração do DNA viral aos cromossomos da célula 

hospedeira se constitua no principal evento do processo de carcinogênese induzido pelos 

HPVs de alto risco, sendo um fator determinante do processo de transformação maligna 

(FERENCZY, 1995). Ao contrário do que ocorre com os tumores benignos, onde os 

genomas virais são encontrados exclusivamente na forma epissomal, isto é, livres no 
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interior do núcleo da célula, nas lesões de alto grau, e nos tumores malignos, o DNA viral 

é observado regularmente integrado aos cromossomos da célula transformada, sugerindo 

que a integração do genoma viral aos cromossomos da célula tem um papel importante no 

processo de conversão maligna (SMITH ET AL., 2002; DEMETER ET AL., 1993).  

   

1.3. Epidemiologia do Câncer de Colo do Útero   

 Com uma incidência mundial de aproximadamente 500 mil novos casos por ano, o 

câncer de colo do útero se apresenta como uma das causas mais frequentes de morbidade e 

mortalidade na população feminina em todos os continentes, sendo o terceiro tipo mais 

freqüente de câncer que acomete mulheres em todo o mundo, depois dos cânceres de pele 

não melanômicos e de mama, resultando em aproximadamente 230 mil óbitos por ano 

(INCA 2007). Aproximadamente 80% dos 500.000 novos casos ocorrem em países em 

desenvolvimento e espera-se que essa porcentagem aumente para 90% até 2020 

(D’ANDRILLI ET AL., 2010). Apesar de sua alta prevalência, o câncer do colo do útero 

como é mais conhecido, pode ser considerada uma neoplasia maligna possível de ser 

evitada, uma vez que este tipo de câncer apresenta uma progressão relativamente lenta, o 

que permite a sua detecção ainda na fase de lesão cervical pré-maligna, quando o 

tratamento é bastante eficaz (VILLA, 1995a). 

Tem sido amplamente demonstrado que a incidência de tumor da cérvice uterina é 

maior em algumas regiões geográficas do mundo, particularmente na África, Índia e 

América Central (CASTELLSAGUÉ ET AL., 2006; SANJOSÉ ET AL., 2007). Estima-se 

que cerca de 80% dos casos de morte por câncer cervical são registrados entre as mulheres 

das regiões menos desenvolvidas, onde, provavelmente, a alta incidência desse tipo de 

tumor é uma conseqüência de limitações dos programas de controle e tratamento da 

doença. O Brasil é considerado uma das áreas de alto risco para o câncer do colo uterino, 

onde essa patologia representa cerca de 15% de todos os tumores malignos diagnosticados 

no país, apresentando incidência que varia desde taxas relativamente baixas em Porto 

Alegre, (23,7/100000) até as altas taxas de (83,2/100000) registradas em Recife (ALEIXO 

NETO, 1991). 

 Histologicamente, o câncer da cérvice uterina é classificado em dois tipos básicos: 

o carcinoma epidermóide de células escamosas, que tem como local de origem 

predominantemente a junção escamo-colunar do epitélio cervical uterino, e o 
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adenocarcinoma, que surge no epitélio glandular da endocérvice (ALEIXO NETO, 

1991). Um aspecto importante dessa patologia maligna é que ela é precedida por lesões 

pré-cancerosas, que podem ser classificadas de várias maneiras de acordo com o grau de 

alterações encontradas no epitélio. A progressão das lesões de baixo grau para o câncer 

cervical parece passar por um processo contínuo e gradativo de alterações celulares pré-

cancerosas, conhecidas como neoplasia intraepitelial cervical (NIC), passando pelos 

estágios de NIC I, NIC II e NIC III, também chamado de carcinoma “in situ” 

(NELSON ET AL., 1984), até chegar ao câncer invasor (CAMPION ET AL, 1986; 

WEBB ET AL., 1987). Em seguida, foi proposta uma nova classificação descritiva para 

os achados citomorfológicos, conhecida como Sistema de Bethesda, que classifica as 

anormalidades celulares em quatro categorias: (I) células escamosas atípicas (ASC), (II) 

lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau (LSIL), (III) lesões intraepiteliais 

escamosas de alto grau (HSIL) e (IV) carcinoma de células escamosas. A categoria ASC 

trouxe muitas dificuldades na sua interpretação e atualmente ela é dividida em duas 

subcategorias: as células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US), que 

incluem lesões com anormalidade celular sugestiva de SIL (lesão intraepitelial escamosa) 

e células escamosas atípicas não podendo ser excluído HSIL (ASC-H) (SOLOMON ET 

AL, 2002) (Figura 6). Muitos estudos têm monitorado mulheres com o exame citológico 

de Papanicolaou normal até o desenvolvimento de HSIL e alguns deles indicam que a 

presença contínua de HR-HPV é necessária para o desenvolvimento, manutenção e 

progressão de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) (HO ET AL, 1998; NOBBENHUIS 

ET AL, 1999). Outros trabalhos mostram que uma considerável parte (15-30%) de 

mulheres com teste positivo para DNA de HR-HPV e que eram citologicamente normais 

no início do estudo desenvolveram HSIL em um período de quatro anos (KOUTSKY 

ET AL, 1992; ROZENDAAL ET AL, 2000). Ao contrário, em mulheres negativas para 

DNA de HR-HPV e com diagnóstico citológico normal ou com a presença de ASC-US é 

improvável que ocorra o desenvolvimento de HSIL nos próximos dois anos seguintes e 

geralmente ocorre retorno à citologia normal (NOBBENHUIS ET AL, 1999; 

ZIELINSKI ET AL, 2001). 
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Figura 5: Progressão de uma lesão cervical benigna para câncer invasivo (Adaptado de LOWY E 

SCHILLER, 2006). 
 

 

1.4. Vacina 

 Como já é sabido, o HPV tem um papel crucial no desenvolvimento do câncer do 

colo do útero. Portanto, a imunização das mulheres por meio de vacinas profiláticas 

contra os tipos mais comuns de HPV de baixo ou alto risco oncogênico representa uma 

estratégia de prevenção primária das lesões cervicais e do câncer de colo do útero. As 

vacinas consistem de uma estrutura macromolecular composta pela proteína L1 viral, 

denominada VLP (virus-like particle), porém não contém o DNA do vírus no seu interior 

e, portanto não são infecciosas. 

 Dois tipos de vacinas profiláticas já estão circulando no mercado. Uma 

quadrivante, Gardasil®, para os HPVs tipos 6,11 que são os mais prevalentes em 

verrugas anogenitais, e os tipos 16 e 18 que são os mais prevalentes nas neoplasias 

malignas. A outra é a Cervarix® que é bivalente, apenas para os HPVs 16 e 18. Ambas as 

vacinas são muito imunogênicas e bem toleradas, com eficácia próxima de 100% na 

prevenção da infecção pelos tipos de vírus contemplados na vacina, desde que essas 

mulheres não estejam infectadas por estes tipos do vírus. A vacina que contém as VLPs 

dos HPVs 6 e 11 reduzem a incidência de verrugas genitais em 90 a 100% dos casos. A 

Cervarix® (Glaxo-Smith Kline Biologicals) é produzida em cultura de células de insetos 
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transfectadas com Baculovirus contendo o gene L1 dos HPVs contemplados na vacina e é 

formulada com o sistema adjuvante AS04. A Gardasil® (Merck & Co. Inc.) é produzida 

em Saccharomyces cervisiae transfectadas com o gene L1 viral e é adsorvida no adjuvante 

sulfato hidroxifosfato de alumínio (STANLEY, 2008; PO-REN HSUEH, 2009).  

As vacinas são ministradas em três doses e conferem proteção contra o vírus por 

um período de pelo menos cinco anos, porém há evidências de que a vacina possa 

induzir uma memória imunológica (OLSSON ET AL., 2007; STANLEY, 2008). Mesmo 

assim, os programas de rastreamento de câncer de colo do útero permanecem sendo 

importantes como forma de prevenção secundária mesmo nas populações vacinadas.  

 Até o momento, as vacinas preventivas têm mostrado grande eficácia como 

medida profilática. Entretanto, estudos vêm tentando desenvolver vacinas terapêuticas 

que sejam capazes de induzir uma resposta imune que reconheça e elimine as células do 

epitélio basal que estão infectadas pelo vírus. Como foi dito, as vacinas profiláticas são 

feitas usando a proteína L1 viral como base para induzir uma resposta imunológica na 

paciente. Contudo, as proteínas do capsídeo não são expressas em níveis detectáveis na 

infecção dos queratinócitos basais, e vacinas com potencial terapêutico devem ter como 

alvo outros antígenos virais não estruturais. O entendimento da progressão molecular do 

câncer associado ao HPV tem levado a dedução de que as proteínas E6 e E7 do HPV são 

importantes alvos para o desenvolvimento de vacinas terapêuticas para o controle das 

infecções estabelecidas pelo HPV e das lesões associadas. Várias vacinas candidatas à 

terapêutica do HPV estão sendo testadas atualmente, nas quais as proteínas E6 e/ou E7 

são administradas em vetores vivos, VLPs quiméricos, células pseudovírions e replicons 

de RNA, mostrado o aumento da atividade das células imune específicas para HPV e 

respostas anti-tumorais (DEVARAJ ET AL., 2003). 

Enquanto uma vacina terapêutica não é fabricada e as vacinas profiláticas que se 

encontram no mercado ainda têm um valor muito elevado, deve-se dar ênfase à 

prevenção por meio dos sistemas de rastreamento citológico do câncer do colo do útero 

pela realização do exame citológico de Papanicolaou. O rastreamento das lesões 

causadas pelos HPVs genitais possibilita o diagnóstico precoce de lesões ainda na fase 

pré-maligna permitindo o tratamento antes que elas progridam para formas malignas. A 

detecção por repetidas vezes de lesões na cérvice uterina permite suspeitar da existência 

de infecção persistente pelo HPV e conseqüentemente maior risco de progressão para 

lesões de alto grau inclusive do câncer do colo do útero. Por isso a realização do exame 
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citológico de Papanicolaou como método de triagem para detecção dessas lesões na fase 

inicial, é de fundamental importância na prevenção do câncer da cérvice uterina. 

 

1.5. Co-fatores Envolvidos na Infecção pelo HPV  

 A alta incidência e o longo período de latência do HPV sugerem o envolvimento 

de fatores adicionais na indução da neoplasia intraepitelial cervical (NIC), incluindo 

outros agentes infecciosos tais como: Herpes simplex tipo 2 (HSV-2) e Chlamydia 

trachomatis (SMITH ET AL., 2002, 2004; FINAN ET AL., 2006). Estudos mostram que 

o HSV-2 induz a transformação maligna de células imortalizadas pelo HPV (PABA ET 

AL., 2008). Além disso, a infecção por HSV-2 é a maior responsável pela ocorrência de 

úlceras genitais que, sem dúvida, facilita a entrada do HPV nas células da camada basal 

do epitélio da cérvice uterina. Ademais, a co-infecção por Chlamydia trachomatis e HSV-2 

poderia ainda, induzir respostas inflamatórias, diminuido a eficiência da resposta imune 

celular e a capacidade de eliminar o HPV nas células da camada basal, facilitando a 

persistência viral (SMITH ET AL., 2002, 2004; ZEREU ET AL., 2007; PABA ET AL., 

2008). 

 Outros fatores ainda estão envolvidos no desenvolvimento do câncer de colo do 

útero, entre estes os de natureza ambiental ou do próprio hospedeiro, tais como estados 

imune, nutricional e hormonal, herança genética, hábitos de vida e atitudes 

comportamentais. Sem dúvidas, o câncer de colo do útero, está intimamente relacionado 

ao comportamento sexual, tendo em vista que sua ocorrência está fortemente associada 

aos fatores de risco clássicos para doenças sexualmente transmissíveis, dentre estes, 

destacam-se início precoce da atividade sexual e reprodutiva, pois nas mulheres jovens a 

ectopia cervical induz à metaplasia como mecanismo natural de maturação, favorecendo 

a transmissão do HPV (SILVA ET AL., 2006); número de parceiros sexuais ao longo da 

vida; troca recente de parceiros, e relação sexual com parceiros promíscuos se constituem 

os mais importantes fatores de risco (CAÑADAS ET AL., 2004; BOSCH ET AL., 2006). 

Além disso, a prática do tabagismo e o uso prolongado de contraceptivos orais são 

também apontados como possíveis fatores de risco, contribuindo de alguma forma para a 

progressão das lesões precursoras de baixo grau para as de alto grau, inclusive o câncer 

de colo do útero (ALEIXO NETO, 1991; MUÑOZ ET AL., 2006). O tabagismo altera o 

sistema imunológico das pacientes fumantes, diminuindo o número e função das células 
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de Langerhans na zona de transformação do epitélio escamoso do colo do útero, 

sugerindo efeito supressivo na imunidade mediada por essas células (PINTO, ET AL., 

2002; SILVA, ET AL., 2006). Hormônios esteróides na forma de contraceptivos 

comumente administrados durante a fase reprodutiva parecem alterar a expressão dos 

genes virais, aumentando a atividade transformadora dos oncogenes do HPV e 

interferindo na expurgação eficiente de lesões causadas pelo vírus na cérvice uterina de 

mulheres jovens (PINTO, ET AL., 2002; COELHO, ET AL., 2004). 

 

1.6. Chlamydia trachomatis 

 A Chlamydia trachomatis é uma bactéria do tipo cocos, gram-negativa, que varia de 

0,2 a 1,5 μm. Ela atua como parasita intracelular obrigatório de células eucarióticas, 

sendo incapaz de sintetizar ATP. Infecta somente célula humana e está frequentemente 

associada à infecção do trato genital humano, se constituindo um dos principais agentes 

sexualmente transmissíveis entre as populações humanas. 

 A família Chlamydiaceae é composta pelo gênero Chlamydia, o qual apresenta três 

espécies patogênicas ao homem, C. trachomatis, C. pneumoniae e C. psittaci.  As duas 

últimas são agentes etiológicos de grande parte das infecções respiratórias (MANAVI, 

2006; POIARES, ET AL., 2008). A C. trachomatis é o agente causador do tracoma que 

pode levar à cegueira, infecções urogenitais, especialmente a uretrite não-gonocócica e 

doença inflamatória pélvica nas mulheres e epididimite nos homens. A infecção genital 

por C. trachomatis na mulher, tem sido também associada a aumento do risco de gravidez 

ectópica ou infertilidade, além conjuntivite neonatal e pneumonia, no recém-nascido, 

provavelmente adquirida durante a passagem pelo canal do parto infectado 

(FERNANDEZ ET AL., 2005; GÖRANDER ET AL., 2008).  

 As bactérias desse gênero possuem um ciclo de desenvolvimento bifásico, com 

replicação dentro do citoplasma da célula hospedeira. Durante o ciclo ocorre a formação 

de duas estruturas: os corpos elementares (CE) e os corpos reticulares (CR). Na primeira 

fase, os CE extracelulares, metabolicamente inativos e infecciosos, são internalizados 

pela célula hospedeira, iniciando o processo de infecção. Após a adesão, os CE entram 

na célula por endocitose e permanecem em vacúolos intracelulares chamados corpos de 

inclusão. Na segunda fase, os CE se reorganizam em CR, metabolicamente ativos e se 

multiplicam por ficção binária. Por fim, os CR, já diferenciados em CE, são liberados da 
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célula hospedeira via lise celular, ocasionando as manifestações clínicas juntamente com 

as respostas inflamatórias do hospedeiro (Figura 6) (MANAVI, 2006; POIARES, ET 

AL., 2008). 

 

Figura 6: Ciclo de desenvolvimento bifásico da C. trachomatis (Adaptado de BRUNHAM & REY-LADINO, 

2005). 

  

 A infecção urogenital por C. trachomatis é a causa de doença sexualmente 

transmissível bacteriana mais prevalente no mundo, causando infecções genitais 

sintomáticas e, mais comumente, assintomáticas (FERNANDEZ ET AL., 2005; 

GÖRANDER ET AL., 2008). 

 O diagnóstico da infecção por C. trachomatis inclui vários métodos como o exame 

direto (Giensa), cultura de células, testes para detecção de antígenos como 

imunofluorescência direta (IFD) e ensaio imunoenzimático (EIA), pesquisa de 

anticorpos como imunofluorescência indireta (IF) e ELISA (enzyme linked 

immunosorbent assay) e testes de detecção por ácidos nucléicos como captura híbrida, 
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PCR (reação em cadeia de polimerase) e reação em cadeia de ligase (FERNANDEZ ET 

AL., 2005; POIARES, ET AL., 2008). 

 

1.7. Herpes simplex vírus 

Os vírus herpes simplex tipo 1 (HSV-1) e tipo 2 (HSV-2) são vírus pertencentes à 

família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae, gênero Simplexvirus. Semelhantemente 

aos outros membros da família, esses vírus causam infecção persistente, podendo 

produzir infecções líticas e latentes. São vírus grandes (150 – 250 nm), com DNA linear 

de dupla fita. Esses vírus causam infecções na pele e mucosas da boca, olhos e genitálias 

humanas (PEÑA ET AL., 2010), sendo a principal causa de úlceras genitais no mundo 

(HALIOUA ET AL., 1999; GUPTA ET AL., 2007). Eles apresentam quatro 

componentes básicos: o envelope, o capsídeo icosaédrico, tegumento o DNA helicoidal 

em dupla hélice. O DNA dos herpesvírus é composto principalmente por bases 

pirimidínicas, fato que aumenta a estabilidade do genoma viral. No envelope, que é 

derivado das membranas celulares das células previamente infectadas, expressam-se, 

integralmente, as glicoproteínas de superfície próprias dos herpesvírus. Além disto, a 

replicação do genoma viral e a montagem dos capsídeos ocorrem dentro do núcleo da 

célula infectada. 

O HSV-1 tem sido primariamente associado com infecções orofaciais, enquanto 

que HSV-2 é geralmente associado a infecções anogenitais transmitido através de 

atividade sexual. Entretanto, em estudos recentes, mostram que proporção de casos de 

herpes genital causados por HSV-1 têm aumentado consideravelmente (BUXBAUM ET 

AL., 2003; HADDOW ET AL., 2006; PEÑA ET AL., 2010). 

 A transmissão do HSV ocorre por meio do contato íntimo e pessoal, comumente 

na primeira infância, de familiares para a criança, e depois de iniciada a vida sexual, 

durante o contato íntimo. O aumento da infecção genital por HSV-1 se deve, em parte, à 

mudança do comportamento sexual, com o aumento de sexo oral entre adultos jovens, 

os quais confiam ter um intercurso mais seguro e prevenir a gravidez indesejada 

(MERTZ ET AL. 2003).  

 Nas últimas duas décadas a infecção por HSV-2 tem sido relacionada a um risco 

três vezes maior de adquirir HIV. Isso ocorre devido à ruptura na mucosa causada pelas 

úlceras genitais, favorecendo a aquisição do HIV por promover uma porta de entrada 
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para o vírus. (FREEMAN ET AL., 2006). O HSV-2 também facilita a entrada do HPV 

nas células da camada basal do epitélio da cérvice uterina por meio das úlceras além de 

induz à transformação maligna de células imortalizadas pelo HPV (DI PAOLO ET AL., 

1998; PABA ET AL., 2008). Além de propiciar o contágio por outras infecções 

sexualmente transmissíveis, o HSV é uma das enfermidades mais prevalentes no mundo 

e no Brasil, estima que ocorram cerca de 640 mil novos casos de herpes genital 

anualmente (Passos, 2002).  

Os fatores considerados de risco para a infecção por herpes genital são idade 

avançada, gênero feminino, status socioeconômico pobre, baixo nível educacional, 

histórico de doenças sexualmente transmissíveis, idade precoce do primeiro intercurso 

sexual e elevado número de parceiros sexuais ao longo da vida (TIDEMAN ET AL., 

2001; WALD, 2003).  

 A manifestação clínica pode ser primária ou recorrente, esta última acontecendo 

por reativação viral. O diagnóstico é feito pelas características clínicas associadas às 

confirmações laboratoriais da infecção. Na gravidez, a grande preocupação acerca da 

infecção pelo HSV refere-se à morbidade e à mortalidade associadas à infecção neonatal. 

Atualmente não existe nenhum tratamento eficaz na cura do herpes genital, mas alguns 

medicamentos antivirais são capazes de diminuir o tempo da doença e prevenir as 

erupções. 

 Neste estudo, Estimou-se a prevalência da infecção por HPV, HSV e C. 

trachomatis, em um segmento da população feminina da região metropolitana de Natal 

que procurou voluntariamente as Unidades Básicas de Saúde para a realização do exame 

citológico de Papanicolaou. Analisou-se ainda a correlação entre a presença destes 

patógenos com características sócio-demográficas e com possíveis fatores de risco 

associados. As informações aqui obtidas poderão auxiliar na definição de programas e 

políticas de Saúde Pública visando à prevenção dessas infecções genitais, assim como do 

câncer de colo do útero.  
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2. OBJETIVOS 

 

 Objetivo Geral 

  Estimar a prevalência de infecção genital por HPV, HSV tipos 1 e 2 e C. 

trachomatis em mulheres sexualmente ativas da região metropolitana de Natal que 

compareceram voluntariamente, as Unidades Básicas de Saúde para a realização do 

exame de rastreamento do câncer de colo do útero. 

 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar o segmento da população estudado, na tentativa de estabelecer o perfil 

epidemiológico, identificando fatores de risco mais importantes para as infecções 

sexualmente transmissíveis estudadas;  

2. Verificar a correlação da infecção genital pelo HPV com o resultado do exame 

citológico de Papanicolaou;  

3. Verificar a frequência das co-infecções por HSV-1, HSV-2 e C. trachomatis em 

mulheres portadoras da infecção pelo HPV. 
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3. METODOLOGIA 

3.1.  Caracterização do estudo e da população estudada 

Realizou um estudo transversal descritivo, no qual foram analisados espécimes 

cervicais 261 mulheres arroladas de forma aleatória entre aquelas residentes nos quatro 

principais municípios da Região Metropolitana de Natal-RN, que compareceram as 

unidades de saúde por demanda espontânea para realizar o exame citológico de 

Papanicolaou durante o período de 2008 a 2010. Do total de mulheres incluídas no 

estudo, 181 residiam em Natal, 44 em Parnamirim, 15 em Macaíba e 21 em São Gonçalo 

do Amarante. As mulheres foram informadas sobre os objetivos da pesquisa e indagadas 

se gostaria de participar do estudo. Aquelas que concordaram em participar assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) e responderam a uma entrevista 

feita por meio de um questionário epidemiológico aplicado por profissionais das 

Unidades de Saúde previamente treinados para esse fim (Anexo B). O questionário foi 

padronizado para obtenção de informações sobre características sócio-demográficas 

atividade sexual e reprodutiva, além de outras atitudes comportamentais das 

participantes. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Anexo C). Adotou-se como critério de 

exclusão deste estudo as mulheres que estavam grávidas, as que tinham parido ou 

abortado a menos de dois meses da coleta, bem como aquelas que fizeram histerectomia.  

3.2. Coleta dos espécimes 

Após o exame clínico, dois espécimes contendo células descamadas do epitélio da 

cérvice uterina foram coletados de cada paciente, pela ginecologista ou enfermeira 

responsável pelo serviço, utilizando escova ginecológica. Um dos espécimes foi utilizado 

para preparação de esfregaço em lâmina, destinado ao exame citológico de 

Papanicolaou, de responsabilidade das Unidades de Saúde, e o outro colocado um tubo 

de fundo cônico contendo 1 ml de solução conservante (PBS + vancomicina + nistatina) 

para evitar crescimento bacteriano, e encaminhado ao  Laboratório de Doenças 

Infecciosas e do Câncer (LADIC) da UFRN, onde foi processado para extração de DNA 

e analisado para a detecção de HPV, HSV 1 e 2 e Chlamydia trachomatis por PCR.  
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3.3. Realização do exame citológico de Papanicolaou 

 As amostras coletadas para realização do exame citopatológico ou Papanicolaou 

foram preparadas sob forma de esfregaço, fixadas em álcool 95% e encaminhadas aos 

laboratórios de análises clínicas responsáveis, onde foram coradas pelo método de 

Papanicolaou. Esse método utiliza três corantes, a hematoxilina de Harris, o Orange G e 

o EA-36 ou EA-50 e o seu resultado analisa a adequabilidade do material, as alterações 

celulares benignas reativas ou reparativas, a microbiologia e as alterações em células 

escamosas ou glandulares, por meio de um critério de classificação que envolve cinco 

classes. 

 

3.4. Extração do DNA das células cervicais 

Os tubos contendo as amostra foram submetidos agitação vigorosa em vórtex para 

ressuspensão das células que estavam aderidas à escova ginecológica. Em seguida, a 

escova foi retirada com o auxílio de uma pinça e o volume foi transferido para um tubo 

estéril o qual foi submetido à centrifugação a 4.000 rpm/10 minutos e o sobrenadante foi 

desprezado. O precipitado de células foi processado para a extração do DNA utilizando 

o protocolo de isolamento rápido de DNA de células de mamíferos, com proteinase K, 

conforme descrito por Sambrook & Russel (2001).   

 

3.5. Detecção do DNA do HPV, C. trachomatis e HSV-1 e 2 

 A qualidade do DNA obtido foi avaliada pela amplificação por PCR (reação em 

cadeia de polimerase) de um segmento de 110 pares de bases (pb) do gene da β-globina 

humano, usando os primers PCO3+ (5’-CTT CTG ACA CAA CTG TGT TCA CTA 

GC-3’)  e PCO4+ (5’-TCA CCG CAA CTT CAT CCA CGT TCA CC-3’) (SAIKI ET 

AL., 1985). Na mesma PCR foi analisada a presença de Chlamydia trachomatis, com os 

primers CP24 (5’-GGA TTC CTG TAA CAA CAA GTC AGG-3’) e CP27 (5’-CCT 

CTT CCC CAG AAC AAT AAG AAC AC-3’) que amplificam uma sequência de 

aproximadamente 207 pb dentro do plasmídeo críptico da C. trachomatis (POIARES ET 

AL., 2008). Cada 22,5 μl da reação continha 10X tampão da Taq, 50 mM de MgCl2, 2 

mM de dNTP (AmershanBiosciences), 5 U/μl de Taq DNA Polimerase (Invitrogen, 

Brasil) e 10 mM de PCO3+, PCO4+, CP24 e CP27. A essa mistura foi adicionado 2,5 μl 
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de amostra de DNA, perfazendo um volume total de cada reação de 25 μl. As condições 

da reação envolvendo a amplificação de ambos os segmentos de DNA já foram 

padronizadas no laboratório e consiste em: um passo inicial de desnaturação por 4 

minutos 95ºC, seguido de 40 ciclos de 1 minuto a 95 ºC para desnaturação, 1 minuto a 

50ºC para anelamento e 1 minuto a 72 ºC para extensão, e um último passo de 10 

minutos a 72 ºC para extensão final. Em todas as reações utilizaram-se amostras que se 

sabia ser positiva tanto para o gene da β-globina humana quanto para C. trachomatis 

como controle positivo da reação e uma amostra contendo apenas o mix e água como 

controle negativo.  

 As amostras positivas para β-globina foram testadas para a presença do DNA do 

HPV por PCR, usando os primers genéricos GP5+ (5’-TTT GTT ACT GTG GTA GAT 

ACT AC-3’) e GP6+ (5’-GAA AAA TAA ACT GTA AAT CAT ATT C-3’) que permite 

amplificar um segmento de 140 pb da região altamente conservada do gene L1, de um 

amplo espectro de HPVs genitais (RODA HUSMAN ET AL., 1995). Cada tubo de 

reação continha 10X tampão da Taq, 50 mM de MgCl2, 2 mM de dNTP (Amershan 

Biosciences), 5 U/ul de Taq DNA Polimerase (Invitrogen, Brasil) e 10 mM de cada 

primer, além de 2,5 μl de cada amostra de  DNA apresentando assim um volume final de 

25 μl. As condições da reação foram: 95°C por 4 minutos, seguido de 40 ciclos de 95°C 

por 1 minuto, 45°C por 2 minutos, 72°C por 1 minuto e um passo para extensão final de 

72°C por 7 minutos. Em todas as reações utilizou-se DNA de células HeLa, uma 

linhagem derivada de um tumor do colo do útero, que é positiva para o HPV18, como 

controle positivo, e uma amostra contendo apenas o mix e água como controle negativo.  

 Para pesquisar a presença do HSV, foram realizadas duas PCRs tipo específicas. 

Na PCR para o HSV-2, utilizou-se os primers HSV-2 (A) (5’-GGA CGA GGC CCG 

AAA GCA CAC G-3’) e HSV-2 (B) (5’-TCC GTC CAG TCG TTT ATC TTC AC-3’) 

que geram um produto de 270 pb (GONZÁLEZ-VILLASEÑOR, 1999). Para HSV-1, 

utilizou-se os primers HSV-1a (5’-CCC TGT CTC GCG  CGA CCG AC-3’) e HSV-1b 

(5’-TCA CCG ACC CAT ACG CGT AA-3’), que amplificam um fragmento de 142 pb 

(LUCOTTE, ET AL., 1995). As condições de ambas as PCRs foram as seguintes: 

incubação por 5 minutos a 95°C para desnaturação do DNA, seguido de 40 ciclos de 94 

°C por 1 minuto, 45 segundos a 58°C para o anelamento e um passo de extensão a 72° 

por 30 segundos, e um passo para a extensão final a 72°C por 10 minutos. Um passo de 

finalização a 4°C foi incluído (GONZÁLEZ-VILLASEÑOR, 1999). Cada tubo da 
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reação continha um PCR Master Mix 2x, 10 mM de cada primer e 2,5 μl de amostra de 

DNA, perfazendo uma solução final de 25 μl. 

 Os produtos de todas as reações foram submetidos à análise por eletroforese 

vertical em gel de poliacrilamida a 8% (SAMBROOK & RUSSEL, 2001), com posterior 

revelação pela prata conforme descrito por Sanguinetti et al.(1994) para visualização das 

bandas correspondentes.  

 

3.6. Análise estatística 

 As análises estatísticas dos resultados obtidos foram realizadas por meio do teste 

do 2 simples e as associações entre os fatores de risco e a infecção pelo HPV foram 

analisadas por meio do cálculo das razões de chance (Odds ratio - OR) e de seus 

respectivos intervalos de confiança (IC), em análise univariada. Para todas as análises foi 

empregado o Programa SPSS Statistics 17.0 (sistema livre). Foram considerados como 

estatisticamente significativos valores de p < 0,05.  
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4. RESULTADOS 

 Com base na análise dos questionários individuais foi possível caracterizar o 

segmento da população estudado, estabelecendo um perfil epidemiológico das mulheres 

participantes do estudo. O grupo estudado foi composto por 261 mulheres sexualmente 

ativas, com idade variando de 13 a 79 anos, média de 38,7 anos, casadas, tendo como 

grau de instrução máximo o ensino fundamental e renda familiar de até um salário 

mínimo. A maioria das participantes teve o seu primeiro intercurso sexual com idade de 

até 17 anos; teve um único parceiro ao longo da vida, bem como no último ano antes da 

entrevista; engravidou pela primeira vez com até 20 anos de idade; teve no máximo dois 

filhos; nunca fez uso ou usou raramente preservativo nas relações sexuais, nunca fez uso 

de contraceptivos orais ou usou este recurso por no máximo cinco anos e era não 

fumante.  

A análise dos resultados do exame citológico de Papanicolaou revelou que de um 

total de 261 mulheres incluídas neste estudo 227 (87%) não apresentaram nenhum tipo 

de alteração do epitélio da cérvice uterina ou apresentaram apenas reação inflamatória 

ou pequenas alterações inespecíficas, consideradas em seu conjunto, como alterações 

benignas. Das mulheres que tiveram seus espécimes analisados por meio do exame 

citológico de Papanicolaou apenas 7 (2,7%), apresentaram alterações celulares 

significativas. Em 27 casos, o que representa 10,3% do total das mulheres examinadas, o 

resultado do exame citológico foi considerado não conclusivo. Das mulheres que 

apresentaram anormalidades no exame citológico de Papanicolaou, 3 (1,2%) tinham 

alterações celulares classificadas como ASC-US, e 4 (1,5%) apresentaram alterações 

como lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau (LSIL). Todas as amostras 

processadas para extração de DNA foram positivas para a amplificação de um segmento 

de 110 pares de bases do gene da β-globina humano demonstrando a eficiência do 

método de extração. Na mesma reação, as amostras foram testadas para a presença C. 

trachomatis, tendo sido encontrada a presença dessa bactéria em 12 pacientes (Figura 7), 

revelando uma taxa de prevalência de 4.6% de infecção genital por esse patógeno (Tabela 

2). Do total de amostra que se apresentaram positivas para β-globina, que foram 

submetidas a amplificação por PCR da sequência alvo do genoma viral, 99 se 

apresentaram positivas para detecção do HPV (Figura 8), revelando uma taxa de 

prevalência geral de 37,9%. Na tabela 1 observa-se a presença de HPV em relação ao 

resultado citológico do exame de Papanicolaou.  
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Figura 7: Eletroforese em gel de poliacrilamida para β-globina e C. trachomatis. Linha C+: controle 

positivo; L: padrão de peso molecular; A1 a A7: amostras de pacientes; C-: controle negativo. A linha A7 

amostra de paciente positiva para β-globina e C. trachomatis. 

 

 

 

 

Figura 8: Eletroforese em gel de poliacrilamida para HPV. Linha C- : controle negativo; A1 a A7: 

amostras das pacientes; C+: controle positivo; L: padrão de peso molecular. As linhas A1 a  A7 são 

amostras de pacientes positivas para HPV. 
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Tabela 1: Presença de HPV e o resultado citológico do exame de Papanicolaou. 
 

Resultado Citológico 
Infecção genital por HPV  

Pos. % Neg. % p 

Normal/Alterações benignas 86 37.9 141 62.1 0.9399 

ASC-US 1 33.3 2 66.7  

LSIL 1 25.0 3 75.0  

Resultados não conclusivos 11 40.7 16 59.3  

 

A prevalência das infecções pelos três patógenos estudados variou entre os 

diferentes municípios pesquisados e a capital de acordo com o teste de proporções como 

se pode ver na tabela 2. As análises relacionadas ao HPV são aduzidas nas tabelas 3 e 4, 

onde a primeira mostra as taxas de prevalência da infecção por HPV em relação às 

características sócio-demográficas, enquanto que na segunda pode-se analisar a 

distribuição da prevalência do vírus  em função dos fatores de risco considerados.  

 

Tabela 2: Infecções por HPV, HSV e C. trachomatis, distribuídas por município.  

Município 
Total de amostras/ 

município 

Infecção genital 

HPV % HSV % C. trachomatis % 

Natal 181 78 43,1a 37 20,4b 5 2,8c 

Parnamirim 44 12 27,3a 21 47,7b 4 9,0 

Macaíba 15 4 26,7 3 20,0 2 13,3c 

São Gonçalo 21 5 23,8 7 33,3 1 4,8 

Total 261 99 37,9 68 26,0 12 4,6 
a
 p = 0,05; 

b
 p = 0,0002; 

c
 p = 0,05  
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Tabela 3: Distribuição das taxas de prevalência da infecção pelo HPV em função das 
características sócio-demográficas estudadas. 
 

Variáveis 
Infecção por HPV  

Pos. % Neg. % OR IC 95% 

Idade    e   

≤ 25 28 56.0 22 44.0 2.36 [1.14 – 4.88]* 

26 – 35 21 34.4 40 65.6 0.97 [0.48 – 1.97] 

36 – 45 23 31.5 50 68.5 0.85 [0.43 – 1.68] 

≥ 46 27 35.1 50 64.9 1,0 [Referência] 

Escolaridade       

Menor que fundamental 45 36.0 80 64.0 0.56 [0.39 – 0.81]* 

Fundamental completo 24 34.3 46 65.7 0.52 [0.32 – 0.86]* 

Médio completo 25 45.4 30 54.6 0.83 [0.49 – 1.42] 

Superior completo 5 45.4 6 54.6 1.00 [Referência] 

Estado civil       

Casada/parceiro estável 56 32.4 117 67.6 1.0 [Referência] 

Solteira 32 50.8 31 49.2 2.16 [1.20 – 3.88]* 

Outros 11 44.0 14 56.0 1.64 [0.70 – 3.85] 

Renda (salários mínimos)       

≤ 1 52 39.1 81 60.9 0.64 [0.45 – 0.91]* 

2 – 3 33 34.4 63 65.6 0.52 [0.34 – 0.80]* 

≥ 4 14 43.8 18 56.2 1.00 [Referência] 

*Estatisticamente significativo 
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 Tabela 4: Distribuição das taxas de prevalência da infecção pelo HPV em função dos fatores de 

risco considerados. 

Variáveis 
Infecção por HPV  

Pos. % Neg. % OR IC 95% 

Idade do 1º intercurso sexual        

≤ 17 52 38.5 83 61.5 1.29 [0.67 – 2.46] 

18 – 20 28 41.2 40 58.8 1.44 [0.69 – 2.98] 

≥ 21 19 32.8 39 67.2 1.00 [Referência] 

Nº de parceiros sexuais/vida        

1 43 29.9 101 70.1 1.00 [Referência] 

2 – 3 33 40.7 48 59.3 1.62 [0.91 – 2.85] 

≥ 4 23 63.9 13 36.1 4.16 [1.93 –8.96]* 

Nº de parceiros sex./último ano       

0 – 1 87 36.2 153 63.8 1.00 [Referência] 

2 – 3 11 61.1 7 38.9 2.76 [1.03 –7.39]* 

≥ 4 1 33.3 2 66.7 0.88 [0.08 – 9.84] 

Paridade       

0 24 54.5 20 45.5 1.00 [Referência] 

1 – 2 40 34.5 76 65.5 0.53 [0.36 –0.77]* 

≥ 3 35 34.6 66 65.4 0.53 [0.35 –0.80]* 

Uso de preservativos       

Nunca 38 32.8 78 67.2 0.50 [0.33 – 0.73* 

Raramente 35 39.8 53 60.2 0.66 [0.43 – 1.01] 

A maioria das vezes 12 50.0 12 50.0 1.00 [0.45 – 2.23] 

Sempre 13 40.6 19 59.4 1.00 [Referência] 

Uso de anticoncepcional          

Nunca 24 42.1 33 57.9 1.00 [Referência] 

< 5 50 41.7 70 58.3 0.71 [0.50 – 1.03] 

≥ 5 25 29.8 59 70.2 0.42  [0.26 – 0.68] * 

Tabagismo (cigarros/dia)       

Nenhum 82 36.1 145 63.9 1.00 [Referência] 

≤ 5 6 60.0 4 40.0 2.65 [0.73 – 9.67] 

> 5 10 43.5 13 56.5 1.50 [0.64 -3.24] 

*Estatisticamente significativo 

 

 Do total de amostra que se apresentaram positivas para β-globina, que foram 

submetidas à amplificação por PCR das respectivas sequências alvo do HSV, 62 se 

apresentaram positivas para detecção do HSV (Figura 9 e 10), revelando uma taxa de 

prevalência geral de 23,8%, sendo 20,1% das pacientes tinha infecção pelo HSV-1 e 3,1% 

tinha infecção pelo HSV-2, cada um em infecção isolada e em 2.3% das pacientes foi 

detectada infecção simultânea pelos dois sorotipos do vírus.  
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Figura 9: Eletroforese em gel de acrilamida para HSV-1. Linha C- : controle negativo; A1 a A7 amostras 

das pacientes; C+: controle positivo; L: padrão de peso molecular. As linhas A4 a A7 são amostras de 

pacientes positivas para HSV-1. 

 
 

 

Figura 10: Eletroforese em gel de acrilamida para HSV-2. Linhas A1 a A7: amostras das pacientes; C+: 

controle positivo; L: padrão de peso molecular; C-: controle negativo. As linhas A2,A5 e A6 são amostras 

de pacientes positivas para HSV-2. 

 

A análise da relação entre a infecção pelos HSV tipos 1 e 2, isoladamente, 

permitiu constatar que a prevalência de ambos os vírus não apresentou diferença 

estatisticamente significante, quando analisada em função das características sócio-

demográficas da população estudada, ou dos fatores de risco considerados (dados não 

mostrados). Porém, do total de amostras analisadas, 62 (23,8%) foram positivas para 

apenas um dos tipos de herpes, e 6 amostras (2,3%) tinham co-infecção pelos dois tipos. 

Nas infecções isoladas, 54 foram positivas para HSV-1 e 8 para HSV-2, correspondendo a 

142 pb 

270 pb 
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87% e 13% das amostras positivas, respectivamente. Quando se fez a distribuição dos 

casos positivos para os dois sorotipos do HSV por faixas etárias, também não foi 

observada diferença significativa (Figura 11).   

 

 

 

Figure 11: Prevalência do HSV tipos 1 e 2 por faixa etária. 

 

 

Como a prevalência da infecção genital por C. trachomatis encontrado no 

segmento da população estudado foi relativamente baixa (4,6%). Entretanto, a grande 

maioria dos casos da infecção foi diagnosticada em mulheres jovens, observando-se uma 

maior taxa de prevalência (33,0%) nas mulheres com idade menor ou igual a 20 anos. 

Não se fez a análise da correlação entre a infecção pela bactéria e as características sócio-

demográficas nem para os fatores de risco considerados devido à baixa taxa de 

prevalência. Observaram-se cinco co-infecções entre C. trachomatis e HPV e quatro entre 

C. trachomatis e HSV-1. 

O papel dos HSV tipos 1 e 2 e da C. trachomatis, como possíveis co-fatores do 

HPV nas infecções genitais foi avaliado visando determinar a freqüência de infecção 

concomitante por esses patógenos, cada um isoladamente ou em associação, em 

pacientes infectadas por HPV (Tabela 5).  

≥ 50 
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Tabela 5: Frequência de infecção pelo HSV tipos 1 e 2 e de C. trachomatis cada um isoladamente 

ou em associação, em pacientes infectadas por HPV. 

 

 
Infecção por HPV  

Positivo % Negativo % OR IC 95% 

HSV-1 

Sim                                                                                                                                       

Não 

 
 

26 
73 

 
 

43.3 
36.3 

 
 

 34 
128 

 
 

56.7 
63.7 

 
 

1.34 
1.00 

 
 

[0.75 – 2.41] 
[Referência] 

HSV-2 

Sim 

Não 

 
 

  6 
93 

 
 

42.9 
37.6 

 
 

   8 
154 

 
 

57.1 
62.4 

 
 

1.24 
1.00 

 
 

[0.42 – 3.69] 
[Referência] 

HSV-1 + HSV-2 

Sim 

Não 

 
 

  5 
94 

 
 

83.3 
36.9 

 
 

   1 
161 

 
 

16.7 
63.1 

 
 

8.56 
1.00 

 
 

[0.99 –74.41]* 
[Referência] 

C. trachomatis 

Sim  

Não 

 
 

  5 
94 

 
 

41.7 
37.8 

 
 

   7 
155 

 
 

58.3 
62.2 

 
 

1.18 
1.00 

 
 

[0.36 – 3.82] 
[Referência] 

C. trachomatis + HSV 

Sim 

Não 

 
 

  2 
97 

 
 

50.0 
37.7 

 
 

   2 
160 

 
 

50.0 
62.3 

 
 

1.65 
1.00 

 
 

[0.23 –11.90] 
[Referência] 

*Estatisticamente significativo 
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5. DISCUSSÃO 

 A análise dos questionários individuais aplicados durante as entrevistas das 

pacientes revelou o perfil da população estudada, como sendo de baixa condição sócio-

econômica, onde todas já haviam iniciado a atividade sexual e a maioria teve pelo menos 

uma gravidez. Mostrou ainda que, uma parcela significativa da população iniciou a 

atividade sexual e reprodutiva precocemente, não faz uso de preservativos nas relações 

sexuais e não pratica o tabagismo.  

O percentual de mulheres com resultado do exame citológico de Papanicolaou 

considerado dentro dos limites de normalidade está muito próximo ao valor encontrado 

em outros estudos semelhantes, embora tenha sido registrado um percentual muito 

elevado de resultados não conclusivos. A elevada proporção de resultados não 

conclusivos sugere a existência de deficiência nas etapas de coleta de material e na 

preparação dos esfregaços destinados ao exame citológico de Papanicolaou.  

A taxa de prevalência da infecção pelo HPV nas mulheres com citologia normal 

foi de 37,9%, valor acima do encontrado em outro estudo semelhante realizado por 

Fernandes et al. (2008), envolvendo mulheres do município Natal atendidas no Hospital 

Luis Antônio, entre abril de 2000 e junho de 2001 (24,5%). Entretanto, está abaixo do 

valor encontrado em um estudo caso-controle realizado por Pereira et al. (2005) no Rio 

de Janeiro, com pacientes atendidas no Hospital Universitário Pedro Antônio, 

encontrando uma prevalência da infecção por HPV de 64,1% nas mulheres incluídas no 

grupo controle (pacientes com cérvice normal/inflamatória ou com lesões cervicais 

benignas). Situa-se também acima de vários outros estudos realizados em diversas partes 

do mundo, tais como por Ronco et al. (2005), na Itália, com mulheres inclusas em um 

programa de triagem cervical durante um projeto piloto (7,8%); por Swangvaree et al. 

(2010) na Tailândia, com mulheres que frequentaram o Instituto de Câncer Nacional 

entre abril de 2009 e março de 2010  (6,22%) e por Bruni et al. (2010) em uma meta-

análise reunindo estudos mundiais (11,7%). A taxa de prevalência do HPV encontrada 

no presente estudo está também acima da relatada por Sanjosé, et al. (2007), para 

mulheres do América do Sul (12,3%) em estudo de meta-análise, mas aproxima-se do 

valor encontrado para mulheres do leste da África (31,6%) no estudo acima referido. 

Esta alta taxa de prevalência em mulheres com citologia normal pode ser 

explicada por resultados falso-negativos no exame citológico de Papanicolaou. Isto 

demonstra que o exame citológico de Papanicolaou de rotina, apesar de sua grande 
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utilidade como teste de triagem para rastreamento e prevenção do câncer do colo, 

apresenta sérias limitações, especialmente pela grande possibilidade de erro tanto nas 

etapas de coleta e preparação dos espécimes como na interpretação dos resultados, o que 

exige profissionais bem treinados para a sua realização. Revela ainda que este exame 

parece não ter valor diagnóstico para a infecção pelo HPV.  

A prevalência da infecção pelo HPV nas mulheres que apresentaram 

anormalidades no exame citológico de Papanicolaou foi de 28,6%, bem abaixo dos 

valores encontrados por: Fernandes et al. (2008) (59,8%) em Natal/RN; por Gontijo et 

al. (2007) em um estudo englobando mulheres com anormalidades citológicas e 

histológicas (78%); em mulheres de São Paulo, e por Ronco et al. (2005) (68,8%). A 

explicação para essa divergência dos resultados obtidos no presente estudo quando 

comparados aos dados da literatura, mais uma vez, é a possibilidade de ter havido erro 

na realização do exame citológico de Papanicolaou. Um forte indício de que isto possa 

ter ocorrido é o elevado número de resultados inconclusivos desse exame (10,3%), 

registrados nas amostras pesquisadas, onde uma parcela significativa destes casos se 

mostrou positiva para HPV no teste de PCR.  

A infecção por HPV foi mais prevalente nas mulheres mais jovens, com idade 

até 25 anos, decrescendo com o passar da idade. Estes resultados estão de acordo com o 

observado por Ferreccio et al. (2004), Ronco et al. (2005), Sanjosé et al. (2007) e Nielsen 

et al. (2009). Não se encontrou neste estudo, relação entre a infecção por HPV e o nível 

de escolaridade nem com renda familiar. O risco de mulheres jovens com idade até 25 

anos adquirirem o vírus foi de duas vezes maiores que o apresentado pelas mulheres com 

idade acima de 45 anos, e as mulheres solteiras apresentaram risco de duas vezes maior 

quando comparadas às casadas ou com parceiro estável. Estes resultados corroboram 

pelos obtidos em estudos semelhantes realizados por Ferreccio et al. (2004), Ronco et al. 

(2005), Sanjosé et al. (2007) e Nielsen et al. (2009). A prevalência elevada em mulheres 

jovens ocorre devido ao colo da cérvice uterina ainda não estar totalmente maduro, 

expondo a região da JEC (junção escamo-colunar) que é mais vulnerável à infecção 

(FREGA ET AL., 2003). A maior prevalência da infecção entre as mulheres solteiras 

poderia ser devido à maior liberdade de variação de parceiros sexuais.  

 Foi observada associação entre o aumento do número de parceiros sexuais ao 

longo da vida e durante o último ano antes de realização da pesquisa com aumento de 

risco de infecção genital por HPV. As mulheres com mais de quatro parceiros ao longo 
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da vida apresentaram risco de infecção quatro vezes maior que aquelas que se 

declararam, monogâmicas. Por outro lado, as mulheres que tiveram relacionamento 

sexual com dois a três parceiros no último ano apresentaram risco duas vezes maior. 

Resultados semelhantes foram relatados por outros autores, como Nielsen et al. (2008, 

2009), que encontraram o número de parceiros sexuais ao longo da vida com fator de 

risco determinante, com forte associação na aquisição de múltiplos tipos de HR-HPV, 

em mulheres de todas as faixas etárias, tanto para infecção por um único tipo quanto 

para múltiplos tipos de HPV. Naud et al. (2006) e Fernandes et al. (2008), relataram risco 

de três e duas vezes maiores, respectivamente, para as mulheres que tiveram mais de 

quatro parceiros sexuais ao longo da vida. Todos esses resultados confirmam que o 

relacionamento sexual com múltiplos parceiros como fator de risco clássico para a 

infecção pelo HPV assim como ocorre com as infecções sexualmente transmissíveis de 

modo geral. 

 A idade do primeiro intercurso sexual, e o uso de contraceptivos orais não 

apresentaram, neste estudo, evidências de associação com aumento de risco de aquisição 

de infecção pelo HPV, resultados semelhantes aos relatados por Ronco et al. (2005) em 

mulheres de Turin (Itália), Gontijo et al. (2007) em Campinas, São Paulo, e por 

Fernandes et al. (2008), em Natal. O uso de preservativo nas relações sexuais não 

mostrou, neste estudo qualquer indício de proteção contra a infecção pelo HPV, pelo 

contrário observou-se maior prevalência da infecção nas mulheres que disseram usar este 

recurso com frequência. Uma possível justificativa para isso poderia ser a falsa sensação 

de segurança por parte das pessoas que, por estarem usando o preservativo se julgavam 

protegidas da infecção, facilitando que estas pessoas apresentassem um comportamento 

sexual de maior risco de exposição ao vírus.  

 Alguns autores relatam associação do número de gestações com o aumento de 

risco para aquisição da infecção por HPV (MUÑOZ ET AL., 2002; ALMONTE ET 

AL., 2008), mas nesse estudo observou-se resultado oposto, em que as mulheres que 

engravidaram pelo menos uma vez tinham menos risco de adquirirem o vírus. 

Entretanto, resultados semelhantes aos nossos, também foram encontrados em outros 

estudos realizados por Nielsen et al. (2008, 2009), nos quais foi observado que tanto a 

idade da primeira gestação quanto o número de gestações tiveram uma associação 

negativa com a taxa de prevalência da infecção por HPV em mulheres jovens. Esse 

mecanismo ainda não é entendido, necessitando de estudos adicionais para elucidar a 



  

48 

 

relação entre a prevalência da infecção por HPV e o número de gestações. Uma possível 

explicação seria a mudança no comportamento sexual durante gravidez. 

 Estudos anteriores mostram que componentes do tabaco reduzem o número e a 

ativação das funções das células de Langerhans e linfócitos CD4+ em tecidos da cérvice 

uterina, e também reduz a atividade das células matadoras naturais (PLUMMER ET L., 

2003; ROSA ET AL., 2009). A associação entre a prática do tabagismo e o aumento de 

risco para o desenvolvimento de lesões de alto grau e câncer da cérvice uterina associado 

à infecção por HPV está muito bem estabelecida conforme relatado por (ALMONTE ET 

AL., 2008; FERNANDES ET AL., 2009; ROTELI-MARTINS ET AL., 2011). Porém, 

esta associação não está clara para as lesões de baixo grau, onde em vários estudos não 

foi encontrada associação direta entre o tabagismo e tais lesões (GONTIJO ET AL., 

2007; FERNANDES, ET AL., 2008, NIELSEN ET AL., 2008). 

A análise das infecções secundárias como co-fatores da infecção por HPV 

revelou que as mulheres com infecção genital simultaneamente pelos HSV-1 e HSV-2 

apresentaram maior chance de adquirir o HPV quando comparadas a aquelas que não 

tinham infecção por nenhum dos dois tipos virais. Entretanto, não se observou relação 

entre as infecções isoladas por HSV-1 ou HSV-2, nem quando cada um deles estava em 

co-infecção com a C. trachomatis e a infecção por HPV. Estes resultados são concordantes 

com aqueles encontrados por Finan et al. (2006) no que se refere ao aumento da chance 

de aquisição de infecção por HPV na presença da infecção combinada por HSV-1 e HSV-

2 mas, divergente no caso da infecção combinada HSV-1 e C. trachomatis. Não foi 

observado neste estudo, qualquer indício de associação entre a infecção por C. trachomatis 

na forma isolada e aumento da prevalência da infecção por HPV. Resultados 

semelhantes foram relatados por Finan et al. (2002) e Nielsen et al. (2009). Por outro 

lado, Koskela et al., (2000) e Paba et al., (2008) relatam ter encontrado associação entre a 

infecção por C. trachomatis isoladamente e a aquisição de HPV. A falta de associação 

observada entre essa bactéria e o aumento taxa de prevalência da infecção pelo HPV 

deve-se ao fato de que de nossa amostra ter sido formada por mulheres com citologia 

normal ou com lesões de baixo grau e, nenhuma mulher com câncer do colo do útero. 

Sabe que a C. trachomatis está mais relacionada com aumento de risco de câncer cervical 

associado ao HPV, possivelmente porque essa bactéria teria papel facilitador na 

carcinogênese do colo do útero mediado pelo HPV, através das proteínas HSP60, que 
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possuem ação anti-apoptótica, facilitando a atuação das oncoproteínas virais em células 

infectadas pelo HPV (OLIVEIRA ET AL., 2008).   

Com relação ao papel do HSV-2 na co-infecção com HPV, estudos mostram que o 

subfragmento XhoI do genoma do HSV-2 induz a transformação maligna de células 

imortalizadas pelo HPV. Além disso, a infecção por HSV-2 é a maior responsável pela 

ocorrência de úlceras genitais que, sem dúvida, facilita a entrada do HPV nas células da 

camada basal do epitélio da cérvice uterina. Ademais, a co-infecção por Chlamydia 

trachomatis e as infecções herpéticas poderia ainda, induzir respostas inflamatórias 

capazes de interferir na eficiência da resposta imune celular, suprimindo a resposta das 

células T-Helper e reduzindo a capacidade de eliminar o HPV presente nas células da 

camada basal, facilitando a persistência viral (SMITH ET AL., 2002, 2004; ZEREU ET 

AL., 2007; PABA ET AL., 2008). Finan et al. (2006) também comentam que a infecção 

por C. trachomatis pode induzir a expressão de mediadores pro-inflamatórios, alterando a 

adesão célula-célula e afetando o processo de diferenciação celular. Gius & Laimins 

(1989) sugeriram em seu estudo que dois genes expressos pelo HSV-1 poderiam estimular 

a expressão de genes celulares por meio de ativação transcricional, desencadeando a 

progressão de lesões benignas para malignas induzidas pelo HPV 18. Esses genes são o 

fator trans-ativador (TIF) e o gene ICPO, sendo que a ativação promovida pelo primeiro 

foi observada apenas em células epiteliais enquanto que o segundo estimula a expressão 

em uma extensa variedade de células. Em 1993, Karlen et al. também analisaram essa 

relação e confirmaram que o HSV codifica proteínas reguladoras capazes de estimular a 

transcrição dos promotores dos HPV-16 e HPV-18.   

A análise para outras infecções sexualmente transmissíveis revelou que 26,1% da 

população mostraram-se infectadas por HSV, sendo que 88,2% dessa população estavam 

infectadas por HSV-1, 20,6% com HSV-2 e 8,8% apresentaram co-infecção pelos dois 

sorotipos do vírus.  

Ao contrário do esperado, considerando-se que o material analisado foi obtido da 

cérvice uterina, observou-se que a prevalência do HSV-1 foi maior que a do HSV-2. Uma 

possível explicação para isso seria à mudança do comportamento sexual, com o aumento 

da prática de sexo oral em adultos jovens, os quais confiam ter um intercurso mais 

seguro e prevenir a gravidez indesejada, conforme sugerem Mertz et al. (2003). Em um 

estudo realizado na Alemanha, Buxbaum et al. (2003) relataram um percentual de  

isolamento 72,1%  do HSV-1 e 61,3% do HSV-2  a partir espécimes genitais de mulheres 
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sexualmente ativas. Outro estudo realizado em Israel por Samra et al. (2003) 

encontraram uma taxa de prevalência de infecção genital de 72,7% para o HSV-1 contra 

27,3% para o HSV-2 em paciente na faixa etária de 15 a 24 anos. Os valores das taxas de 

prevalência mudaram com a idade das pacientes, onde prevalência do HSV-1 caiu para 

46% e a do HSV-2 subiu para 54% nas pacientes da faixa etária acima de 42 anos. Em 

um amplo estudo realizado na Finlândia por Kortekangas-Savolainen et al. (2007), 

abrangendo os anos de 1994 a 2002, foi observado que a prevalência da infecção genital 

pelo HSV-1 aumentou de 18,7% para 25,9%. 

Outra explicação para essa inversão na distribuição dos casos de infecção pelos 

HSV-1 e HSV-2 no trato genital feminino poderia ser pelo menos em uma pequena parte 

dos casos, a ocorrência de autocontaminação pela transferência digital do vírus partir da 

infecção labial.   

  A prevalência geral da infecção por C. trachomatis encontrada foi 4,6%, 

sendo que a prevalência dessa bactéria foi bem maior (33,0%) nas mulheres com idade 

até 20 anos. Em um estudo realizado com adolescentes nos Estados Unidos, em idade 

entre 14 a 19 anos, encontrou uma prevalência de 3,9% onde a presença de C. trachomatis 

foi pesquisada em uma amostra de urina, usando o sistema BDProbeTec ET (FORHAN 

ET AL., 2009). Em outro estudo também com adolescentes da Inglaterra, Brabin et al. 

(2005) encontraram uma taxa de prevalência bem mais elevada, de 26,8%, utilizando 

como método de diagnóstico, a PCR. A prevalência global encontrada no presente 

estudo foi relativamente baixa, mas a prevalência em mulheres jovens, com até 20 anos, 

foi mais elevada, estando próxima daquela encontrada em adolescentes da Inglaterra. 

Essa elevada prevalência em mulheres jovens indica um possível comportamento de risco 

adotado por essas adolescentes, mais expostas à infecção, ou talvez pelas características 

fisiológicas do epitélio da cérvice uterina que, nesta fase da vida da mulher, parece 

oferecer as condições mais propícias para a colonização do epitélio pela bactéria.  No 

Brasil, um estudo sorológico realizado com mulheres atendidas em um Ambulatório 

Especializado da Mulher da Prefeitura Municipal do Recife, Brasil, entre novembro de 

2006 e abril de 2007, encontrou uma prevalência geral de 47,1%, sendo que a população 

estudada era composta por 35 mulheres com citologia oncótica normal e 35 com 

resultado anormal (OLIVEIRA ET AL., 2008). Essa divergência nos índices de 

prevalência encontrados nos dois estudos pode ser explicada pelas diferenças nas coortes 

estudadas, bem como das metodologias utilizadas. Enquanto a PCR detecta somente os 
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casos de infecção vigente, a sorologia não faz distinção entre os casos de infecção vigente 

e daqueles em que a paciente teve a infecção no passado e curou, mas permanece com a 

presença de anticorpos. Além disso, no presente estudo a maioria da população estudada 

era composta por mulheres com citologia considerada normal. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 A taxa de prevalência da infecção pelo HPV foi relativamente alta nas 

mulheres com resultado do exame citológico de Papanicolaou dentro do limite 

da normalidade; 

 A prevalência do HPV foi maior nas mulheres jovens, com até 25 anos, 

observando-se uma redução na faixa dos 26 aos 45 anos, e uma tendência de 

aumento após os 45 anos; 

  As mulheres solteiras e aquelas com ensino superior apresentaram maior risco 

de aquisição da infecção genital pelo HPV; 

  As relações sexuais com múltiplos parceiros aumentaram de forma 

significativa o risco para o contágio pelo vírus; 

 As mulheres com infecção simultânea por HSV-1 e HSV-2 apresentaram uma 

maior prevalência de infecção genital pelo HPV;  

 O HSV-1 foi o tipo predominante encontrado nos casos de infecção genital pelo 

vírus Herpes simples. 

 A prevalência geral da C. Trachomatis foi relativamente baixa, mas apresentou 

taxa de prevalência com valor especialmente elevado (33,0%) nas mulheres 

mais jovens, com idade menor ou igual a 20 anos. 
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ANEXO A 

TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

 

Responsável pela pesquisa: Prof. Dr. José Veríssimo Fernandes 

Telefones: 3211 - 9210 ou 3215 - 34 37,  Ramal 205 

E-mail: veris@cb.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Análise do Perfil Epidemiológico da Infecção por HPV em 

Mulheres do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

ESCLARECIMENTOS 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA: Trata-se de um estudo epidemiológico que se 

propõe analisar a dinâmica da infecção da cérvice uterina por HPV em mulheres do Rio 

Grande do Norte, visando determinar a sua prevalência e comparar a distribuição dos 

tipos do vírus detectados, com aquelas de outras regiões do país. Serão utilizadas células 

descamadas do epitélio da cérvice uterina, coletadas por meio de escova ginecológica. 

Esses materiais serão processados para exame citológico de Papanicolaou e para extração 

de DNA visando à detecção e identificação dos tipos de HPV.  

JUSTIFICATIVA: O Vírus do papiloma humanos (HPV) destaca-se entre os agentes 

sexualmente transmissíveis mais comuns em mulheres do mundo inteiro e alguns deles 

estão associados a lesões da cérvice uterina que podem evoluir para formas malignas. O 

câncer do colo do útero é a segunda causa de morte por câncer em mulheres do mundo 

inteiro, especialmente nas regiões menos desenvolvidas, em virtude da falta de 

diagnóstico precoce e falhas dos programas de prevenção. A ocorrência da infecção por 

HPV e do câncer do colo do útero, é influenciada por fatores ambientais, além de 

hábitos, costumes e atitudes comportamentais da população. Assim é importante se 

conhecer a prevalência da infecção nas comunidades, os tipos de vírus mais freqüente e 

os possíveis fatores de risco. Tais informações são importantes para a definição de 

políticas públicas de saúde visando a sua prevenção.  

ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS: As amostras serão armazenadas no 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia, sob a responsabilidade do coordenador 
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do projeto. Será pedida a permissão às voluntárias para estocagem do DNA obtido 

dessas amostras no laboratório para estudos futuros. Contudo a utilização desse material 

em outros estudos se necessário, só serão realizado mediante aprovação prévia do 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN e nova autorização das doadoras.              

OBJETIVO: Este estudo tem por objetivo determinar a prevalência da infecção por HPV 

em mulheres do Rio Grande do Norte, identificar os tipos mais prevalentes do vírus, 

comparar a distribuição dos tipos de vírus detectados com as de outras regiões do país, 

bem como identificar possíveis fatores de risco para a infecção e sugerir medidas de 

prevenção no sentido de minimizar o problema na comunidade.  

PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS: serão coletadas células descamadas 

da cérvice uterina das pacientes utilizando-se escovas ginecológicas. Nesta coleta não 

será realizado nenhum procedimento diferente daqueles utilizados para o exame 

preventivo de rotina, não existindo métodos alternativos para obtenção do material para 

exame. A coleta será feita por profissionais do serviço, habilitados e com capacidade 

técnica para realizar este tipo de intervenção e não acarretará desconfortos e o risco será 

mínimo para a paciente, tendo em vista que o procedimento será rigorosamente o mesmo 

que ela já teria de submeter-se para a realização do exame citológico de Papanicolaou de 

rotina. As informações sobre hábitos, costumes e atitudes comportamentais serão obtidas 

por meio de um questionário, e serão mantidas em sigilo, guardadas em lugar seguro, sob 

a responsabilidade do coordenador da pesquisa. Não serão utilizados em nenhum 

momento, nomes, ou qualquer tipo de informação que possa identificar as participantes 

da pesquisa.  

RISCOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS: Considerando que o procedimento a ser 

realizado é ato rotineiro, a pesquisa apresenta risco mínimo para as voluntárias. Os 

benefícios serão individuas e coletivos, tendo em vista que cada paciente será analisada 

individualmente, porém os resultados obtidos permitirão a geração de conhecimentos 

que serão muito importantes para a compreensão de um grave problema de saúde pública 

que afeta a toda a comunidade. A disponibilidade desses dados permitirá a adoção de 

medidas preventivas com base na realidade local, visando à redução do número de casos 

de infecção por HPV e das lesões dela decorrente, inclusive o câncer do colo do útero. 

GARANTIA DO SIGILO: As informações prestadas em razão deste estudo serão 

mantidas em sigilo, conforme os limites da lei, garantindo-se a proteção da imagem das 

pessoas que dele participarem. Os questionários individuais serão guardados em sala 
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fechada e somente os pesquisadores da equipe terão acesso. Após a análise em função 

das variáveis pesquisadas, os dados obtidos serão tabulados e se tornarão totalmente 

impessoais. Nenhum indivíduo será identificado por nome em relatórios ou publicações 

geradas a partir da pesquisa.    

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: A participação é totalmente voluntária e sem ônus 

ou qualquer tipo de pagamento pela participação e será assegurado o direito às 

participantes de recusar-se a responder perguntas que julguem trazer constrangimento ou 

prejuízos à sua imagem e direitos individuais. Será também assegurado as participantes 

da pesquisa, o direito de desistir dela, no momento que assim desejarem, bastando 

solicitar ao responsável que destrua suas amostras e os resultados obtidos da suas 

análises, bem como as informações pessoais obtidas por meio do questionário. Por outro 

lado, a voluntária poderá solicitar os resultados de seus exames em qualquer momento, 

desde que estes já estejam disponíveis. Os resultados das análises serão disponibilizados 

para as Secretarias de Saúde do Estado e dos municípios envolvidos. 

REMUNERAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO: A participação nesta 

pesquisa será espontânea e voluntária, portanto, não está previsto nenhum tipo de 

remuneração as participantes. No entanto, poderá ser feito ressarcimento, no caso de 

haver despesas decorrentes da participação referentes a passagens e alimentação. Além 

disso, as participantes do estudo terão direito à indenização por eventuais danos que 

sejam comprovadamente decorrentes da pesquisa. 

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS: 

Todas as voluntárias que se dispuserem a participar da pesquisa serão acompanhadas e 

receberão assistência da equipe de profissionais dos serviços de saúde que prestarão todos 

os esclarecimentos necessários. Nesta pesquisa não haverá grupo placebo. As 

participantes poderão pedir esclarecimento sobre qualquer coisa referente ao projeto, e 

tirar todas as dúvidas, antes de assinar o termo de consentimento e em qualquer outro 

momento durante a realização da pesquisa. Se surgir qualquer dúvida, poderá entrar em 

contato com o coordenador da pesquisa, professor José Veríssimo Fernandes, no 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia da UFRN, pelo telefone, 3215 - 3437, 

Ramal - 205, Fax 3211-9210, pelo E-mail veris@cb.ufrn.br ou por meio de 

correspondência endereçada para: Departamento de Microbiologia e Parasitologia, 

Centro de Biociências. Campus Universitário – Lagoa Nova, Natal – RN; CEP: 59.072 – 

970.  
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COMTÊ DE ÉTICA: Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no que se refere aos aspectos éticos e 

legais e qualquer esclarecimento a respeito poderá ser obtido pelo telefone 3215 – 3135.  

 

CONSENTIMENTO LIVRE 

Declaro que estou de acordo em participar do estudo acima citado e para isso, estou 

doando de livre e espontânea vontade, o material necessário para a sua realização. Fui 

devidamente esclarecida sobre os objetivos da pesquisa, os procedimentos a que serei 

submetida e o destino do material. Declaro ainda, que a minha participação é totalmente 

voluntária, e que não receberei qualquer tipo pagamento para participar do estudo. Estou 

ciente de que posso desistir de participar da referida pesquisa, a qualquer momento se 

desejar, e que será mantido o anonimato e o sigilo em relação à minha identificação bem 

como a respeito das informações por mim prestadas durante a entrevista. 

 

Número da amostra: ______________   Número do prontuário: ___________________ 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura da PARTICIPANTE 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do tutor ou responsável (no caso das menores de 

idade) 

                                                                                                                                    

Natal, ______/_______/________ 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

Polegar direito 
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ANEXO B 

QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E 

PARASITOLOGIA 

 

Título do Projeto: Análise do Perfil Epidemiológico da Infecção por HPV em 

Mulheres do Estado do Rio Grande do Norte. 

Questionário Epidemiológico: 

    As informações aqui prestadas serão absolutamente confidenciais e acessíveis 

apenas às pessoas envolvidas diretamente no atendimento às pacientes e ao coordenador 

do projeto. Não será usado em nenhum momento, nomes das pacientes em qualquer tipo 

de divulgação. 

 

1. Nome: _______________________________________    Prontuário Nº: __________       

2. Número da amostra: ______________         Data da coleta : ______/______/______ 

3. Idade da paciente: ________ anos.   

4. Município onde mora:____________________________________________________     

5. Grau de instrução: 

 (   ) Nunca estudou                                    (   ) Ensino médio incompleto   

 (   ) Ensino fundamental incompleto          (   ) Ensino médio completo   

 (   ) Ensino fundamental completo             (   ) Ensino superior completo                       

6. Estado civil:          

(   ) Solteira    (    ) Casada ou parceiro em relação estável      (    ) Outros 

7. Etnia (cor da pele):                   

(    ) Branca     (    ) Não Branca  
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8. Renda familiar aproximada em salários mínimos: 

(  ) Menos de um  (  ) Um  (  ) Dois  (  ) Três  (  ) Quatro  (  ) Cinco  (  ) Mais de cinco 

9. Tem o hábito de fumar?  

(   ) Não    

( ) Sim. Há quanto tempo? ______ anos. Quantos cigarros você fuma por dia? ______ 

10. Já iniciou a atividade sexual?  

(   ) Não           (   ) Sim. Se sim, com que idade teve a primeira relação:______ anos 

11. Já teve ou tem relacionamento sexual com mais de um parceiro, ao longo da vida? 

(  ) Não    

(  ) Sim. Quantos? (  ) Dois  (  ) Três  (  ) Quatro  (  ) Cinco  (  ) Seis  (  ) Mais de seis  

12. Quantos parceiros sexuais você teve no último ano? 

(  ) Nenhum (  ) Apenas 1  (  ) Dois  (  ) Três  (  ) Quatro  (  ) Cinco (  )  Mais de cinco 

13. Já teve alguma gravidez?  

(   ) Não 

(  ) Sim. Quantas? _____. Com que idade engravidou pela a primeira vez?_____ anos. 

14. Com que freqüência você usa preservativo nas relações sexuais?  

(    ) Nunca           (   ) Raramente         (    ) A maioria das vezes           (    ) Sempre  

15. Já usou ou usa anticoncepcional? 

(   ) Não 

(   ) Sim. Durante quanto tempo _________anos. 
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Herpes simplex virus type 1 is the main cause of genital herpes in women of Natal, 
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Condensation 

HSV-1 in genital infection was four times more prevalent than HSV-2 in the population 

of Natal, Brazil.  
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Herpes simplex virus type 1 is the main cause of genital herpes in women of Natal, 

Brazil 

Valeska S S Pereira, Raíza N C Moizeis, Thales A A M Fernandes, Josélio M G Araújo, 

Rosely V Meissner, José V Fernandes 

Abstract 

Objectives: The purpose of this study was to assess the prevalence of HSV-1 and HSV-2 

in sexually active women that participated in the cervical cancer screening program in 

Natal, Brazil. Study design: The study included 261 sexually active women residents in 

the metropolitan area of Natal, Brazil. From each participant, a sample of uterine 

cervical exfoliated cells was collected, using a cytobrush which was conditioned in a tube 

containing a preserving solution (PBS + vancomycin + nystatin) and sent to a laboratory 

where it was processed for DNA extraction. The samples were analyzed for the presence 

of HSV-1 and HSV-2 DNA in separate reactions by PCRs in separate reactions using 

specific primers. Results: HSV-1 in genital infection is four times more prevalent than 

HSV-2 in the population analyzed. The highest prevalence rates for both viruses were 

found in women aged 31 to 39 years. We did not observe any association between the 

presence of both virus serotypes and socio-demographic characteristics in the population 

studied, nor with some classical risk factors for sexually transmitted diseases. 

Conclusions: HSV-1 was the major cause of genital infection by Herpes simplex virus in 

the women included in this study. No association was found between HSV infection and 

the socio-demographic characteristics or some classical risk factors for sexually 

transmitted diseases. 

Keywords: Herpes simplex virus; genital herpes; sexually transmitted diseases 
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Introduction 

The herpes simplex virus (HSV) belongs to the family Herpesviridae, subfamily 

Alphaherpesvirinae, and genus Simplexvirus, composed of two serotypes: Herpes 

simplex type 1 (HSV-1) and type 2 (HSV-2) [1]. Like other members of this family, these 

viruses can cause persistent infection and produce symptomatic and asymptomatic 

infections. They can cause infections of the skin and mucous membranes of the mouth, 

eyes, and genitals [2], being the main cause of genital ulcers worldwide [3, 4]. 

HSV is a highly complex virus showing up as a particle of 186 nm diameter, 

composed of a genome of linear double-stranded DNA containing 152 kpb [5]. HSV-1 

has been primarily associated with orofacial infections, while HSV-2 is commonly 

associated with anogenital infection transmitted through sexual contact. However, in 

recent studies, the proportion of cases of genital herpes caused by HSV-1 has increased 

considerably. Reasons for the seemingly increasing prevalence of anogenital HSV-1 are 

unclear. It is suggested that this reflects lower rates of childhood HSV-1 infections or 

possibly a change in sexual practices in regard to orogenital contact [6, 7, 8, 2].    

 The epidemiological profile of genital infection by HSV suggests that the risk 

factors for the acquisition of the virus include age, sex, ethnic group, socioeconomic 

status, number of sexual partners, age at first intercourse, and a history of previous 

sexually transmitted infections (STIs) [9, 10]. The virus herpes simplex, especially HSV-

2, was shown to be a major determinant of genital infection among women and also an 

important source of vertical transmission of the virus from mother to child. However, 

several studies have revealed that in recent decades the frequency of HSV-1 in genital 

infections has increased, compared with HSV-2. This trend has been observed in various 

parts of the world [11, 7, 8, 2]. 



  

73 

 

The genital infection HSV is among the most common sexually transmitted 

diseases worldwide, with approximately 640,000 new cases diagnosed annually [12]. In 

Brazil, the reporting of diseases caused by herpes simplex virus is not mandatory. The 

few available data on the prevalence of infection were generally achieved in isolated 

studies on sexually transmitted diseases; these studies were conducted in public health 

clinics, and most were accomplished based on serology. This study evaluated the 

prevalence of genital infection, HSV-1, and HSV-2 in a segment of the female population 

of the metropolitan region of Natal, Brazil, attempting to establish correlations with 

socio-demographics and with some conditions considered risk factors for sexually 

transmitted diseases 
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Materials and Methods          

The study included 261 sexually active women residents in the metropolitan 

area of Natal, Rio Grande do Norte state, Brazil, enrolled  in a cervical cancer screening 

program, between August 2008 and November 2010. From each participant, a sample of 

uterine cervical exfoliated cells was collected and conditioned in a tube containing a 

preserving solution (PBS + vancomycin + nystatin) and then sent to a laboratory where it 

was processed for DNA extraction.  

The tubes containing the cervical specimens were submitted to vigorous agitation 

before removal of the brush and centrifuged at 300 x G per 10min. The supernatant was 

removed and the resulting pellet was processed for DNA extraction using rapid isolation 

of DNA from mammal protocol, with proteinase K [13]. Around 30ng the DNA samples 

were submitted to a polymerase chain reaction (PCR) to amplify a 110 bp fragment of the 

human -globina gene, using the primers PCO3+/PCO4+ [14] to analyze the quality of 

target DNA and the absence of PCR inhibitors. The products of PCR were submitted to 

electrophoresis on 8% polyacrilamide gel, followed by silver staining [15]. 

The positive samples for b-globin were analyzed for the presence of DNA from 

HSV-1 and HSV-2 in separate reactions by PCRs specific for each type. Each reaction 

was composed of a Master Mix, 10 mM of each primer and 2.5 mM of DNA sample, for 

a final volume of 25 μl. The conditions for both reactions were as follows: incubation at 

50 °C for 2 minute s, denaturation of DNA at 95 °C for 5 minutes, followed by 40 cycles 

of 94 °C for 1 minute, 45 seconds at 58 °C for annealing, an extension step at 72 °C for 

30 seconds, and a final extension step at 72 °C for 10 minutes. The primers HSV-1a (5'-

CCCTGTCTCGCGCGAGCCAC-3') and HSV-1b (5'-

TCAGCCACCCATACGCGTAA-3'), which amplify a fragment of 142 bp [16], were 

used to detect DNA from HSV-1, while the primers HSV-2 (A) (5-
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GGACGAGGCGCCAAAGCACACG-3') and HSV-2 (B) (5'-

TCCGTCCAGTCGTTTATCTTCAC-3'), which generate a product of 270 bp [17], were 

used for HSV-2. The products of PCRs underwent vertical electrophoresis on 

polyacrylamide gel at 8% [13], with subsequent revelation by silver [15]. 

 Statistical analysis of the results was performed using the Qui-Square test  and 

associations between risk factors and HPV infection were analyzed by calculating the 

odds ratios (odds ratio - OR) and their respective confidence intervals (IC). Results were 

considered statistically significant at p value <0.05. 

This study was carried out in accordance with The Code of Ethics of the 

Declaration of Helsinki. It was approved by the Ethical Committee in Research of 

Federal University of Rio Grande do Norte. 

http://www.wma.net/e/policy/b3.html
http://www.wma.net/e/policy/b3.html
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Results 

The study group consisted of 261 sexually active women, ranging in age  from13 

to 79 years, with an average of 38.7 years and with most younger than 40 years old; they 

were of nonwhite ethnicity, married, with an education level of elementary or less, and 

with a family income of up to $330 U.S dollars per month. Of the total samples analyzed, 

60 showed positive for HSV-1, of which six were also positive for HSV-2, revealing an 

overall prevalence of infection with HSV-1 of 23.0%, with 20.7% of the women having 

only HSV-1 and 2.3% having both HSV1 and HSV2. The presence of HSV-2 was 

detected in 14 samples, revealing an overall prevalence of 5.4%, with 3.1% of the cases of 

infection by HSV-2 alone and 2.3% in co-infection with HSV-1. The distribution of 

prevalence rates for different age groups showed that most cases of infection by both 

HSV-1 and HSV-2 occurred in women up to 39 years old, with no significant difference 

observed among prevalence rates for the different age groups, for HSV-1 or HSV-2 

(Fig.1). We also did not observe any association between ethnicity, marital status, 

education or family income and genital infection by both HSV-1 and HSV-2 (Table 1).  

Regarding the variables related to behavior and sexual activity, we observed that 

most study participants initiated sexual activity before 17 years of age, had only one 

sexual partner throughout life, had not used or rarely used  condoms during sexual 

intercourse, and had a maximum of two children. No association was observed between 

any of the variables analyzed with increasing rates of prevalence of infection by HSV-1 or 

HSV-2 (Table 2). 
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Comments 

             In this study, we analyzed specimens containing exfoliated epithelial cells of the 

uterine cervix of asymptomatic women and found a higher prevalence of HSV-1 

compared with HSV-2. Considering only HSV for positive cases, observed there was a 

greater proportion of HSV-1 (88.2%) compared with HSV-2 (20.6%). These results 

contradict the expectation, if we take into account the previously established concept  

that in the genital tract infections by HSV, the predominant type is HSV-2. This is due to 

the fact that HSV-2 is transmitted mainly through sexual contact as opposed to HSV-1, 

which is predominantly in the oral-facial region, and is transmitted mainly by direct 

contact with saliva of asymptomatic carriers of the virus. However, a reversal in the 

distribution of those viruses in the human genital tract has been observed in recent 

decades as reported in studies by [2, 7, 8, 11]. These authors observed this change 

through the virus isolation showing a gradual increase in prevalence of HSV-1 in the 

genital tract. This could be due, at least in part, to using new methods of detecting the 

virus, since the previous studies that formed the basis for the establishment of these 

concepts were conducted primarily through serological methods. 

             None of the conditions presented in this study as possible risk factors for genital 

tract infection by HSV showed any statistically significant difference for either type of 

virus, despite the prevalence of infection with HSV-1 having been found for all variables 

analyzed. This lack of association between the presence of both types of HSV in the 

genital tract of women surveyed and relationships with multiple sexual partners 

throughout life, which represents the main risk factor for sexually transmitted diseases, 

could be due to the evasion of this information by women in this respect, or the fact that 

women are truly monogamous whereas their partners are sexually promiscuous. Another 
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possible explanation for the lack of association of HSV with socio-demographic variables 

and with behavior related to sexual activity may have been due to the small sample size. 

            Several studies in various parts of the world have accumulated evidence that 

reinforce the idea that genital tract infections by HSV-1 have increased. In a study 

involving college students from Midwestern United States [11], it was reported that while 

HSV-2 was isolated most frequently in the period 1993 to 1997, HSV-1 was predominant 

in samples collected during the period from 1997 to 2001. The prevalence of HSV-1 

increased from 31.0% in 1993 to 78.0% in 2001. In another study conducted in Tel Aviv, 

Israel [8], HSV-1 was identified as the main cause of genital herpes, being present in 

66.3% of the specimens positive for HSV. The proportion of HSV-1 infection was higher 

among younger women, with 72.7% of cases concentrated among women 15-24 years of 

age, while the HSV-2 infection was higher among women over 43 years of age. Similar 

results were reported in two different studies, one performed in Rotterdam [22] and the 

other conducted in Edinburgh, Scotland [21], both of which found a higher prevalence of 

HSV-1 in primary genital herpes cases, 52.0% and 62.0% respectively. More recently, a 

study conducted in Sydney, Australia, covering the period between 1979 and 2003 [7], 

found that the prevalence of genital infection with HSV-1 increased from 3.0% in 1980 to 

41.0% in 2001. 

           The low prevalence of HSV-2 could be explained by a possible cross-immunity 

conferred by prior infection with HSV-1, which could still increase the rate of 

asymptomatic infection by three times. However, it is still not known whether previous 

infection with HSV-1 oral confers the same protection against infection by HSV-2 by 

cross-immunity [1, 18]. The decrease in acquisition of HSV-1 infection in childhood 

could be contributing to more individuals reaching adolescence without immunity 
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specific for this genotype, making them more susceptible to infection when starting 

sexual activity [18 – 20]. 

           Other studies also reported that primary infection of the genital tract with herpes is 

mainly due to HSV-1, which could explain the high frequency of its detection [21, 22]. 

Furthermore, it is possible that a more virulent strain of HSV-1 has emerged [19]. Finally, 

other authors [1, 18, 20] have suggested that the higher prevalence of HSV-2 in the 

female population is most likely due to the anatomical differences of male and female 

individuals, where the mucosal surface of the external genitalia of females could be more 

vulnerable than that of men because of the keratinized skin of the male genitalia. An 

inverse relationship between the isolation rate of HSV-1 from genital lesions and the age 

of patients has been demonstrated. The high and rising proportion of HSV-1 in genital 

lesions has been attributed to an increasing frequency of the oral-genital sex or perhaps 

because of reduced incidence of childhood HSV-1 infection, which has been observed in 

industrialized countries as a result of improved standards of personal hygiene [8]. The 

positive association between HSV-1 infection and receptive oral sex and the negative 

association between HSV-1 infection with vaginal sex suggest that the partner´s mouth 

rather than genital area may be a common source of new genital infections by HSV-1 

[23]. In addition, changes in sexual practices, including oral-genital sexual contact and 

the use of condoms during vaginal and anal intercourse could have reduced the exposure 

of the genital tract to HSV-2 infection, resulting in a lower relative incidence of HSV-2 to 

an increasing proportion of HSV-1 as a cause of genital infection [11]. In this study, we 

did not obtain evidence that the use of condoms during sex reduces the risk of genital 

infection with HSV-2. The influence of the practice of oral-genital sex could not be 

evaluated in our study given that the questionnaires used for interviewing the patients did 

not contain any kind of questioning about the sexual practices of the participants. 
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           Considering that the practice of oral-genital sex as a substitute for vaginal 

intercourse is common among adolescents as a way to avoid unwanted pregnancies and 

also believing that this type of sexual practice does not transmit disease, it is very likely 

that this type of sexual behavior is the main reason for this reversal of roles between 

HSV-1 and HSV-2 in relation to genital tract infection. Certainly, genital-oral contact 

with a partner who has oral-labial herpes, which is almost always caused by HSV-1, 

would explain many of these infections. It has been proposed that persons who test 

negative for HSV1 must be counseled that receptive oral sex places them at risk for 

genital HSV1 acquisition. This may be especially important for HSV-1-seronegative 

pregnant women, whose risk for transmitting HSV to the newborn is high if primary 

genital HSV1 infection occurs late in pregnancy [23]. 

          Infection resulting from HSV-1 produces far fewer symptomatic recurrences and 

the incidence of viral shedding is less frequent. Thus, people with HSV-1 genital infection 

can present a lower risk of transmission to sexual partners and have an improved clinical 

picture over the long term, potentially changing the prognosis and education messages 

provided to patients at the time of their original diagnosis. Genital HSV-1 can generally 

be expected to have a better prognosis for patients, with less recurrence and a milder 

course. The majority of these cases were acquired through oral-genital spread; however, 

the exact proportion of spread by different forms of sexual contact has not been fully 

elucidated. Clearly, some HSV-1 infections may be acquired from vaginal intercourse. 

Thus, many more individuals can reach adulthood without specific immunity to HSV-1, 

being more susceptible to infection and more likely to present a clinically apparent 

infection [20].  

 



  

81 

 

References 

[1] Penello AM, Campos BC, Simão M, et al. Herpes genital. J Bras Doenças Sex 

Transm 2010; 22 (2): 64-72. 

[2] Peña KC, Adelson ME, Mordechai E, Blaho JA. Genital herpes simplex virus type 1 

in women: detection in cervicovaginal specimens from gynecological practices in the 

United States. J Clin Microbiol 2010; 48 (1): 150-53. 

[3] Halioua B, Malkin JE. Epidemiology of genital herpes – recent advances. Eur J 

Dermatol 1999; 9 (3): 177-84. 

[4] Gupta R, Warren T, Wald A. Genital herpes. Lancet 2007; 370 (9605): 2127–37. 

 [5] Grunewald K, Desai P, Winkler DC, et al. Tree-dimensional structure of herpes 

simplex virus from cryo-electron tomography. Science 2003; 302 (5649):1396-98. 

[6] Buxbaum S, Geers M, Gross G, Schöfer H, Rabenau HF, Doerr HW. Epidemiology 

of herpes simplex virus types 1 and 2 in Germany: what has changed? Med Microbiol 

Immunol 2003; 192 (3):177-81. 

[7] Haddow LJ, Dave B, Mindel A, et al. Increase in rates of herpes simplex virus type 1 

as a cause of anogenital herpes in western Sydney, Australia, between 1979 and 2003. 

Sex Transm Infect 2006; 82 (3): 255-59. 

[8] Samra Z, Scherf E, Dan M. Herpes simplex virus type 1 is the prevailing cause of 

genital herpes in the Tel Aviv area, Israel. Sex Transm Dis 2003; 30 (10):794-96. 

[9] Tideman RL, Taylor J, Marks C, et al. Sexual and demographic risk factors for herpes 

simplex type 1 and 2 in women attending an antenatal clinic. Sex Transm Infect 2001; 

77(6): 413–15. 

 



  

82 

 

[10] Beydoun HA, Dail J, Ugwu B, Boueiz A, Beydoun MA. Socio-demographic and 

behavioral correlates of herpes simplex virus type 1 and 2 infections and co-infections 

among adults in the USA. Int J Infect Dis, 2010; 14 (3):154-60. 

[11] Roberts CM, Pfister JR, Spear SJ. Increasing proportion of herpes simplex virus type 

1 as a cause of genital herpes infection on college students. Sex Transm Dis 2003; 30 

(10):797-800. 

[12] Passos MRL. Nosso compromisso e sua participação. J Bras Doenças Sex Transm 

2002; 14(3):3. 

[13] Sambrook J, Russel DW. Molecular cloning: a laboratory manual. 3rd. New York: 

Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001. 

[14] Saiki RK, Scharf S, Faloona F, et al. Enzymatic amplification of beta-globin 

genomic sequences and restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia. 

Science 1985; 230(4732): 1350-54. 

[15] Sanguinetti CJ, Dias Neto E, Simpson AJG. Rapid silver staining and recovery of 

PCR products separated on polyacrylamide gels. Biotechniques 1994; 17 (5): 915-19. 

[16] Lucotte G, Bathelier C, Lespiaux V, Bali C, Champenois T. Detection and 

genotyping of herpes simplex virus types 1 and 2 by polymerase chain reaction. Mol Cell 

Probes 1995; 9(5): 287-90.  

[17] González-Villaseñor LI. A duplex PCR assay for detection and genotyping of herpes 

simplex virus in cerebrospinal fluid. Mol Cell Probes 1999; 13(4):309-14.  

[18] Wald A, Huang ML, Carrell D, Selke S, Corey L. Polymerase chain reaction for 

detection of herpes simplex virus (HSV) DNA on mucosal surfaces: comparison with 

HSV isolation in cell culture. J Infect Dis 2003; 188 (9): 1345-51. 



  

83 

 

[19] Mertz GJ, Rosenthal SL, Stanberry LS. Is herpes simplex virus type 1 (HSV-1) now 

more common than HSV-2 in first episodes of genital herpes? Sex Transm Dis 2003; 30 

(10): 801-2. 

[20] Forward K, Lee SHS. Predominance of herpes simplex virus type 1 from patients 

with genital herpes in Nova Scotia. Can J Infect Dis 2003; 14 (2): 94-96. 

[21] Manavi K, Mcmillan A, Ogilvie M. Herpes simplex virus type 1 remains the 

principal cause of initial anogenital herpes in Edinburgh, Scotland. Sex Transm Dis 

2004; 31 (5): 322-24. 

[22] Nieuwenhuis RF, van Doornum GJJ, Mulder PG, Neumann HA, van der Meijden 

WI. Importance of herpes simplex virus type-1 (HSV-1) in primary genital herpes. Acta 

Derm Venereol. 2006; 86 (2):129-34. 

[23] Lafetty WE, Downey L, Celum C, Wald A. Herpes simplex virus type 1 as a cause 

of genital herpes: impact on surveillance and prevention. J Infect Dis 2000; 181(4): 1454-

57. 

Figure: 

 

 
 

Fig. 1. Prevalence of HSV-1 and HSV-2 in women infected by herpes virus, according to age groups 

                                                              (     HSV-2 and       HSV-1)  
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Tables: 

Table 1 
Distribution of prevalence rates for HSV-1 and HSV-2 according to socio-demographic variables. 
 

Variable 
Total no. of 

specimens 

No. of 

positive  

 No. (%) of specimens positive for: p 

valor* HSV-1 HSV-2 

Age      

≤ 30 81 25 21 (25.9) 6 (7.4) 0.548 

31 -  39 62 19 18 (29.0) 2 (3.2)  

40 -  48 54 8 7 (13.0) 1 (1.9)  

> 48 64 16 14 (21.9) 5 (7.8)  

Total 261 68 60 (23.0) 14 (5.4)  

Ethnicity      

White 116 26 23 (19.8) 5 (4.3) 0.856 

Nonwhite 145 42 37 (25.5) 9 (6.2)  

Marital status     0.886 

Married 173 46 40 (23,1) 10 (5,8)  

Single 63 13 12 (19,0) 2 (3,2)  

Other 25 9 8 (32,0) 2 (8,0)  

Education      

Less than elementary 125 35 31 (24.8) 7 (5.6) 0.642 

Elementary 70 20 18 (25.7) 3 (4.3)  

High school 66 13 11 (16.7) 4 (6.1)  

Family Income      0.203 

≤ 1 133 38 35 (26.3) 5 (3.8)  

2 – 3 96 24 19 (19.8) 8 (8.30)  

≥ 4 

 
32 6 6 (18.6) 1 (3.10)  

 

* p value comparison of the proportion of cases positive for HSV1 and HSV2 among the categories 

analyzed for the different variables. 

 

 

Table 2 

Distribution of prevalence rates for HSV-1 and HSV-2 according to variables related to sexual activity    
 

Variable 

 

Total no. of 

specimens 

No. of 

positive 

+ 

 No. (%) of specimens positive for: p 

valor* HSV-1 HSV-2 

Age at first intercourse     0.253 

≤ 17 134 35 32 (23.90) 5 (3.7)  

   18 – 20 68 17 13 (19.1) 6 (8.8)  

> 20 59 16 15 (25.9) 3(5.2)  

Sexual partners in lifetime     0.816 

1 144 50 44 (30.6) 11 (7.6)  

2 – 3 80 10 8 (10.0) 2 (2.5)  

≥ 4 37 8 8 (22.2) 1 (2.8)  

Use condom      

Never or rarely 205 51 45 (22.0) 9 (4.4) 0.416 

Frequently 56 17 15 (26.8) 5 (8.9)  

Parity      

0 44 12 10 (22.7) 3 (6.8) 0.662 

1 -2 116 27 25 (21.6) 4 (3.4)  

≥ 3 

 
101 29 25 (24.8) 7 (6.9)  

 

* p value comparison of the proportion of cases positive for HSV1 and HSV2 among the categories 

analyzed for the different variables. 


