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RESUMO 
 

O presente estudo avaliou o grau de conhecimento, atitude e prática do exame de 

Papanicolaou e do vírus do papiloma humano (HPV), além de analisar a 

prevalência da infecção genital por HPV, Herpes Simples tipo 2 (HSV-2) e 

Chlamydia trachomatis em adolescentes. O estudo constou de duas abordagens, 

uma baseada apenas em entrevistadas realizadas com adolescentes recrutadas em 

escolas públicas ou em unidades de saúde pública da cidade do Natal. A outra 

abordagem envolveu apenas um grupo de 132 adolescentes arroladas entre 

aquelas atendidas em duas unidades de saúde de Natal-RN. Das participantes 

deste segundo grupo foram coletados dois espécimes para análise laboratorial: um 

foi destinado à preparação de lâmina para o exame citológico de Papanicolaou, e 

outro processado para extração de DNA para análise molecular, visando à detecção 

de HPV, HSV-2 e da C. trachomatis. A presença do DNA dos três patógenos foi 

pesquisada por meio da técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR). A 

presença de cada um dos três patógenos foi analisada em função das 

características sócio-demográficas, bem com da atividade sexual e reprodutiva 

visando identificar fatores de risco para a infecção e o desenvolvimento de lesões 

da cérvice uterina. Os resultados mostram que as adolescentes deste estudo 

apresentaram graus de conhecimento e de atitude muito baixos, tanto em relação 

ao exame citológico quanto ao HPV, embora tenham apresentado um percentual 

razoável de prática adequada do exame e da prevenção da infecção pelo HPV. A 

prevalência global da infecção pelo HPV foi de 54,5%, sendo 48,2% nas 

adolescentes com citologia normal e 86,4% naquelas com citologia alterada. Foi 

observada uma maior proporção de casos da infecção na faixa etária dos 18 aos 

21. A prevalência da infecção pelo HPV foi ligeiramente maior entre as 

adolescentes grávidas. A prevalência global da infecção pelo HSV-2 foi de 13,6%, 

sendo 11,8% nas mulheres com citologia normal e 22,7% naquelas com citologia 

alterada. Uma maior proporção de casos da infecção foi encontrada na faixa etária 

dos 14 aos 17, sendo a prevalência ligeiramente maior entre as grávidas. A C. 

trachomatis foi encontrada com uma prevalência global de 19,7%, sendo 21,8% nas 

adolescentes com citologia normal e 9,1% naquelas com citologia alterada. A taxa 

de prevalecia foi maior na faixa etária dos 18 aos 21 anos e nas não grávidas. 

Palavras-chave: Características sócio-demográficas. HPV. Adolescentes. Co-

infecções. 
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ABSTRACT  
 
 
This study assessed the level of knowledge, attitude and practice of Pap smear and 

human papillomavirus (HPV), in addition to analyzing the prevalence of genital HPV 

infection, Herpes Simplex Type 2 (HSV-2) and Chlamydia trachomatis in teenagers. 

The study consisted of two approaches, one based only on interviews conducted 

with adolescents enrolled in public schools or in public health facilities in the city of 

Natal. The other approach involved only a group of 132 adolescents enrolled among 

those admitted to two health units in Natal-RN. This second group of participants 

two specimens were collected for laboratory analysis: one was directed to prepare 

the blade for the Pap test, and other processed for DNA extraction for molecular 

analysis, focusing on the detection of HPV, HSV-2 and C . trachomatis. The 

presence of DNA of the three pathogens was investigated by the technique of 

polymerase chain reaction (PCR). The presence of each of the three pathogens was 

analyzed in terms of socio-demographic characteristics, as well as sexual and 

reproductive activity to identify risk factors for infection and development of lesions 

of the uterine cervix. The results show that the adolescents in this study had levels 

of knowledge and attitude very low, both in relation to cytology to HPV as though 

they have made a reasonable percentage of adequate practice exam and 

prevention of HPV infection. The overall prevalence of HPV infection was 54.5% and 

48.2% in adolescents with normal cytology and 86.4% in those with abnormal 

cytology. We observed a higher proportion of cases of infection in the age group of 

18 to 21. The prevalence of HPV infection was slightly higher among pregnant 

teenagers. The overall prevalence of HSV-2 infection was 13.6% and 11.8% in 

women with normal cytology and 22.7% in those with abnormal cytology. A higher 

proportion of cases of infection was found in the age group from 14 to 17, with a 

slightly higher prevalence among pregnant women. The C. trachomatis was found 

with an overall prevalence of 19.7% and 21.8% in adolescents with normal cytology 

and 9.1% in those with abnormal cytology. The prevailing rate was highest in the 

age group 18 to 21 years and in nonpregnant. 

 

Key-words: Socio-demographic characteristics. HPV. Teens. Co-infections. 
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1 INTRODUÇÃO 

O vírus do Papiloma Humano (HPV) é uma das causas mais freqüentes de 

infecção sexualmente transmissíveis entre as populações humanas de todo o 

mundo, especialmente entre as mulheres jovens, no início da atividade sexual 

(SELLORS et al., 2003; MONSONEGO et al., 2004, REVZINA et al., 2005, 

MANHART et al., 2006), constituindo-se em um grave problema de saúde pública, 

especialmente nos países em desenvolvimento, onde é favorecida pelas precárias 

condições de vida das populações, tendo em vista os baixos níveis sócio-

econômicos e educacionais e a precariedade dos serviços de saúde (FRANCO et 

al., 1994; SHIELDS et al., 2004). 

Muitas mulheres adquirem a infecção pelo HPV já na adolescência, fase em 

que apresenta uma maior vulnerabilidade biológica ao vírus, em virtude da ectopia 

cervical, que induz metaplasia como mecanismo natural de reparação, favorecendo 

a aquisição da infecção pelo HPV e outros agentes sexualmente transmissíveis. 

Nesta condição a mulher apresenta maior susceptibilidade à infecção e ao que 

parece, apresenta uma progressão mais rápida para lesões intra-epiteliais 

escamosas (SIL), quando comparadas às mulheres adultas (SILVA, et al., 2006). 

Outros fatores também contribuem para a alta prevalência da infecção por HPV nas 

mulheres jovens, já no início da atividade sexual, entre estes se destacam: 

mudanças de costume, comportamentos e de conduta na sociedade (MOREIRA, 

1998; NUNEZ et al., 2004). Além disso, o início precoce da atividade sexual e 

reprodutiva, promiscuidade sexual, variações hormonais e resposta imune ainda 

imatura, (VILLA, 2000; SHEW e FORTYBERRY, 2005; PINTO; SILVA e SURITA, 

2003; MUNOZ et al. 2003; KANATO e SARANITTICHAI, 2006) além do tabagismo, 

uso de contraceptivos orais, coexistência de outras infecções genitais (SHEW & 

FORTYBERRY, 2005). 

O curso natural da infecção pelo HPV sofre influência de fatores intrínsecos 

do próprio vírus, e do hospedeiro, além de fatores físicos, químicos e ambientais 

(VILLA, 1997; MUNOZ, 2000). Evidências sugerem que a herança genética, o 

estado imune, fatores hormonais associados ao uso prolongado de contraceptivos 

orais, tabagismo, início precoce da atividade sexual e reprodutiva, condições sócio-

econômicas, nível de instrução, além de certas deficiências nutricionais e infecções 

concomitantes por outros agentes sexualmente transmissíveis tais como Herpes 
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simples tipo 2 e C. trachomatis, pode funcionar como co-fatores contribuindo para a 

persistência da infecção pelo HPV, bem como para a reativação de infecções já 

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

de colo do útero (ROLÓN et al., 2000; CASTELLSAGUÉ e MUNOZ, 2003; SMITH et 

al., 2004; SHIELS et al, 2004).  

Alguns autores demonstraram maior incidência de infecção por HPV em 

gestantes, com uma maior proporção de detecção de genotipos do vírus com alto 

potencial oncogênico, sugerindo ser a gestação um fator de risco para lesões 

cervicais, possivelmente facilitando a ativação seletiva dos HPV de alto risco, 

devido a fatores imunológicos e hormonais associados à gravidez (FIFE et al. 1996; 

KIVIAT et al. 1989). Desta forma, a alta prevalência de infecção produtiva por HPV 

em mulheres grávidas pode ser devido, pelo menos em parte, à diminuição da 

imunidade celular e as modificações dos hormônios esteróides observadas nesta 

fase da vida da mulher (SILVEIRA et al. 2008). Além disso, essas mesmas 

condições fisiológicas do organismo da mulher, durante o estado de gravidez, 

também favorecem a persistência da infecção por HPV de alto risco, tendo em vista 

a maior dificuldade de cura em virtude de falhas da resposta imune (MUNOZ, 2000; 

SILVEIRA, 2008).  

Atualmente não se tem mais dúvida de que as adolescentes se constituem 

um grupo vulnerável a infecção pelo HPV e que apresentam um alto grau de 

exposição ao vírus, e por isso devem ser também consideradas como grupo de alto 

risco para o desenvolvimento de lesões alto grau da cérvice uterina. Diante disso, 

especialidades médicas como a Pediatria e Hebeatria passaram a demonstrar 

interesse pelo tema e a reconhecer a importância desses estudos (ZUR HAUSEN, 

1996; RISSER et al., 2005). Além disso, as infecções genitais materna tanto por 

HPV como por HSV-2 podem ser transmitidas verticalmente à criança durante a 

passagem pelo canal do parto (TSENG et al., 1998; CHANG et al., 1999) e, pode 

levar ao aparecimento de papiloma oral ou ano-genital, no caso do HPV, e doença 

disseminada grave no caso do HSV-2, ampliando assim o interesse pela prevenção 

dessas infecções na faixa etária que antecede os 20 anos (SHEW e FORTBERRY, 

2005; CASON e MANT, 2005).  

Considerando a existência de alto risco de infecção da cérvice uterina por 

HPV, HSV-2 em adolescentes, com maior possibilidade de persistência do HPV e 

da reativação de ambos os vírus durante a gestação, podendo levar a transmissão 



13 
 
vertical, da gestante para o seu concepto, ressalta-se a importância do diagnóstico 

precoce da infecção genital por esses patógenos em momentos que antecedem a 

concepção e ao longo do acompanhamento pré-natal. Considerando, ainda, que 

estudos envolvendo a infecção genital pelo HPV em adolescentes são ainda 

bastante escassos, além da inexistência de trabalhos sobre o assunto com 

casuística própria da cidade do Natal, estado do Rio Grande do Norte, evidencia-se 

a necessidade de conhecer as características da infecção por esses patógenos que 

acometem o trato genital inferior desse segmento da população feminina. Em um 

estudo realizado por Fernandes et al. 2008, foram encontradas evidências de que 

infecção pelo HPV no Rio Grande do Norte, pode apresentar um perfil 

epidemiológico um pouco diferente daquele encontrado em outros países e até 

mesmo daqueles encontrados em outras regiões do Brasil. Este estudo visa 

analisar o perfil epidemiológico da infecção por HPV, em adolescentes de Natal, no 

sentido de contribuir para o melhor entendimento da infecção por HPV, HSV-2 e C. 

trachomatis na população de adolescentes no âmbito local, analisando o papel do 

HSV-2 e da C. trachomatis, bem como possíveis co-fatores do HPV na etiologia de 

leões da cérvice uterina. 
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2 O VÍRUS DO PAPILOMA HUMANO (HPV) 
 

Os Papilomavírus constitui um grupo de vírus com genoma de DNA de 

duplo filamento, circular, associado a proteínas semelhantes a histonas, com cerca 

de 8.000 pares de bases, protegido por um capsídio de simetria icosaédrica com 72 

capsômeros formando uma partícula com 54nm de diâmetro sem a presença de 

envelope. Esses vírus são classificados na família Papilomaviridae, (VAN 

REGENMORTEL et al., 2000) a qual é composta por 16 gêneros (BERNARD et al, 

2010). São vírus epiteliotrópicos, com alta especificidade para seus hospedeiros e 

estão associados a lesões da pele e mucosas. Pode ser encontrado em mais de 20 

espécies de mamíferos, bem como répteis e aves. Devido à sua importância 

médica, tendo em vista a sua associação com câncer em humanos, os 

papilomavírus humanos (HPVs) têm sido os mais estudados (DOOBAR, 2005). 

  
Figura 1: Eletromicrografia do papilomavírus humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Stannard (1995) 

 São conhecidos atualmente mais de 120 diferentes tipos de HPVs, dos quais, 

cerca de 40 infectam o trato genital humano, onde pode causar desde infecções 

assintomáticas até infecções produtivas com a presença de lesões pré-malignas de 

diferentes graus, as quais podem progredir para lesões malignas. Além disso, esses 

vírus podem permanecer na forma latente, por período de tempo variável, e ser 

reativado posteriormente voltando ao ciclo produtivo e causar lesões que podem 

progredir para formas graves, inclusive o câncer (MUNOZ, 2000, MUNOZ et al., 

2003, COELHO et al., 2004).  
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2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS HPVs 
 

A classificação dos Papillomavirus baseia-se na divergência nas 

sequências de nucleotídeos do gene L1 que codifica a proteína principal do 

capsídio viral, além de características filogenéticas e patologia. Assim a família 

Papilomaviridae engloba 16 gêneros de papillomavirus, os quais apresentam entre 

si uma diferença maior que 40% na sequência de nucleotídeos do gene L1, 

enquanto que entre as espécies essa diferença varia de 30% e 40%.  

Com relação aos Papillomavirus humanos, estes estão classificados em 

cinco gêneros designados pelas letras do alfabeto grego: alpha, beta, gama, Mu e 

Nu, de acordo com suas propriedades biológicas incluindo: seqüências de 

nucleotídeos do gene L1, características filogenéticas e patologia (BERNARD et al. 

2010). O gênero Alphapapillomavirus se constitui o principal genero dentre os 

papilomavírus humanos associados com infecções das mucosas anogenital e oral 

abrangendo os HPVs de alto potencial caricnogênico, também conhecidos como 

HPV de alto risco (HR-HPV) os quais são responsáveis por quase todos os casos 

de câncer de colo do útero e uma proporção menor de casos de outros cânceres do 

trato genital, como os da vulva e de pênis, e alguns tipos de cancros extragenitais, 

tais como carcinomas de cabeça e pescoço, além de contribuir para cerca de 40% 

dos casos de câncer oral (STANLEY, 2010). O gênero Alfapapillomavirus abrange 

três ramos principais, onde estão reunidos todos os HPVs com alto optencial 

oncogênico, para formar um único grupo de HR-HPVs, composto por cinco grupos 

"espécie": α5, α6, α7, α9 e α11. Embora essas cinco espécies pertençam ao 

mesmo grupo, cada uma delas possui diferentes perfis de risco para 

desenvolvimento de câncer, sendo α9, o grupo “espécie” mais importante, por ser 

composto quase que inteiramente por tipos carcinogênicos, tendo como principal 

tipo espécie o HPV 16, abrangendo também várias espécies de outros HR-HPVs 

relacionados ao HPV 16 (SCHIFFMAN et al. 2010). 

Os HPVs são também classificados de acordo com o sítio anatômico que 

infectam. Assim, temos os cutaneotrópicos e mucosotrópicos, dependendo do 

tropismo pela pele ou mucosa. Os cutâneos são aqueles que infectam a superfície 

queratinizada da pele causando verrugas comuns e os mucosotrópicos são 

encontrados infectando as mucosas urogenitais, anais e oro-respiratórias, causando 

lesões intraepiteliais de diferentes graus (SCHEURER et al, 2005). Os HPVs 

mucosotrópicos ainda são classificados, de acordo com seu potencial oncogênico, 
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em dois grupos: os de baixo risco, que normalmente não estão associados a lesões 

malignas, e os de alto risco, que são reconhecidos como causa necessária, embora 

não suficiente, para o desenvolvimento do câncer do colo uterino (FERENCZY & 

FRANCO, 2002; MUNOZ et al., 2003; VILLA, 2003; MUNOZ et al., 2006). Além 

disso, outros tipos de câncer como peniano, anal, perianal, vulvar, orofaríngeo, da 

pele e da conjuntiva, também estão associados à infecção por estes vírus (PALAZZI 

et al., 2003; PFISTER, 2003; HERRERO, 2003; HA & CALIFANO, 2004; MUNOZ et 

al., 2006). As infecções pelos genótipos oncogênicos do HPV representam 50% a 

75% de todas as infecções causadas por esses vírus (VILLA et al, 2005; 

SCHEURER et al, 2005). 

2.2 ORGANIZAÇÃO GENÔMICA 
 

O genoma dos HPVs é constituído por um DNA duplo filamento circular com 

aproximadamente 8.000 pares de base associado às histonas celulares H2a, H2b, 

H3 e H4 que formam um complexo semelhante à cromatina. O genoma viral possui 

8 regiões abertas de leitura (Open Reading Frames – ORFs) e uma região não 

codificadora LCR (Long Control Region), com elementos regulatórios e sítios de 

ligação para fatores de transcrição de genes celulares e virais (BURD, 2003; 

SCHEURER et al, 2005). Apenas uma das duas fitas é transcrita. O genoma pode 

ser dividido em três partes: uma região precoce (E-early) com cerca de 4kb, a qual 

codifica as proteínas não estruturais E1, E2, E4, E5, E6, E7; uma região tardia (L-

later) com aproximadamente 3kb, que codifica as proteínas do capsídio L1 e L2, e 

uma região de cerca de 1kb não codificadora LCR, que contém elementos de 

regulação da expressão dos genes virais e da replicação viral (MUNGER et al, 

2004). 
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Figura 2. Representação esquemática do genoma do HPV. Observa-se, em azul, a região 
precoce, responsável pela síntese das proteínas não estruturais E1, E2, E4, E5, E6, E7, em 
vermelho, a região tardia, que codifica as proteínas do capsídeo L1 e L2, e, em lilás, a região 
reguladora ou LCR (Long Control Region). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
Fonte: Figura modificada de Burk et al (1999). 
 
 

A região LCR corresponde a 10% do genoma, e nos HPVs associados à 

infecção genital varia de tamanho, apresentando entre 800 a 900 pares de base, 

com variação substancial na sequência de nucleotídeos entre os tipos individuais do 

vírus. Nessa região encontra-se a sequência onde se inicia a replicação do DNA 

viral, e vários ligantes para fatores de transcrição celulares e virais, bem como 

sequências promotoras que regulam a expressão dos genes virais. Além disso, 

apresenta sequências responsivas para glicocorticóides, incluindo os hormônios 

progesterona e progestina (CHAN, KLOCK e BERNARD, 1989; VILLA, 2003), que 

regulam positivamente a expressão do gene E6 no HPV-16. A região precoce é 

composta por genes que estão envolvidos nos processos de persistência e de 

replicação do DNA viral, bem como na ativação da infecção produtiva (ZUR 

HAUSEN, 1996). A região tardia do genoma do HPV é composta pelos genes L1 e 

L2, os quais codificam as proteínas estruturais, principal e secundária do capsídeo 

viral. 

A região precoce é formada por seis genes (E1, E2, E4, E5, E6, E7) 

envolvidos em diferentes momentos na replicação, mas geralmente se expressam 

no começo do processo de replicação viral. O gene E1 codifica uma proteína que se 

liga especificamente ao sítio de origem de replicação situado na região LCR e 

apresenta atividades ATPase e helicase ATP-dependente participando diretamente 

da replicação viral (CLERTANT e SEIF, 1984; SEO et al., 1993) . O gene E2 
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codifica duas ou, provavelmente, três proteínas virais diferentes, que interagem com 

o produto do gene E1, formando um complexo que se liga ao DNA viral e funciona 

como fatores de transcrição. O complexo formado pelos produtos desses dois 

genes, isto é, pelas proteínas virais E1 e E2 pode apresentar função de trans-

ativação ou repressão da expressão dos genes virais, dependendo do contexto em 

que os seus sítios de ligação interagem com a região LCR (MCBRIDE, 

ROMANCZUK e HOWLEY, 1991). 

O papel do gene E4 na biossíntese de novas partículas virais ainda não foi 

completamente estabelecido. Contudo, tem sido observado que a proteína E4 é 

acumulada na célula no momento da amplificação do genoma viral e a sua perda 

tem mostrado prejudicial à replicação do genoma viral, em sistemas experimentais 

(NAKAHARA et al., 2005; WILSON et al., 2005). Essa proteína não é requerida para 

a transformação ou persistência epissomal do DNA viral. 

O gene E5 codifica uma proteína capaz de formar complexos com uma 

variedade de outras proteínas transmembranas (CONRAD, BUBB e SCHLEGEL, 

1993), pode associar-se com a ATPase de prótons vacuolar inibindo diretamente a 

bomba de prótons e, dessa forma, retardar o processo de acidificação endossomal. 

A proteína E5 é altamente hidrofóbica, encontrada freqüentemente associados com 

as membranas das células infectadas pelo HPV e varia em tamanho e seqüência 

primária de aminoácidos entre os diferentes papilomavírus (DIMAIO e MATTOON, 

2001), mas mantém conservada a natureza hidrofóbica que permite promover a 

fusão entre células (HO et al. 2009). E5 é considerada uma proteína transformadora 

porque é capaz de transformar fibroblastos murinos cultivados e queratinócitos, 

além de aumentar o potencial de imortalização das proteínas virais E6 e E7, e em 

cooperação com E7, estimula a proliferação de células embrionárias de rato 

(VALLE e BANKS, 1995). A proteína E5 tem uma fraca atividade oncogênica a qual 

resulta em aumento da expressão do receptor para o fator de crescimento 

epidérmico (EGF-R) (TSAI e CHEN, 2003), inibindo a degradação e internalizando o 

EGF-R, o que aumenta a sinalização mediada por esse receptor, promovendo a 

manutenção de um ambiente favorável para a replicação do DNA viral nas camadas 

superiores do epitélio, inibindo a diferenciação dos queratinócitos (STRAIGHT et al., 

1993; DISBROW et al., 2005) e a expressão do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) classe I na membrana plasmática através da 

modulação da MAPK e alterando os níveis de caveolina 1 (MOODY e LAIMINS, 

2010). 
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O gene E5 é freqüentemente excluído em casos de câncer cervical, embora 

em neoplasias intra-epiteliais anogenitais de baixo grau ocorram quantidades 

relativamente grandes de mRNA do seu produto. Isto pode sustentar a hipótese de 

que E5 desempenha um papel nas etapas iniciais da infecção pelo HPV, mas é  

dispensável para a manutenção de transformação maligna (ZUR HAUSEN, 1996). 

Através da ativação de EGFR, a proteína E5  interfere em várias vias de sinalização 

e de transdução, incluindo a proteína ativada por mitógeno (MAP), via quinase 

(CRUSIUS et al. 1997). Como conseqüência desse aumento de mitógenos e da 

atividade da proteína quinase, aumenta a resposta celular ao crescimento e reduz a 

resposta aos factores de diferenciação. Isto resulta em proliferação contínua e 

diferenciação retardada da célula hospedeira. (BURD, 2003). 

A atividade fusogênica da proteína E5 do HPV pode contribuir para a fusão 

entre células gerando aneuploidia com células tetraplóides e instabilidade 

cromossômica. Estes eventos parecem preceder e favorecer a integração do 

genoma do HPV á célula, o que por sua vez leva à expressão de proteínas virais de 

fusão celular como é ocaso de E5, aumentando ainda mais a expressão dos genes 

E6-E7, fazendo com que as células transformadas apresentem grande atividade 

proliferativa (ZIEGERT et al. 2003). Assim, a fusão entre células induzida pela 

proteína E5, leva a uma desregulação do ciclo celular, que  parece ter um papel 

importante nas etapas iniciais do processo de transformação. Isto sugere que os 

HPVs de alto risco têm a capacidade de fazer fusão celular induzida por E5, e que 

esta ação pode ser um evento crítico na fase inicial de desenvolvimento dos HPVs 

associados ao câncer cervical (GAO e ZHENG et al. 2010). 

Em lesões cervicais causadas por HPV, o aumento da proliferação das 

células epiteliais suprabasais é atribuído à expressão dos oncogenes virais E6 e 

E7. O gene E6 codifica uma oncoproteína com 151 aminoácidos capaz de se ligar à 

p53, uma proteína celular supressora de tumor, induzindo sua rápida degradação 

proteolítica via sistema ubiquitina. A proteína p53 celular é um fator de transcrição 

que funciona como importante supressor de tumor já bem caracterizado e que 

regula a expressão de proteínas envolvidas no controle do ciclo celular, incluindo a 

p21, um inibidor de quinase dependente de ciclina. Em condições normais o 

aparecimento de danos ao DNA celular promove a ativação da p53 que por sua vez 

induz a expressão de altos níveis de p21 a qual ativa uma cascata de eventos, 

resultando na interrupção do ciclo celular na fase G1, para que haja tempo de 

reparar tais danos antes que a molécula de DNA entre na fase de duplicação. Caso 
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esse mecanismo de reparo não obtenha êxito, a p53 promove um mecanismo que 

leva à morte celular por apoptose (KO e PRIVES, 1996). A proteína E6 dos HPVs 

de alto risco liga-se à proteína supressora de tumor p53 por meio da proteína de 

associação a E6 (A6AP), um polipeptídeo celular que tem atividade de ubiquitina 

ligase, formando um complexo trimérico. Esse complexo atua marcando 

especificamente p53 para a degradação, por meio da ubiquitinação (HUIBREGTSE 

et al., 1991). 
 Figura 3. Degradação da p53 mediada por E6. Danos no DNA induzem a ativação de p53 

levando tanto a parada do ciclo quanto a apoptose. E6 se liga a E6-AP e o complexo se liga a p53. 
E6-AP ubiquitina p53, que é rapidamente degradada pelo proteassomo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Figura modificada de Jo e Kim (2005).  
 
 

O gene E7 codifica outra oncoproteína viral também importante na 

imortalização celular e conseqüentemente na atividade carcinogênica dos HPVs de 

alto risco (LONGWORTH e LAIMINS, 2004). A oncoproteína E7 atua inibindo a 

ação da proteína de retinoblastoma (pRb), que é um regulador negativo do ciclo 

celular na transição da fase G1 para a S e seu estado de fosforilação é regulado 

durante o ciclo celular. No estado hipofosforilado, pRb se mantém ligada ao fator 

transcricional E2F durante a fase G1. Com a fosforilação de pRb por quinases 

dependentes de ciclinas (CDK), em resposta a sinais de proliferação celular, o 

complexo pRb/E2F se dissocia e E2F uma vez liberado vai agir como ativador 

transcricional de genes envolvidos na progressão do ciclo celular. A associação de 



21 
 
E7 à pRb tanto pode resultar na degradação de pRB, como pode promover a 

fosforilação dessa proteína celular impedindo a ligação a E2F. A liberação de E2F, 

promove então a progressão contínua para a fase S do ciclo celular, 

independentemente de ter ou não ocorrido danos ao DNA (HEBNER e LAIMINS, 

2006). 
Figura 4. Associação de E7 a proteína do retinoblastoma. A fosforilação seqüencial da 

proteína do retinoblastoma (Rb) por complexos ciclina/CDK inibem a atividade repressora de Rb. E7 
se liga a pRb em sua forma hipofosforilada. Essa ligação desfaz o complexo entre Rb e o fator de 
transcrição celular E2F, resultando na liberação desse fator, o que permite a célula entrar na fase S 
do ciclo celular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Modificado de Jo e Kim (2005). 
 
         Assim, as proteínas E6 e E7 dos HPVs de alto risco neutralizam as funções 

de p53 e pRB, respectivamente impedindo suas funções no sentido de fazer para o 

ciclo celular em G1, antes  da duplicação do DNA, para possibilitar o reparo de 

possíveis erros ocorridos durante a sua síntese. A ausência de reparo resulta no 

acúmulo de mutações, gerando uma instabilidade genômica que pode levar a 

imortalização seguida de transformação da célula infectada (THOMPSON et al., 

1997).  

A região tardia do genoma do vírus é composta pelos genes L1 e L2, os 

quais codificam proteínas estruturais que formam o capsídeo viral (LONGWORTH e 

LAIMINS, 2004). O gene L1 codifica a proteína tardia L1 que é o principal 

componente do capsídeo viral a qual é composta por cinco unidades reunidas, 

formando uma estrutura pentamérica que representa um capsômero. Assim, cada 

capsídio é composto por 360 unidades de L1, reunidas formando um capsídio com 

72 capsômeros, organizados na forma de icosaedro. A proteína L1 é muito 
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conservada e altamente imunogência apresentando epitopos específicos para cada 

genótipo de HPV e por isso induz a formação de anticorpos neutralizantes 

específicos para cada genótipo do vírus que previnem a infecção (BUCK et al. 2008) 

e por isso se constitui o alvo de vacinas profiláticas (VILLA et al., 2005). 

O gene L2 codifica a proteína secundária do capsídeo viral, é menos 

conservada, quando comparada à L1, é também imunogênica, possuindo epítopos 

que induzem a produção de anticorpos reativos grupo-específico (HAGENSEE, 

YAEGASHI e GALLOW; BONNEZ et al, 1993). L2 é uma proteína secundária do 

capsídeo viral com 75kDa e está presente em 12 cópias por cada capsídeo, sendo 

localizada na superfície interna da cavidade central abaixo do pentâmeros de L1, 

onde são organizados para formar o capsídeo (MODIS TRUS e HARRISON, 2002; 

BUCK et al. 2008). Apesar da escassez de L2 no vírion, foi demonstrado 

recentemente que esta proteína tem a função muito mais do que puramente 

estrutural. Ela contribui para a ligação de virions ao receptor da célula, facilita a 

captação de virion e seu transporte para o núcleo da célula, conduz o DNA viral aos 

centros de replicação, ajuda o empacotamento do DNA viral pelos capsídeos. 

Tendo em vista a presença de epítopos comuns a diferentes genotipos de HPV, à 

proteína L2 induz a formação de anticorpos que reagem de forma cruzada com 

muitos papillomavirus, o que pode ser instrumental em conferir imunidade para 

diferentes tipos do vírus. L2 também contribui para a interação do vírion com a 

superfície da célula. Duas regiões distintas na proteína N-terminal de L2 

interagagem com a superfície celular, em um caso, a interação ocorre após a 

ligação do capsídeo (YANG et al. 2003). Estes resultados sugerem que existem 

múltiplos receptores nas células para paplillomaviroses e que, após uma interação 

de baixa especificidade inicial entre L1 e da superfície da célula, uma mudança 

conformacional ocorre no capsídeo permitindo a exposição dos epítopos L2 e 

interação de L1 com um receptor secundário mais específico (SCHILLER et al., 

2010). 

Acredita-se que as partículas virais não podem ligar-se diretamente à 

superfície das células, em vez disso, elas devem primeiro ligar-se através da L1 em 

HSPGs presentes na membrana basal (BM), a qual é exposta após trauma epitelial 

e passam por uma mudança conformacional que os expõe, o N-terminal de L2, que 

é clivada por furina, está intimamente relacionado com a pro-proteina convertase 

(PC) 5 e 6 (RICHADRS et al.2006). Da proteólise de L2 ocorre a exposição de uma 

superfície previamente ocluída de L1 que se liga um receptor de superfície, ainda 
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indeterminado, de células sobre os queratinócitos que migraram sobre a BM para 

fechar a ferida (KINES et al. 2009). Parece que esta mudança conformacional 

induzida pela clivagem da L2 expõe um sítio secundário de ligação para receptor L1 

que é obscurecido em L1 / L2 partículas maduras. Este receptor ainda é 

desconhecido, mas in vitro estudos com a α6-integrina, revelam esta molécula de 

adesão das células epiteliais com principal candidato (SCHILLER et. al. 2010). 

 
2.3 A INFECÇÃO CERVICAL PELO HPV 
 

Muitas mulheres adquirem infecções por HPV já na adolescência logo após o 

início da atividade sexual. Em aproximadamente 80% dessas mulheres a infecção é 

transitória e sem anormalidades epiteliais e cura espontaneamente. No entanto, em 

cerca de 20% dos casos a infecção não cura, tornando-se persistente, podendo 

resultar em lesões intraepiteliais cervicais de diferentes graus que podem evoluir 

para lesões malignas. Alternativamente, o vírus pode permanecer latente por tempo 

variável, sem se replicar e sem provocar qualquer alteração no epitélio e ser 

reativado, posteriormente, voltando à forma de infecção produtiva com a presença 

de lesões que podem progredir para a forma maligna (STEENBERG et al., 2005). 
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Figura 5. História natural da infecção pelo HPV. A maior parte das infecções por HPV é 
subclínica (sem sintomas). A resposta imune pode erradicar a infecção ou suprimir a níveis não 
detectáveis. Algumas infecções são suprimidas, mas o genoma do HPV é mantido em estado latente 
(infecção subclínica com um pequeno número de células mantendo poucas cópias de DNA). Ainda 
não está claro como ocorre a latência em hospedeiros imunocompetentes e os mecanismos que 
levam à reativação do HPV a um estado detectável. 

 
Fonte: Modificado de Merk (2006). 
 

O epitélio da ectocérvice uterina normal apresenta uma camada basal com 

células pequenas e arredondadas, ainda não diferenciadas, com núcleos grandes, 

pouco citoplasma e intensa atividade mitótica. À medida que essas células se 

diferenciam tornam-se maduras e se deslocam para formar as camadas superiores 

do epitélio onde param de se dividir, adquirem mais citoplasma, desenvolvem 

picnose nuclear adquirem queratina e finalmente sofrem descamação, sendo 

substituídas por novas camadas de células. Esse mesmo epitélio quando tem 

displasia, apresenta vários graus de atipia nuclear, com presença de células 

imaturas na camada suprabasal com mitoses anormais e alterações no número de 

cromossomos (MORRISON, 1992). No epitélio infectado pelo HPV é 

freqüentemente observada a presença de células com atipia coilocitótica (KOSS e 

DURFFE, 1956), cuja principal característica é a presença no epitélio, de células 

com uma cavitação citoplasmática perinuclear, com bordas bem delimitadas e, 

freqüentemente com binucleação, núcleos hipercromáticos com contornos 

irregulares as quais são conhecidas como coilócitos. A formação da cavitação 
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citoplasmática perinuclear está associada ao fato de o vírus causar um colapso na 

citoqueratina desestruturando os componentes do citoesqueleto celular. Quando 

existe displasia, os coilócitos aparecem inicialmente nas camadas intermediárias do 

epitélio, estendendo-se em seguida para as camadas superficiais, onde se tornam 

mais exuberantes (VILLA, 1995). 
Figura 6. Progressão das lesões causadas pelo HPV. As células da camada basal do 

epitélio ectocervical se localizam sobre a membrana basal, que é sustentada pela lâmina própria. Os 
papilomavírus humanos (HPVs) acessam as células basais por meio de micro lesões no epitélio.  
Após a infecção, os genes precoces E1, E2, E4, E5, E6 e E7 são expressos e o DNA viral se replica 
como DNA epissomal (núcleo roxo). Nas camadas intermediárias e superiores do epitélio o genoma 
viral é replicado em maior escala, e os genes, E4, L1 e L2 são expressos. L1 e L2 promovem a 
encapsidação dos genomas virais no núcleo. Os vírions podem então iniciar uma nova infecção. Nas 
lesões epiteliais de baixo grau há replicação viral produtiva. Uma parte das infecções pelo HPV de 
alto risco progridem para a neoplasia intraepitelial de alto grau (NICIII). A progressão de lesões não 
tratadas ao câncer invasivo está associada com a integração do genoma viral ao cromossomo do 
hospedeiro (núcleo vermelho), com a perda ou rompimento de E2, e subseqüente superexpressão 
dos oncogenes E6 e E7. 

 

 
Fonte: Woodman et al (2007).  
 

O câncer cervical progride a partir de lesões pré-malignas não invasivas, 

denominadas neoplasias intraepiteliais cervicais (NICs) ou lesões intraepiteliais 

escamosas (squamous intraepithelial lesions – SILs). Essas lesões pré-malignas 

são classificadas histologicamente com base nas atipias das células epiteliais: NIC I 

corresponde a uma displasia branda; NIC II à displasia moderada e NIC III à 

displasia severa e carcinoma in situ. NIC I é também classificado como lesão 

intraepitelial escamosa de baixo grau (low-grade SIL – LSIL) e NIC II/III como lesão 
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intraepitelial escamosa de alto grau (high-grade SIL-HSIL) (STEENBERG et al, 

2005). A infecção por HPV pode causar lesões da cérvice uterina classificadas tanto 

como LSIL, quanto HSIL e carcinoma in situ ou câncer invasivo as quais são 

positivas para os genótipos oncogênicos do vírus. 

 

2.4 CO-FATORES NO DESENVOLVIMENTO DO CÂNCER CERVICAL 

 
 Embora muitas mulheres sejam infectadas por HPV de alto risco, a maioria 

não progride para o câncer cervical. Portanto, outros fatores provavelmente estão 

envolvidos no desenvolvimento da doença. O curso natural da infecção pelo HPV 

sofre influências de fatores intrínsecos do vírus e do hospedeiro, além dos fatores 

físicos, químicos e ambientais (VILLA, 1997; MUNOZ, 2000), sendo que a maior 

parte dessas infecções é transitória e provavelmente de pouca significância clínica, 

evoluindo para a cura espontânea após o período de um a dois anos (VILLA, 1997; 

SELLORS et al. 2003). Sendo assim, o maior interesse reside na pequena 

proporção de mulheres portadoras da infecção persistente da cérvice uterina, por 

HPVs de alto risco, as quais apresentam maior probabilidade de progressão para 

lesões cervicais dos diferentes graus, inclusive o câncer (LONDESBOROUGH et 

al., 1996; FRANCO et al, 1999). 

 Podemos classificar os co-fatores envolvidos no desenvolvimento do câncer 

cervical em três grupos principais (MUNOZ et al, 2006): 

• Co-fatores ambientais ou exógenos, incluindo contraceptivos hormonais, 

tabagismo, número de parceiros sexuais, número de partos e co-infecções 

com outros agentes sexualmente transmissíveis; 

• Co-fatores virais, como infecção por genótipos específicos, co-infecção com 

outros genótipos do HPV ou variantes, carga viral e integração do genoma 

viral aos cromossomos da célula hospedeira; 

• Co-fatores do hospedeiro, incluindo hormônios endógenos, fatores genéticos 

fatores nutricionais e outros fatores relacionados à resposta imune. 

 

Acredita-se que o mecanismo pelo qual o número elevado de partos aumenta o 

risco para o desenvolvimento de carcinomas cervicais seja a manutenção da zona 

de transformação (área localizada entre o epitélio escamoso e o epitélio colunar) na 

ectocérvice por muitos anos, aumentando a exposição ao HPV. No entanto, fatores 

hormonais também podem estar envolvidos. Os efeitos do tabagismo no 



27 
 
desenvolvimento do carcinoma incluem redução de resposta imune na cérvice e 

dano genético direto causado pela ação carcinogênica relacionada às substâncias 

presentes no tabaco. Os contraceptivos orais por alterar as condições hormonais 

podem agir como co-fatores no desenvolvimento do câncer cervical por meio do 

aumento da expressão gênica do HPV de alto risco presente na cérvice que possui 

na sua região LCR do genoma, elementos Cis que são responsivos aos hormônios 

esteroides tais como estrógeno e/ou progesterona (MUNOZ et al, 2006). 

 

2.5 PREVENÇÃO 

 

A estratégia mais utilizada para a prevenção do desenvolvimento do câncer 

do colo do útero é realização do exame de Papanicolau (Pap). O Pap teste baseia-

se na coloração de células epiteliais obtidas da cérvice uterina, na expectativa de 

encontrar anormalidades nucleares detectáveis por microscopia ótica (discariose) 

que sejam representativas de lesões subjacentes definidas histologiacmente. Esse 

exame se realizado corretamente e com a periodicidade recomendada, reduz a 

incidência do câncer do colo do útero ao permitir a detecção e a excisão das 

neoplasias intraepiteliais cervicais – NICs ou do adenocarcinoma in situ – AIS antes 

do desenvolvimento do câncer invasivo. Apesar de o diagnóstico ser subjetivo, o 

Pap teste em virtude do baixo custo e da facilidade de execução, o que permite a 

realização em grande escala, tornando-o acessível à toda população feminina, é 

considerado o procedimento mais viável e de maior sucesso no controle do câncer 

da cérvice uterina (CUSCHIERI e CUBIE, 2005). Uma desvantagem apresentada 

por esse método é a porcentagem de falso-negativos que varia de 15 a 50%, além 

de percentuais de cerca de 10% de resultados falso-positivos (COPPELSON e 

BROW, 1974; FRANCO, 2003). Assim, a sensibilidade média da citologia para a 

detecção de NIC e câncer do colo do útero é muito baixa (50 a 85%) e a 

especificidade é de aproximadamente 90%. A baixa sensibilidade desse método 

pode ser compensada pela repetição do procedimento após pequenos intervalos de 

tempo (IARC WORKING, 1996). 

 

2.6 VACINAS CONTRA O CÂNCER CERVICAL 
 

Nos últimos anos as atenções se voltaram para a possibilidade de prevenir 

lesões pré-cancerosas e o câncer cervical por meio de vacinação contra o HPV 
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(HARPER et al, 2004; MANDIC e VUJKOV, 2004; REDDY et al, 2004; FRANCO e 

HARPER, 2005; VILLA et al, 2005; LOWY e SCHILLER, 2006). ZHOU et al (1991) 

sintetizaram partículas semelhantes a vírus (viris like particles – VLPs) expressando 

apenas dois genes do HPV-16 (L1 e L2) em células eucarióticas (células de 

levedura). Outros cientistas refinaram a montagem das VLPs e demonstraram que 

apenas o gene L1 era necessário para a produção das VLPs com potencial 

imunogênico suficiente para induzir uma resposta imune humoral com a produção 

de altos títulos de anticorpos capazes de neutralizar o HPV e impedir a infecção em 

voluntários humanos submetidos à vacinação com essas VLPs (BROWN  et al, 

2001; EVANS et al, 2001; HARRO et al, 2001). 

Mais de 40 genótipos do HPV podem infectar o trato genital, mas destes, os 

genótipos mais freqüentemente associados ao desenvolvimento do câncer cervical 

são os HPVs-16 e -18, que juntos são responsáveis por cerca 70% dos casos de 

câncer de colo do útero e neoplasias intraepiteliais de alto grau. Enquanto isso, os 

HPVs-6 e -11 causam 90% das verrugas anogenitais. Assim vacinas profiláticas 

que contemplassem esses quatro genótipos como alvos seriam suficientes para 

obter proteção contra a maioria das lesões genitais causadas pelo HPV (HARPER 

et al, 2004; VILLA et al, 2005). 

Assim, duas vacinas foram desenvolvidas, uma fabricada pelo laboratório 

Merck Sharp e Dhome (internacionalmente conhecida como Gardasil®) 

quadrivalente, composta por VLPs  dos HPVs-16, -18, -6, -11 que induzem a 

produção de anticorpos neutralizantes que previnem a infecção por esses quatro 

genótipos do HPV representados na sua composição. A outra foi desenvolvida pela 

empresa Glaxo SmithKline (internacionalmente conhecida como Cervarix®) é 

bivalente, composta apenas por VLPs dos HPVs-16 e -18 e também induz uma 

resposta imune protetora contra os dois genótipos contemplados na sua 

composição. As vacinas se mostram bastante eficientes na proteção contra o 

desenvolvimento de lesões cervicais pré-cancerosas e verrugas anogenitais 

(Gardasil®) causados pelos genótipos do HPV presentes na sua composição, com 

pouco ou nenhum efeito colateral. Os efeitos de proteção das vacinas duram pelo 

menos quatro anos e meio a partir do início da vacinação (VILLA et al, 2005; 

HARPER, 2006). 
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2.7 HPV EM ADOLESCENTES 
 
 

Como já mencionado anteriormente, a adolescência compreende uma fase 

da vida entre a infância e a vida adulta, caracterizada por mudanças marcantes nas 

diversas esferas da vida. Tem sido demonstrado que as mulheres na fase de 

adolescência, de maneira geral, apresenta alguns fatores de vulnerabilidade em 

relação às adultas, para o desenvolvimento da infecção genital pelo HPV. Dentre 

esses fatores podemos mencionar principalmente os biológicos como: imaturidade 

do sistema reprodutivo e imunológico, os comportamentais, os fatores cognitivos e 

os culturais. 

Para compreendermos melhor o que torna as adolescentes um grupo 

biologicamente vulnerável para a aquisição da infecção por HPV é interessante 

ressaltarmos alguns aspectos gerais que regem o desenvolvimento trato genital 

feminino. 

Em sua origem embrionária, o colo uterino e a vagina são inicialmente 

recobertos pelo epitélio glandular (colunar simples) derivado dos ductos de Müller. 

Posteriormente o epitélio escamoso anogenital originado do seio urogenital começa 

a ascender através da vagina e a substituir o epitélio colunar original (CAMPANER, 

Adriana; PARELLADA, Cíntia; CARDOSO, Fernanda, 2011). Essa substituição, em 

geral, é incompleta, o que resulta em transição aguda denominada junção 

escamocolunar (JEC) original. Na maioria das vezes, essa JEC situa-se na 

ectocérvice. O efeito estrogênico materno, que ocorre durante o restante da vida 

embrionária, ocasiona o desenvolvimento de acidez vaginal, levando ao início e 

prosseguimento do processo de metaplasia escamosa local, o qual resulta em uma 

nova JEC neonatal ao nascimento. Após o parto, o efeito estrogênico materno se 

mantém por aproximadamente 30 dias, bem como esse processo metaplásico. 

Passado esse período, inicia-se parada gradual do fenômeno de metaplasia, 

fazendo com que os epitélios escamoso e metaplásico se tornem indiferenciados e 

fiquem assim quiescentes até a puberdade (BARBERINE et al., 1998). 

À medida que a puberdade se aproxima, as alterações do pH vaginal 

reativam o processo de metaplasia escamosa, que estava quiescente na infância, 

resultando na formação da zona de transformação. Nessa área vão ocorrer os 

fenômenos de reepitelização, onde o epitélio colunar evertido é substituído por um 

epitélio escamoso recém-formado que se denomina epitélio metaplásico 

(metaplasia escamosa). Forma-se assim, na adolescência, extensa zona de 
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transformação, que é área de suscetibilidade aos agentes carcinogênicos, 

principalmente o papilomavírus humano (CAMPANER, Adriana; PARELLADA, 

Cíntia; CARDOSO, Fernanda, 2011). 

Os principais fatores determinantes das ectopias em adolescentes seriam 

aqueles associados ao retardo no fenômeno de reepitelização, tais como o uso de 

anticoncepcionais orais, a gravidez e alguns tipos de infecção do trato genital 

inferior (MACHADO et al., 2008). 

A maioria dos estudos de prevalência tem demonstrado uma diferença de 6-

8 vezes na presença do HPV, em mulheres mais jovens em relação às mais velhas. 

As taxas têm variado de 12-56% em mulheres menores de 21 anos, em 

comparação com 2-7% em mulheres com mais de 35 anos de idade (PARTRIDGE 

et al., 2007; SMITH et al., 2008). Sabe-se assim que uma relação inversa entre a 

idade e a prevalência do HPV tem sido relatada em muitos países desenvolvidos, 

mas informações sobre essa relação são escassas em muitas outras partes do 

mundo (SMITH et al. 2008). 

A maioria das mulheres se infecta com o HPV nos primeiros anos do início 

da atividade sexual e estudos mostraram que a idade da primeira relação sexual é 

um fator de risco para o desenvolvimento do câncer numa idade mais avançada 

(VELICER et al., 2009; MOSCIKI, 2007). 

Diante do exposto, pode-se concluir que as adolescentes se configuram, de 

fato, como um dos grupos de maior risco para a infecção pelo HPV. Certamente, os 

fatores de riscos para a aquisição do HPV em adolescentes são semelhantes aos 

de mulheres adultas incluindo-se principalmente o relacionamento como múltiplos 

parceiros sexuais e a falta do uso do preservativo, tal fato corroborado por estudos 

que mostram que as adolescentes têm maior número de parceiros sexuais e usam 

menos preservativos quando comparadas as mulheres adultas. 
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3 CHLAMYDIA TRACHOMATIS 
 

A Chlamydia trachomatis é um patógeno exclusivamente humano e o mais 

comum agente bacteriano transmitido sexualmente. Possui ciclo de vida 

semelhante a um vírus, pois se trata de uma bactéria intracelular obrigatória que 

obtêm energia e nutrientes da célula hospedeira (BAVOIL et al., 1984, SCHACTER 

e CALDWELL, 1980), apresentando ciclos bifásicos e formações de inclusões 

intracelulares características (SEADE et al., 2002; BARNES, 1989). Trata-se de 

uma bactéria Gram-negativa, anaeróbia, sem mobilidade, com parede celular e cuja 

principal diferença entre os vírus é a presença dos dois tipos de ácidos nucléicos no 

seu material genético, contendo ácido desoxirribonucléico (DNA) e ácido 

ribonucléico (RNA) (SCHACHTER e STAMM, 1999; HALL, 1997). Pertencem à 

família Chlamydiaceae e ao gênero Chlamydia, o qual contém quatro espécies: C. 

trachomatis, C. psittaci, C. pecorum e C. pneumoniae (LIMA et al., 2007; 

RODRIGUES et al, 2000). 

A infecção por Chlamydia trachomatis tem sido reconhecida como um dos 

maiores problemas de saúde pública, sendo estimada a ocorrência de cerca de 50 

milhões de novos casos no mundo anualmente. No Brasil não existem estimativas 

oficiais da prevalência da infecção por esse patógeno (OLIVEIRA et al., 2008; 

SEADE et al., 2002), são disponíveis apenas alguns estudos baseados na detecção 

de anticorpos que mostram a importância clínica dessa infecção em nosso meio 

(Ministério da Saúde, 2007; CODES et al., 2002;). Segundo alguns dados do 

Programa Nacional de DST e Aids (PNDST/Aids) do Ministério da Saúde, estima-se 

que a ocorrência da infecção genital por C. trachomatis seja da aproximadamente 

dois milhões de novos casos a cada ano, verificando-se uma incidência de 3,5% no 

sexo feminino e de 2,3% no sexo masculino (MARQUES et al, 2007; BRASIL, 

2006).  

A infecção do trato genital pela C. trachomatis é responsável por uma vasta 

gama de inflamação do trato urogenital de homens e de mulheres. Sendo que o 

maior impacto da infecção ocorre sobre o sistema reprodutivo das mulheres 

(SEADE et al., 2002; PEDERSEN et al, 2000; BRUHUMAN, 1999; BLACK, 1997). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as mulheres entre 15 e 44 

anos de idade, são as mais acometidas por doenças sexualmente transmissíveis 

nos países industrializados (OLIVEIRA et al, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007), 
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como por exemplo, nos EUA, onde o índice anual de novos casos da doença é de 

aproximadamente 4 milhões (SEADE et al, 2002; SCHACHTER, 1999).  

Alguns estudos estabelecem uma correlação entre a presença de infecção 

por C. trachomatis e uma maior incidência lesões cervicais associadas ao HPV. 

Tais estudos sugerem que a C. trachomatis pode funcionar como co-fator, 

contribuindo para a persistência da infecção viral, bem como a reativação de 

infecções já existentes e maior risco de progressão das lesões de baixo para as de 

alto grau, inclusive o câncer de colo do útero (SMITH et al., 2004). Além disso, a 

infecção por C. trachomatis, que também é muito comum em adolescentes, pode 

desempenhar um importante papel no aumento da vulnerabilidade deste grupo para 

o HPV (SAMOFF et al, 2005). 
 
Figura 7. Esfregaço cérvico-vaginal. Coloração de Papanicoloau. Inclusão sugestiva de 

Chlamydia trachomatis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Medeiros et al (2007). 

 

A maioria das infecções causadas pela C. trachomatis é assintomática, tanto 

em mulheres (75%) quanto nos homens (mais de 50%) (SEADE et al., 2002 ; QUIN 

et al., 1996). Portanto, essa bactéria pode ser considerada um patógeno muito bem 

adaptado ao ser humano, dificultando o seu diagnóstico, uma vez que consegue 

multiplicar-se sem que o sistema imune do hospedeiro produza uma resposta 

eficiente (OLIVEIRA et al., 2008). Os anticorpos produzidos têm um efeito protetor 

mínimo, e mesmo na presença de elevados títulos de anticorpos, a C. trachomatis 

geralmente se mantém persistente (RODRIGUES et al., 2000). Além disso, o 

tratamento é freqüentemente retardado, permitindo que a bactéria presente no trato 

genital inferior se propague ao trato genital superior, causando seqüelas mais 
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graves como endometrites e salpingites e doença inflamatória pélvica (OLIVEIRA et 

al., 2008), esta última sendo a principal causa da infertilidade e gravidez ectópica 

(OLIVEIRA et al., 2008). 

O possível papel, da C. trachomatis na carcinogênese do colo uterino se dá 

possivelmente, pelo fato de essa bactéria sintetizar proteínas de choque térmico 

(heat shoch proteins 60) (HSP60), as quais possuem ação anti-apoptótica durante a 

infecção bacteriana persistente, facilitando a atuação das oncoproteínas virais 

produzidas pelos HPVs de alto risco nas células simultaneamente infectadas por 

HPV (OLIVEIRA et al., 2008). 

Por tratar-se de uma DST, os grupos de riscos relacionados para a infecção 

por C. trachomatis são análogos aos das infecções por outros agentes, como por 

exemplo: indivíduos sexualmente promíscuos, com passado de outras DST; com 

síndromes associadas a clamídia; parceiros sexuais de indivíduos com gonorréia; 

indivíduos mais jovens e recém nascidos de mães infectadas (RODRIGUES et al., 

2000), início precoce das atividades sexuais; baixa adesão ao uso de preservativo; 

uso de contraceptivos hormonais orais por mulheres jovens, nuliparidade, uso de 

ducha vaginal, presença de ectopia cervical, hábito de fumar, falta de 

conhecimentos sobre DST e AIDS (MARQUES et al., 2007). Além desses, a 

gestação também parece aumentar o risco de colonização da C. trachomatis (VAZ 

et al, 1999). 
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4 HERPES SIMPLES 
 

O vírus herpes simples (HSV) é classificado como membro da extensa e 

heterogênea família Herpesviridae, que abrange inúmeros patógenos de animais e 

humanos; da subfamília Alphaherpesvirinae e gênero Simplexvírus. O HSV é um 

vírus neurotrópico, isto é que tem como sítio de latência neurônios e que se 

apresenta como dois sorotipos: o vírus Herpes simples do tipo 1 (HSV-1) e o vírus 

Herpes simples do tipo 2 (HSV-2). O HSV tem como característica biológica o 

rápido crescimento em cultivo celular, uma ampla gama de hospedeiros e a 

capacidade, comum a todos os Herpesvírus, de se manter latente em células de 

seus hospedeiros por tempo indeterminado (COLLINS, 1999).  

É geralmente aceito que o HSV-1 é mais comumente encontrado causando 

lesões orofaciais, especialmente o herpes labial, enquanto que o HVS-2 é mais 

freqüente no trato genital e por isso, sua presença estaria restrita a indivíduos 

sexualmente ativos (BOIVIN, 2004; CLEMENS, 2010). Contudo, estudos recentes 

mostram que esta relação está passando por um processo de inversão, com o 

HSV-1 sendo encontrado com uma freqüência maior que o HSV-2 infectando o trato 

genital. Isso se deve possivelmente, a mudanças de comportamento com aumento 

da prática de sexo orogenital e início precoce da atividade sexual, numa fase em 

que o indivíduo ainda não tinha sido infectado pelo HSV-1 através da transmissão 

pelo contato direto não sexual (CLEMENS, 2010). 

O HSV possui genoma de DNA de fita dupla protegido por um capsídeo com 

simetria icosaédrica contendo 162 capsômeros. O nucleocapsídio encontra-se 

envolvido por um envelope lipídico contendo espículas de glicoproteínas em sua 

superfície. No espaço entre o capsídio e o envelope encontram-se várias proteínas 

formando uma estrutura amorfa chamada tegumento (LUPI, 1994). A transmissão 

do HSV ocorre através das superfícies mucosas ou das soluções de continuidade 

na pele. Os principais sítios incluem as mucosas oral, ocular, genital e anal. O HSV-

2 tem como via preponderante de contágio a relação sexual ou a passagem pelo 

canal do parto, nas gestantes infectadas (LUPI, 1994; SOKOL, 1997). 

A replicação viral inicia-se na epiderme após a ligação do vírus às moléculas 

de heparan sulfato da membrana celular. O período de incubação é de cerca de 

sete dias. A infecção propaga-se para as terminações nervosas livres com 

disseminação intra-axonal através de transporte retrógrado, mediado pela proteína 

motora dineína, dos vírions, com partículas infectantes do vírus, atingido os 
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gânglios sensoriais paravertebrais. A replicação viral prossegue no gânglio 

sensorial e nos tecidos neurais contíguos, com o estabelecimento da latência viral. 

Os gânglios sacrais e trigeminais são os mais acometidos, mas outros gânglios 

paravertebrais também podem servir de epicentro nas recorrências clínicas (LUPI, 

2000). 

O ciclo biológico do HSV é controlado por suas glicoproteínas (g) de 

superfície. As glicoproteínas gC, gB e gD são indispensáveis para a infecção pois 

elas participam da adsorção às células ligando-se ao heparan sulfato presente na 

membrana das células, além da entrada promovendo a fusão entre o envelope do 

vírus e a membrana da célula, bem como na liberação de vírions. Mutações virais, 

com translocação no gene codificador da gB, produzem vírions não infecciosos. 

Quando a translocação afeta a gB e a gD conjuntamente, o vírion efetua a 

adsorção, mas não penetra a célula. As glicoproteínas gE e gI codificam receptores 

para a fração Fc da IgG, enquanto a gC atua como receptor para o fragmento C3b 

do complemento (LUPI, 2000; OLOFSSON, 1986). 

O HSV apresenta tropismo por queratinócitos e neurônios. Enquanto os 

primeiros são altamente permissíveis à replicação do vírus levando a infecção lítica, 

os neurônios, que são células não permissivas ao vírus, desenvolvem a infecção 

latente. Curiosamente, o HSV beneficia-se ao infectar essas células que são 

imunes a seu efeito citopático e assim não são destruídas pelo vírus, mantendo-se 

viáveis e com DNA do vírus em seu núcleo, e o resultado final é o estabelecimento 

da infecção latente (PEREIRA, 1995). 

Os neurônios não são células sujeitas à mitose; assim sendo, o DNA do HSV 

não precisa ser replicado durante a latência, e os produtos virais necessários à 

replicação não precisam ser expressos. A total ausência de síntese protéica permite 

que o HSV fique completamente invisível ao sistema imunológico. O único produto 

viral detectado durante a latência é conhecido como LAT (latency associated 

transcript), representando um fragmento de RNA sintetizado pelo vírus (LUPI, 2000; 

WAGNER; 1995). 

A latência persiste até que ocorra qualquer alteração estrutural na célula 

infectada, tais como: injúria ou diferenciação celular. Acredita-se que esses fatores,  

poderiam alterar a condição de não permissibilidade da célula nervosa. O gene IE é 

ativado após estímulo apropriado e permite a replicação viral. O LAT, por ser a 

única fração viral presente durante toda a latência, parece promover a reativação do 

HSV (LUPI, 2000). Os fatores capazes de estimular a reativação do HSV são 
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variados, com destaque para imunodepressão, alterações hormonais, radiação 

ultravioleta (UV) e lesão traumática do nervo acometido. A latência viral nos 

gânglios pode, hipoteticamente, ser afetada pela presença dos neurotransmissores 

envolvidos nos estados de ansiedade, depressão e distúrbios comportamentais, 

também comuns nas recorrências (WAGNER, 1995). 

O herpes é uma das doenças infecciosas mais comuns em humanos hígidos 

(COLLINS 1999; COYLE, 1999), embora manifestações mais severas possam 

ocorrer entre indivíduos imunocomprometidos, incluindo HIV-positivos e 

transplantados (CULLEN, 1997). Além disso, considerando a existência de alto 

risco de ocorrência de infecção da cérvice uterina por HSV-2 e HPV em 

adolescentes, com maior possibilidade de persistência do HPV e da reativação de 

ambos os vírus durante a gestação, pode-se levar a transmissão vertical da 

gestante infectada para o seu concepto. De fato, nesses grupos, as manifestações 

causadas pelo herpes podem variar de formações vesiculares limitadas às regiões 

orofacial e genital até doença disseminada em pele e mucosas, com freqüente 

acometimento do sistema nervoso central (SNC), levando à morte ou deixando 

seqüelas em 80% de suas vítimas (DAN, 1998). 

O HSV produz pandemia sem precedentes, disseminando-se por todo o 

mundo. Estudos soroepidemiológicos confirmam que mais de 90% da população, 

em geral na quarta década de vida, possui anticorpos séricos contra pelo menos 

uma dos sorotipos do HSV (LUPI, 2000). 

A prevalência do HSV-2 aumenta com a idade, com incremento cumulativo 

após a puberdade. O herpes simples genital, como esperado para uma DST, tem 

alta prevalência em pacientes com vida sexual promíscua. Estudos apontaram 

como fatores de risco para a disseminação do HSV-2: o primeiro intercurso sexual 

precoce, história prévia de DST tais como: uretrites gonocócicas, uretrites por C. 

trachomatis e sífilis, multiplicidade de parceiros sexuais, a prática do sexo orogenital 

e coito anal (LUPI, 2000). Outros estudos epidemiológicos mostram uma interação 

importante entre HSV, HIV-1 e HPV (WEISS, 2004). A presença de HSV-2 aumenta 

o risco de aquisição, excreção e transmissão de HIV-1 e pode acelerar a 

progressão da doença pelo HIV-1. A infecção por HSV-2 foi também associada a 

um aumento de 2,2 a 3,4 vezes no risco para carcinoma cervical invasivo em 

mulheres HPV-positivas (SMITH, 2002). 

Neste estudo apresentamos os resultados de um inquérito epidemiológico 

realizado em adolescentes estudantes de escolas públicas de Natal, visando avaliar 
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os conhecimentos, atitudes e práticas frente ao exame citológico de Papanicolaou e 

ao vírus do papiloma humano (HPV), procurando estabelecer correlação com 

características sócio-demográficas da população estudada. Analisou-se também a 

prevalência das infecções genitais por HPV, HSV-2 e C. trachomatis, na forma de 

infecção isolada ou em associação em adolescentes grávidas ou não, procurando 

estabelecer correlação com a ocorrência de lesões da cérvice uterina, bem como 

com características sócio-demográficas e fatores de risco clássicos para doença 

sexualmente transmissíveis. 
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5 OBJETIVOS 
 

Objetivo geral: 

 
• Realizar um inquérito epidemiológico sobre o exame citológico e HPV, bem 

como avaliar a prevalência de infecção por HPV, HSV-2 e C. trachomatis 

isoladamente, ou em associação em adolescentes, procurando estabelecer 

correlação entre esses patógenos e a ocorrência de lesões da cérvice 

uterina.  

 

Objetivos específicos: 

 
• Avaliar os conhecimentos, atitudes e prática das adolescentes em relação 

ao exame citológico de Papanicolaou e ao HPV, estabelecendo correlação 

com  as características sócio-demográficas na população estudada; 

 

• Avaliar a prevalência do HPV, HSV-2 e C. trachomatis, na forma de infecção 

isolada ou em co-infecção em adolescentes através da detecção do DNA 

desse três agentes, estabelecendo correlação com alterações cervicais e o 

estado de gravidez; 

       

• Analisar o papel da co-infecção por HPV seja com C. trachomatis ou com 

HSV-2 nas adolescentes e o possível aumento do risco de ocorrência de 

alterações cervicais em adolescentes grávidas e não grávidas;  

       

• Investigar a influência de outros fatores de risco para a infecção por HPV 

isoladamente, ou em associação com C. trachomatis ou com HSV-2, e o 

desenvolvimento das lesões dela decorrente, nas adolescentes grávidas e 

não grávidas. 

       

• Propiciar a obtenção de informações a respeito do perfil epidemiológico da 

infecção por HPV, HSV-2 e C. trachomatis nas adolescentes, visando a 

proposição de políticas públicas voltadas para a prevenção.  
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6 METODOLOGIA 

 
Coleta de informações: 
 

O presente estudo constou de duas abordagens distintas: uma na qual foi 

realizada apenas entrevista para coleta de informações sobre o exame citológico e 

o HPV, mas sem a coleta de espécimes para análise laboratorial. A outra em que 

além das entrevistas foram coletados espécimes cervicais para análise laboratorial 

visando à detecção dos três patógenos pesquisados. A primeira parte trata-se de 

um estudo transversal baseado em entrevistas feita em escolas públicas da cidade 

de Natal, entre maio de 2009 a junho de 2010. A população alvo do estudo foi 

constituída por adolescentes, selecionados por amostragem randômica, entre as 

estudantes de escolas públicas de ensino fundamental e médio da cidade de Natal. 

Os critérios de inclusão foram tentre 12-19 anos de idade e ser aluna das escolas 

selecionadas. As estudantes foram abordados por entrevistadores treinados e  

informadas sobre os objetivos do estudo, garantia de confidencialidade das 

informações oferecidas e em seguida, convidadas a participar. Aqueles que 

voluntariamente se dispuseram a participar do estudo assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (anexo 1) e em seguida responderam a entrevista 

por meio de um questionário padronizado (anexo 2), para obtenção de dados 

sóciodemográficos, atividade sexual e reprodutiva, além de informações destinadas 

a permiteir avaliar dos conhecimentos atitudes e prática das adolescentes, a 

respeito do exame citológico de Papanicolaou e do vírus do papiloma humano 

(HPV).   

Para avaliar os conhecimentos, atitudes e prática das adolescentes sobre o 

exame de Papanicolaou, foram adotadas as seguintes definições: 
 

• Conhecimento adequado: quando as adolescentes disseram ter ouvido falar    

   sobre o exame de Papanicolaou, e sabiam que era para a prevenção do  

   câncer, em geral ou especificamente, do o câncer de colo do útero 

• Conhecimento inadequado: quando elas disseram que nunca tinham ouvido 

 falar sobre o procedimento, ou já tinha ouvido falar a respeito dele, mas não  

 tinham conhecimento de sua finalidade. 
 

• Atitude adequada: quando as adolescentes afirmaram ser necessária a  

   realização periódica do exame citológico, apontando corretamente  

   as razões para fazêlo; 
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• Atitude inadequada: quando as adolescentes consideraram a realização do  

   exame desnecessária ou disseram ser necessária, mas não sobeream  

   explicar corretamente porque é necessário fazê-lo; 
 

• Prática adequada: quando as adolescentes afirmaram ter realizado o exame  

   anualmente, ou pelo menos uma vez a cada três anos. 

• Prática inadequada: quando as adolescentes admitiram que nunca haviam  

   realizado o exame citológico ou já haviam realizado, alguma vez, mas não  

   com a frequencia recomendada pelo Ministério da Saúde. 
 

Para avaliar os conhecimentos, atitudes e prática das adolescentes sobre o 

vírus do papiloma humano (HPV),  foram adotadas as seguintes definições: 
 

• Conhecimento adequado: quandoas adolescentes disseram já ter ouvido  

   falar sobre o vírus, e sabia como ele é transmitido e o que ele pode causar; 

• Conhecimento inadequado: quando as adolescentes disseram que nunca  

   ouviram falar sobre o vírus, ou que já tinham ouvido falar sobre elee, mas não    

   sabiam como ele se transmitida nem o que pode causar; 
 

• Atitude adequada: quando as adolescentesa consideraram necessária a   

   prevenção da infecção genital pelo HPV, apontando corretamente as razões  

   para fazê-la; 

• Atitude inadequada: quando as adolescentes consideraram a prevenção  

  desnecessária, ou disseram ser necessária, mas não soberam dizer por é  

  é necessário fazê-la; 
 

• Prática adequada: quando as adolescentes afirmaram ser monogâmicas, ou  

  usado preservativos durante as relaçoes sexuais, como forma de prevenção  

   da infecção genital por HPV; 

• Prática inadequada: quando as adolescentes disseram que já tiveram vários  

  parceiros sexuais, ou não usam  preservativo durante as relaççoes sexuais. 

 

             A seguna parte da pesquisa envolveu 132 adoslescentes com idade 

variando de 12 a 19 anos, arroladas de forma randômica, entre aquelas atendidas 

no serviço de ginecologia da Maternidade Escola Januário Cicco e no Centro de 

Saúde Reprodutiva Professor Leide Morais. As estudantes foram abordadas pelos 

pesquisadores e informadas sobre os objetivos do estudo, garantia de 

confidencialidade das informações prestadas e em seguida, convidadas a participar 
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da pesquisa. Aquelas que voluntariamente se dispuseram a participar,  assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 1) e responderam a um 

entrevista realizada por meio de um questionário padronizado (anexo 2), para 

obtenção de dados sóciodemográficos, atividade sexual e reprodutiva e atitudes 

comportamentais. Após uma consulta à ginecologista do serviço, foram coletados 

dois especimes da cérvice uterina de cada paciente para análise laboratorial.  

 
 

Obtenção das amostras:  
 
 

Foram coletados dois espécimes contendo células descamadas do epitélio 

da ectocérvice uterina das adolescentes grávidas e não grávidas, utilizando escova 

ginecológica apropriada. Uma amostra foi usada para preparação de esfregaço em 

lâmina, destinado ao exame citológico de Papanicolau e outra colocada em tubo 

contendo PBS acrescido de vancomicina e 25 U/ml de nistatina e processada para 

extração de DNA destinada à análise molecular para a detecção de HPV, HSV-2 e 

da C. trachomatis. 
 

Análise citológica: 
 

As lâminas contendo os esfregaços preparados com células descamadas da 

cérvice uterina foram encaminhadas ao laboratório de Citopatologia da Profa. Dra. 

Maria Goretti Freire de Carvalho, onde foram coradas pelo método de 

Papanicolaou, e analisadas por meio de microscopia, seguido da emissão do laudo 

contendo os resultados com base no Sistema Bethesda.  
 

Extração do DNA das células cervicais: 
 

Cada tubo contendo a escova foi submetido à agitação em vortex para 

ressuspensão das células antes da retirada da escova. Em seguida os tubos com 

as amostras foram submetidos à centrifugação a 4.000 rpm/10 minutos, e 

descartado o sobrenadante. O precipitado foi ressuspenso em PBS sem antibiótico, 

centrifugado novamente, seguido de descarte do sobrenadante. O precipitado 

obtido foi ressuspenso em 384 μL de tampão de lise (SDS 0,1%, Tris HCl 10 Mm 

pH, EDTA 1 mM pH 8,0) e 12 μL de proteinase K 5 mg/mL, incubado por 3 horas a 

55oC e em seguida aquecido a 95ºC por 10 min. O DNA foi precipitado com 200 μL 

de acetato de amônio 5M e etanol absoluto, gelado. Após centrifugação e lavagem 

com etanol a 70%, o DNA foi dissolvido em água MilliQ estéril e estocado em 

freezer.  
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Análise para a presença de DNA humano, do HSV-2 e da C. trachomatis: 

 A qualidade do DNA obtido, e a presença de possíveis inibidores da reação 

em cadeia da polimerase (PCR) foi avaliada pela amplificação por PCR de uma 

seqüência de 110 pares de bases do gene da beta-globina humano que está 

presente em todas as células humanas, utilizando os iniciadores PCO3+/PCO4+ 

(SAIKI et al. 1985) e para DNA plasmidial da C. trachomatis, usando os iniciadores 

e CP24/CP27 (MANIA-PRAMANIK et al., 2001). Os produtos dessa reação foram 

submetidos a uma eletroforese vertical em gel de poliacrilamida a 8% em tampão 

TBE (SAMBROOK et al. 1992) e revelados pela prata (SANGGUINETTI et 

al.,1994), para a visualização das bandas correspondentes. Para detectar o DNA do 

HSV-2, foi utilizado um par de iniciadores, sense (5’-GCC-TGC-CGC-AGC-GTG-

CTC-CTA-3’) e antisense (5’-GGT-GCT-CCA-GGA-TAA-ACT-GTG-T-3’) específicos 

para um segmento de 358 pares de bases correspondentes ao gene da 

glicoproteína D do vírus, cujo perfil de cíclicos consistiu de incubação a 50°C por 2 

minutos, e da primeira desnaturação do DNA a 95°C por 5 minutos, seguido de 40 

ciclos a 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 e por fim, um último passo de terminação a 4°. (GONZÁLEZ-VILLASEÑOR, 

1999).  
 

Análise para detecção e tipagem do HPV: 
 

           Todas as amostras positivas para a amplificação do segmento do gene da β-

globina realizada na etapa anterior, foram submetidas ao teste de triagem para a 

presença do DNA do HPV usando os iniciadores GP5+/GP6+ (RODA HUSMAN et 

al. 1995) que amplifica uma seqüência de 140 pb do gene L1 viral. Os resultados 

foram observados após eletroforese em gel de poliacrilamida revelado pela prata 

para visualização da banda correspondente. As amostras positivas para HPV no 

teste de triagem serão novamente analisadas para os principais genótipos do vírus, 

por meio da amplificação por PCR, empregando-se primers específicos marcados 

com fluorescência.  
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Análise estatística: 

 

Os resultados obtidos serão tabulados e submetidos à análise estatística 

para avaliar a existência ou não de associação entre a presença de infecção por 

HPV, HSV-2 e C. trachomatis e as variáveis consideradas. Para isso, serão 

empregados os testes de Qui quadrado e de regressão logística para cálculo de 

razão de chance com seus respectivos intervalos de confiança, utilizando o 

software Statistical R. Values.   
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7 RESULTADOS 
 

A análise dos questionários individuais nos permitiu traçar um perfil das 

adolescentes participantes da pesquisa com base nas características sócio-

demográficas bem como na atividade sexual e reprodutiva. Foram realizadas 470 

entrevistas de adolescentes com idade variando de 12 a 19 anos, média de 16,3 ± 

1,9 anos. A maioria das participantes tinha idade entre 16 e 19 anos, era estudante 

do ensino médio, de etnia não branca, solteira, de religião católica, tinha renda 

familiar entre dois e quatro salários mínimos mensais, já tinha experiência sexual e 

tiveram o primeiro intercurso sexual com idade entre 16 e 18 anos, e não teve 

gravidez. Com relação ao conhecimento das adolescentes entrevistadas, a respeito 

do HPV, 57,9% delas responderam corretamente sobre a forma de transmissão do 

vírus. Contudo, apenas 11,5% que o patógeno pode causar lesões pré-malignas e 

câncer da cérvice uterina e 0,6% que pode causar verrugas anogenitais. Assim, 

apenas 12,1% demonstrando possuir conhecimento adequado sobre o vírus  

(Tabela 1). 

No que se refere adequação do conhecimento sobre o exame citológico 

Papanicolaou, 68,9% adolescentes afirmaram saber da existência do exame e 31,1 

não sabiam da existência do procedimento. Apesar de a grande maioria das 

adolescentes saber da existência do exame de rastreamento do câncer de colo do 

útero, apenas 5,1% delas, souberam informar corretamente para que serve este 

procedimento, apresentado assim, o padrão de resposta que foi considerado como 

conhecimento adequado. Quando se perguntou por quem haviam sido informadas 

sobre o exame, as fontes de informação mais citadas pelas entrevistadas foram as 

amigas e parentes (41,2%) com o médico representando apenas 16,4% como fonte 

de informação a respeito do exame (Tabela 2). 
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Tabela 1. Perfil das adolescentes das adolescentes incluídas no estudo. 
 
 Adolescentes entrevistadas 
Variável N = 470 % 
 

Idade 
12 – 15 
16 – 19  

 
190 
280 

 
40,4 
59,6 

   

Etnia 
Branca 
Não branca 

 
231 
239 

 
49,1 
50,9 

   

Situação conjugal 
Solteira 
Casada ou em relação estável 

 
336 
134 

 
71,5 
28,5 

   

Religião 
Católica 
Evangélica 
Outras 

 
281 
108 
  81   

 
59,8 
23,0 
17,2 

   

Escolaridade 
Até o ensino Fundamental 
Ensino médio 

 
145 
325 

 
30,9 
69,1 

   

Renda familiar (Salário mínimo)  
Até um  
2 – 4  
≥ 5 

 
213 
239 
  18 

 
45,3 
50,9 
  3,8 

   

Já iniciou a atividade sexual 
Não 
Sim 

 
217 
253 

 
46,2 
53,8 

Idade do primeiro intercurso sexual 
 12 – 15  
 16 – 19  
  Não se aplica a 

 
120 
133 
217 

 
47,4 
52,6 

- 
   

Teve gravidez 
 Não  
 Sim 
 Não se aplica a 

 
 135 
 118 
 217 

 
53,4 
46,6 

- 
   

 

a = corresponde aquelas que declararam ainda não ter iniciado a atividade sexual 
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Tabela 02. Adequação do conhecimento sobre o exame citológico e o HPV, apresentado  
                  por adolescentes da região metropolitana de Natal/ RN, Brasil, 2011. (N=470) 

 

Características N = 470 % 
  

Exame citológico de Panicolaou 
 

Sabia da existência do exame: 
  Sim  
  Não 

 
 

324 
146 

 
 

68,9 
31,1 

   

Para que serve o exame 
  Para prevenir câncer ou câncer de colo do útero      
  Para prevenir doenças    
  Outras respostas                                                              

 
 

  24 
193 
253 

 
  5,1 
41,1 
53,8 

   

Conhecimento:   
  Adequado 
  Inadequado 

 
 24 
446 

 
 5,1 
94,9 

   

Por quem foi informado da existência do exame:
   Pelo médico 
   Por amigas ou parentes 
   Na escola 
   Pelo rádio /TV 
   No posto de saúde  
   Pelos agentes comunitários de saúde 
   Não soube informar 
 

 
   77 
193 
  30 
  23 
  12 
  27 
108 

 
16,4 
41,2 
  6,4 
  4,9 
  2,5 
  5,7 
22,9  

   

 Vírus do papiloma humano HPV 
 

 Como se adquire a infecção pelo HPV: 
  Pelo contato sexual  
  Pelo compartilhamento de roupas íntimas 
  Pelo uso de banheiros públicos 
  Não sabe informar 

 
272 
  22 
  27 
149 

 
57,9 
  4,7 
  5,7 
31,7 

   

O que causa o HPV: 
   Lesões pré-malignas e câncer de colo do útero  
   Verrugas anogenitais   
   Outras respostas                                                 

 
54 
  3 

      413 

 
     11.5 
       0.6 
     87.9 

   

Conhecimento:   
  Adequado 
  Inadequado 
 

 
 57 
413 

 
12.1 
87.9 

 
 

Quanto à atitude das adolescentes, frente ao exame citológico de 

Papanicolau, a grande maioria, 71,0% considerou necessária a realização do 

exame, porém apenas 26,4 delas apresentam atitude adequada, em relação ao 

procedimento, apontando corretamente as vantagens e benefício da realização 

periódica do exame, para a sua saúde. No que se refere ao HPV 62,5% das 

entrevistadas consideraram necessária à prevenção da infecção genital pelo HPV, 
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das quais 4,7% afirmaram ser necessária a prevenção porque o vírus pode cuasr 

verrugas anogenitais e 26,4% porque ele pode causar câncer de colo do útero. 

Assim, 31,1% das adolescentes entrevistadas apresentaram conhecimento 

adequado sobre o vírus (Tabela 3).  
 
Tabela 03. Atitude das adolescentes da região metropolitana de Natal, frente à ao exame 

citológico de Papanicolau e ao HPV. Natal/ RN, Brasil, 2011. (N=470)                           
 
Características N = 470 % 
  

  Exame citológico de Papanicolaou 
 

 Como considera a realização do exame: 
   Necessária 
   Desnecessária 
   Não souberam informar   

 
 

     334 
  13 
123 

 
 

71,0 
  2,8 
26,2 

   

Razões para a necessidade de realizar o exame:
   Porque previne doenças sexualmente transmissíveis 
   Por que previne câncer  
   Por que previne o câncer de colo do útero 
   Outras respostas 

 
178 
  38 
  86 
 168 

 
37,9 
  8,1 
18,3 
35,7 

   

Atitude: 
   Adequada  
   Inadequada 
 

 
       124 

346 

 
26,4 
73,6 

   

Vírus do papiloma humano (HPV) 
 

Como considera a prevenção da infecção pelo HPV 
  Necessário 
  Desnecessário 
  Não sabe 

 
 

294 
    6 
170 

 
 
  62.5 
    1.3 
  36.2 

   
Quais as razões para considerar necessária a prevenção 
 

 A infecção pode causa verrugas anogenitais e lesões da cérvice uterina  
 A infecção pode causar câncer de colo do útero 
 Outras respostas 
 Não soube informar 

 
  22 
124 
154 
170 

 
  4.7 
26.4 
32.7 
36.2 

   
Atitude   
   Adequada  
   Inadequada 
 

 
146 
324 

 
31.1 
68.9 

 
 

Considerando-se apenas as participantes do estudo que já tinham iniciado a 

atividade sexual, e por isso deveriam se submeter ao exame de rastreamento do 

câncer de colo do útero, com a frequência de pelo menos uma vez a cada três 

anos, conforme recomendação do Ministério da Saúde, constatou-se que 60,9% 

das adolescentes entrevistadas, afirmaram ter realizado o exame alguma vez na 
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vida e 39,1% delas, admitiram que nunca realizaram o procedimento. Constatou-se 

que 59,3% das participantes do estudo declararam ter realizado o exame citológico 

pelo menos uma vez a cada três anos, isto é realizaram o procedimento, com a 

frequência considerada aceitável pelo Ministério da Saúde, apresentando, portanto 

a prática adequada do exame. Dentre as razões alegadas pelas entrevistadas para 

não realizar o exame de rastreamento do câncer de colo do útero com a frequência 

desejada, se destacaram: a ausência de sintomas (28,5%) e vergonha de se 

submeter ao procedimento (25,3%). Com relação à prática da prevenção da 

infecção genital pelo HPV apenas 3,5% afirmaram se prevenir da infecção, evitando 

relacionamento com múltiplos parceiros que é a forma mais segura de evitar a 

infecção. Contudo 60,5% afirmaram que se prevenia da infecção pelo HPV 

utilizando preservativo nas relações sexuais, o que se sabe não ser uma forma 

muito eficiente de prevenir a infecção por esse patógeno. Mesmo assim, 

considerou-se que 64,0% das entrevistadas apresentaram prática adequada da 

prevenção da infecção pelo HPV (Tabela 4).    
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Tabela 04. Adequação da prática do exame de Papanicolaou e barreiras apontadas por 
adolescentes da região metropolitana de Natal para a não realização do exame e prática da 
prevenção da infecção pelo HPV. Natal/RN, Brasil, 2010. (N=470) 
 
Características N % 
  

Tipo de prática: 
  Realizou o exame alguma vez na vida 
  Nunca fez o exame  
  Não se aplica a 

 
154 
  99 
217 

 
60,9 
39,1 

- 
   
Freqüência com que realizou o exame 
  Pelo menos uma vez a cada três anos  
  Fez o exame, mas com intervalo maior que três anos 
  Nunca fez o exame  
  Não se aplica a 

 
       150 

   4 
 99 
217 

 
        59,3 

  1,6 
39,1 

- 
   
Prática: 
  Adequada 
  Inadequada  
  Não se aplica a 

 
150 
103 
208 

  
        39,3 

40,7 
- 

   
Barreiras para a prática adequada do exame:
   Porque não sente nada 
   Sente vergonha 
   Medo de sentir dor 
   Outras respostas 
   Não se aplica a 

 
72 
64 
 35 
 82    
217 

 
28,5 
25,3 
13,8 
32,4 

- 
   

Prevenção da infecção genital pelo HPV: 
 

Tipo de prática 
   Evita fazer sexo com múltiplos parceiros 
   Usa preservativos nas relações sexuais 
   Outras respostas 
   Não se aplica a 

 
 

    9 
153 
  91 
217 

 
 

   3.5 
 60.5 
 36.0 

 - 
   

Prática 
  Adequda 
  Inadequada  
  Não se aplica a 

 
162 
  91 
217 

 
64.0 
36.0 

- 
   

 
 a = Corresponde as adolescentes que ainda não haviam iniciado a atividade sexual 
 
 

   Analisando-se a existência da associação entre adequação dos 

conhecimentos, atitudes e prática das adolescentes, frente ao exame citológico de 

Papanicolaou, em função das variáveis consideradas, constatou-se haver 

associação da adequação do conhecimento apenas com a idade cronológica, 

observando-se uma proporção maior de adolescentes com conhecimento adequado 
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sobre o exame entre aquelas com mais de 15 anos. Quanto à adequação da atitude 

das participantes frente ao exame, verificou-se a existência de associação com 

idade, escolaridade, situação conjugal, religião, experiência sexual e gravidez; 

sendo observadas maiores proporções de adequação da atitude em relação ao 

exame, entre as adolescentes com maior idade, maior escolaridade, nas casadas, 

nas não católicas, nas que já haviam iniciado a atividade sexual e as que tiveram 

gravidez. No que se refere à adequação da prática do exame, constatou-se a 

existência de associação com idade cronológica, situação conjugal e estado de 

gravidez, observando-se maiores proporções de adequação da prática do exame 

entre as adolescentes com maior idade, entre as casadas e naquelas que tiveram 

gestação (Tabela 5).  
Tabela 5. Adequação do conhecimento, atitude e prática de um grupo de adolescentes de Natal, 
frente ao exame citológico de Papnicolaou, em função das características sócio-demográficas e da 
atividade sexual e reprodutiva. 
 
     Conhecimento    

       adequado 
       Atitude 
      adequada 

              Prática  
           adequada 

Variable Total   N %    p   N %   p Total N %    p 
            

Idade (anos):             
   12 – 15      190   5   2.6 0.045   34 17.9 0.001   63   24 38.1 0.000 
   16 – 19 280 19   6.8    90 32.1  190 126 66.3  
            

Escolaridade:              
Até fundamental  145   6   4.1 0.524   29 20.0 0.050   98   63 64.3 0.198 
Ensino médiol 325 18   5.5    95 29.2  155   87 26.1  
            

Situação conjugal               
  Solteira    336 14 4.2 0.143   71 21.1 0.000 128   68 53.1 0.043 
  Casada   134 10 7.5    53 39.6  125   82 65.6  
            

Etnia            
  Branca   231 13 5.6 0.989   61 26.4 0.991 114    64 56.1 0.356 
  Naõ branca 239 11 4.6    63 26.4  139   86 61.9  
            

Religião              
  Católica 281 18 6.4 0.275   57 20.3 0.001 146    81 55.5 0.171 
  Evangélica    108   4 3.7    40 37.0    59    35 59.3  
  Outras   81   2 2.5    27 33.3    48    34 70.8  
            

Renda familiar 
(salario mínimo)  

           

  Até um  213 11 5.2 0.994   62 29.1 0.204 130   79 60.8 0.797 
  2 – 4  239 12 5.0    60 25.1  115   67 58.3  
  ≥ 5   18   1 5.6      2 11.1      8     4 50.0  
            

Experiência sexual            
  Não   217   8 3.7 0.193   32 14.8 0.000     0      0   0.0    - 
  Sim 253 16 6.3    92 36.4  253  253 100  
            

Idade do 1st 
intercurso sexual 

           

   12 - 15 120 12 6.1 0.807   71 36.2 0.932 120   72 60.0 0.357 
   16 - 19 133   4 7.0    21 36.8  133   78 58.6  
            

Teve gravidez            
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   Não 135   7 5.2 0.110   34 25.2 0.000 135 68 50.4 0.000 
   Sim 118   9 7.6    58 49.2  118 82 69.5  
            

 
 
 
 
 

Analisando-se a existência de associação entre a adequação dos 

conhecimentos, atitudes e prática das adolescentes frente ao vírus do papiloma 

humano (HPV), em função das variáveis consideradas, constatou-se haver 

associação entre adequação do conhecimento com idade cronológica, 

escolaridade, experiência sexual e gravidez, observando-se maiores proporções de 

adolescentes com conhecimento adequado entre aquelas com maior idade, maior 

escolaridade, naquelas que já tinha experiência sexual e nas que já haviam 

engravidado. Com relação à adequação da atitude frente ao vírus constatou-se 

haver associação com religião, renda familiar e gravidez, observando-se maiores 

proporções de adequação da atitude frente ao HPV entre as adolescentes não 

católicas, naquela com renda familiar acima de dois salários mínimos e nas que 

tiveram gravidez. No que se refere à adequação da prática da prevenção da 

infecção genital pelo HPV observou-se haver associação apenas com a idade 

cronologia, onde as adolescentes com maior idade apresentaram uma mior 

proporção de prática adequada (Tabela 6). 
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 Table 6. Adequação do conhecimento, atitude e prática de um grupo de adolescentes de Natal, frente 

à prevenção da infecção genital pelo HPV, em função das características sócio-demográficas, 
atividade sexual e reprodutiva. 
 
     Conhecimento 

        Adequado 
       Atitude  
     Adequada 

          Prática  
        Adequada 

Variáveis Total   N % P   N %   P Total N % P 
            

Idade (anos):             
   12 – 15        190   13   6.8 0.004   60 31.6 0.842   63   33 52.4 0.026 
   16 – 19  280   44 15.4    86 30.7  190 129 67.9  
            

Escolaridade:              
   Até o fundamental  145     8   5.5 0.003   45 31.0 0.993   98   69 70.4 0.093 
   Ensino médio 325   49 15.1  101 31.1  155   93 60.0  
            

Situação conjugal:               
  Solteira   336   46 13.7 0.100 111 23.0 0.144 128   87 68.0 0.187 
  Casada 134   11   8.2    35 26.1  125   75 60.0  
            

Etnia            
  Branca   231   27 11.7 0.774   73 31.6 0.804 114    67 58.8 0.114 
   Não branca 239   30 12.6    73 30.3  139   95 68.4  
            

Religião               
  Católica 281   27   9.6 0.116   75 26.7 0.003 146    96 65.8 0.683 
  Evangélica    108   18 16.7    48 44.4    59    35 59.3  
  Outras   81   12 14.8    23 28.4    48    31 64.6  
            

Renda familiar 
(salário mínimo) 

           

Até um 213 18   8.4 0.083   45 21.1 0.000 130    75 57.7 0.086 
2 – 4  239 36 15.1    95 39.8  115    82 71.3  
≥ 5   18   3 16.7      6 33.3      8      5 62.5  
            

Experiência sexual            
Não 217 16   7.4 0.004   72 33.2 0.359    0    0 0.0    - 
Sim 253 41 16.2    74 29.2  253 253 100  
            

Idade do 1st  
intercurso sexual  

           

   12 – 15  120 11   9.2 0.132   25 20.8 0.259 120 74 61.7 0.457 
   16 – 19  133 14 10.5    39 29.3  133 88 66.2  
            

Teve gestação            
 Não 135    7   5.2 0.007   21 15.6 0.000 135 88 65.2 0.683 
 Sim 118  18 15.3    43 36.4  118 74 62.7  
            

 
 

Das 132 adolescentes que tiveram seus espécimes clínicos analisados por 

meio do exame citológico de Papanicolaou, 110 (83,3%) apresentaram citologia 

normal ou tinham apenas alterações benignas e 22 (16,7%) apresentaram algum tipo 

de alteração morfológica da cérvice uterina. A análise por PCR para a detecção do 

HPV, HSV-2 e de C. trachomatis mostrou que do total de amostras analisadas 116 

(87,9%) tinha infecção genital por pelo menos um dos três patógenos pesquisados. 

No grupo de adolescentes que apresentaram citologia normal foram encontradas 

taxas de prevalência de 48,2% de infecção pelo HPV, 11,8% do HSV-2 e de 21,8% 
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de C. trachomatis. No grupo das adolescentes que apresentaram citologia alterada 

as taxas de prevalência de infecção genital pelos mesmos patógenos foram de 

86,4%, 22,7% e 9,15 respectivamente (Tabela 7). 
 

 
Tabela 07. Prevalência de infecção pelo papillomavírus humano em função do resultado  
                   do exame citológico  

 
 Resultado do exame citológico 
Patógeno (resultado PCR) Normal (N= 110   % Alterado (N= 22)    % 
     

HPV  Positivo          53 48,2          19 86,4 
     

HPV Negativo          57 51,8            3 13,6 
     

HSV-2 Positivo          13 11,8            5 22,7  
     

HSV-2 Negativo          97 88,2          17 77,3 
     

Ct Positivo          24 21,8            2   9,1 
     

Ct Negativo          86 78,2          20 90,9 
     

 

  Ct = Chlamydia trachomatis 

 

Quando se analisou a presença de co-infecções entre os patógenos 

pesquisados, constatou-se a ocorrência de infecção simultânea pelo HPV e HSV-2, 

em 4,5% entre as adolescentes com citologia normal e 27, 3% naquelas que tinham 

alterações citológicas. A infecção simultânea pelo HPV e C. trachomatis foi 

observada em 10,9% das amostras de adolescentes com citologia normal e 9,1% 

naquelas obtidas de adolescentes com citologia alterada. A infecção concomitante 

por HSV-2 e C. trachomatis foi detectada em 1,8% das participantes que 

apresentavam citologia normal e em 4,5% daquelas com citologia alterada.  

 
Tabela 08. Prevalência de co-infecção entre o papilomavírus humano, Herpes simples tipo 2 e  
                  C.trachomatis, em função do resultado do exame citológico (Tabela 8).  

 

 Resultado do exame citológico 
Patógeno (resultado PCR) Normal -N= 110   %  Alterado - N= 22    % 
     

HPV  + HSV-2           5     4,5        6   27,3 
     

HPV + Ct         12   10,9        2     9,1 
     

HSV-2 + Ct           2     1,8        1     4,5 
     

 

 Ct = Chlamydia trachomatis 
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Considerando-se apenas os casos positivos para os três patógenos 

pesquisados em função das variáveis consideradas, constatou-se a existência de 

associação entre a infecção pelo HPV e comportamento sexual das adolescentes, 

com uma maior prevalência da infecção por esse patógeno, entre as adolescentes 

que tiveram múltiplos parceiros sexuais. Com relação à infecção genital pelo HSV-

2, observou-se associação apenas com a situação conjugal, verificando-se maior 

taxa de prevalência da infecção por esse vírus entre as adolescentes solteiras. No 

que se refere á infecção por C. trachomatis, constatou-se haver uma maior taxa de 

prevalência entre as participantes não grávidas (Tabela 9).  
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Tabela 09. Prevalência de infecção pelo papilomavírus humano, Herpes simples e C. trachomatis,    
                 em  função das características sócio-demográficas , atividade sexual e reprodutiva 
 

 Teste positivo na amplificação por PCR   
  Variável 
                                         N=132 

HPV + 
(N = 72) 

% HSV-2 + 
(N = 18) 

% Ct + 
(N = 26)

% 

       

Idade (anos)       
       

   14 – 16                          60 31  51,7 10 16,7 11 18,3 
       

   17 –  19                         72 41  56,9   8   11,1 15 20,8 
       

Situação conjugal       
       

  Casada                               67 34  50,7  6   9,0 12 17,9 
       

  Solteira                               65 38  58,5   12 18,5 14 21,5 
       

Renda familiar  
(Salários mínimos) 

      
          

  Até um                                58 28  48,3  6 10,3 12 20,7 
       

  2 – 3                                     67 40  59,7 11 16,4 13 32,5 
       

  4 – 5                                     7   4  57,1   1 14,3   1 14,3 
       

Escolaridade       
       

  Menor que fundamental     45 23   51,1   6 13,3   3 6,6 
       

  Ensino fundamental            53 28   52,8   8 15,1 16 30,2 
       

  Ensino médio                      34 21   61,8   4 11,8    7 20,6 
       

 Múltiplos parceiros  
sexuais   

      
   

  Sim                                      75 46   61,3   9 12,0 12 16,0 
   

  Não                                      57 26   45,6   9 15,8 14 24,6 
   

 Estado de gravidez       
   

  Sim                                       24     15   62,5   5  20,8   2 13,3 
   

  Não                                     108 57   52,8 13 12,0 24 42,1 
   

 

 

A prevalência de co-infecção envolvendo HPV e HSV-2 e C. trachomatis 

mostrou-se associada com idade, se apresentado ligeiramente maior entre as 

mulheres com menor idade. A co-infecção por HPV e C. trachomatis bem como 

Herpes tipo 2 e C.trachomatis apresentaram associação com a situação conjugal, 

sendo a infecção simultânea por HPV e C. trachomatis mais prevalentes entre 

adolescentes solteiras e Herpes tipo 2 e C.trachomatis entre as casadas. A co-

infecção nas três situações analisadas foi observada apenas entre as adolescentes 

com renda familiar até três salários mínimos. A co-infecção por HPV e C 

trachomatis foi maior nas adolescentes com maior grau de escolaridade. Os 
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resultados obtidos sugerem que relacionamento sexual com múltiplos parceiros 

parece que aumentar o risco de co-infecção apenas para a combinação HSV-2 e C. 

trachomatis (Tabela 10).  

 
Tabela 10. Prevalência de co-infecção entre papilomavírus humano, Herpes simples e C. trachomatis,  
                   em  função das características sócio-demográficas , atividade sexual e reprodutiva 

 

 Teste de positivo na amplificação por PCR   
 
 Variável                      N= 132 

 HPV + HSV-2 
   (N = 10) 

% HPV + Ct 
(N = 14)  

%  HSV- 2 + Ct 
 (N = 3) 

   % 

       

Idade (anos)       
       

   14 – 17                             60   6   10,0 8 13,3 2 3,3 
       

   18 –  21                            72 4   5,6 6    8,3 1    1,4 
       

Situação conjugal       
       

  Casada                             67 3   4,5 6    9,0 2    3,0 
       

  Solteira                             65 7 10,8 8  12,3 1    1,5 
       

Renda familiar  
(Salários mínimos) 

      
          

  Até um                              58 5 8,6 5     8,6 2       3,4 
       

  2 - 3                                  67 5 7,4 9 13,4 1     1,5 
       

  4 – 5                                   7 0 0,0 0 0,0 0    0,0 
       

Grau de instrução       
       

Menor que fundamental     45 3 6,6 2   4,4 0 0,0 
       

  Ensino fundamental         53 5 9,4 8 15,1 3    5,6 
       

  Ensino médio                   34     2 5,9 4 11,8 0 0,0 
       

Múltiplos parceiros  
sexuais   

      

       

  Sim                                   75      6 8,0       8 10,7 1 1,3 
       

  Não                                  57 4 7,0 6 10,5 2 3,5 
  

 Estado de gravidez       
       

  Sim                                  24 2 8,3   2 8,3 0 0,0 
       

  Não                                108 8 7,4 12 11,1 3 2,8 
  

  

Analisando-se a prevalência da infecção genital pelos três patógenos 

pesquisados em função da condição grávida ou não grávida, observaram-se que as 

taxas de prevalência da infecção por HPV e por HSV-2 foram ligeiramente maiores 

nas adolescentes grávidas, observando-se uma relação inversa com a infecção por 

C trachomatis que foi mais prevalente nas mulheres não grávidas (Tabela 11). 
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Tabela 11. Prevalência de infecção por Papilomavírus humano, Herpes simples tipo 2 e 
                   C. trachomatis em mulheres adolescentes grávidas e não grávidas. 

 

 Prevalência de infecção  
  HPV  HSV-2  Ct  
Condição   N Post/Neg    % Post/Neg    % Post/Neg   % 
        

Grávida    24   15 / 9 62,5 5 / 19 20,8 2 / 22 8,3 
        

Não grávida               108   57/ 51 52,8 13 / 95  12,0 24 / 84  22,2 
        

Prevalência global 132 72 / 60 54,5 18/ 114 13,6 26 / 106  19,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 
 
8 DISCUSSÃO 
 
 

O exame citológico de Papanicoloau por ser um procedimento de fácil 

realização e baixo custo, se constitui num instrumento de fundamental importância 

no rastreamento do câncer de colo do útero, tendo em vista que permite o 

diagnóstico e tratamento das lesões precursoras evitando a progressão para as 

formas malignas. No Brasil, existem poucas estimativas da cobertura desse exame, 

e a maioria dos estudos disponíveis se concentra nas regiões Sul e Sudeste do país 

e apresentam muitas variações entre eles (MARTINS et al. 2005). De modo geral, 

pode-se dizer que, mesmo com a realização de campanhas de conscientização, 

sobre o exame, o índice médio de cobertura obtido não atinge o percentual de 

70,0% das mulheres na faixa etária dos 15 aos 59 anos. Assim, uma parcela 

significativa da população feminina do país nunca realizou o exame em toda sua 

vida, ou já fez, mas não com a frequência recomendada pelo Ministério da Saúde. 

Isso se deve em parte as deficiências do sistema de saúde, mas a falta de 

conhecimento sobre os benefícios do exame certamente contribui para o baixo grau 

de conscientização e, conseqüentemente para a baixa adesão das mulheres ao 

procedimento. 

No presente estudo observou-se que apesar de um elevado percentual das 

participantes ter afirmado saber da existência do exame citológico, apenas uma 

pequena parcela deste grupo, demonstrou possuir conhecimento adequado sobre o 

procedimento. Isso pode ter sido devido ao recebimento de informação errônea ou 

a falta de esclarecimento sobre a finalidade do exame, tendo em vista que uma 

parcela significativa delas ter afirmado que foram informadas a respeito da 

existência do exame, por amigas ou parentes ou ainda outras fontes que não o 

médico. 

Com relação à atitude frente ao exame, apesar de a maioria das 

entrevistadas considerarem necessária a realização do procedimento, a minoria 

delas não soube apontar as razões para fazê-lo reconhecendo as vantagens e 

benefícios para a sua saúde. A proporção de adolescentes com prática adequada 

do exame foi maior que aquela encontrada em relação aos conhecimentos e  

atitudes frente ao procedimento, sugerindo que essas mulheres não estão sendo 

adequadamente esclarecidas sobre a finalidade do exame citológico e sua 

importância como método de rastreamento do câncer de colo do útero.  
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A maior proporção de adolescentes com conhecimento adequado sobre o 

exame entre as casadas ou que viviam em relação estável com seu parceiro deve-

se provavelmente, a uma maior frequência aos serviços de saúde, por parte dessas 

mulheres, a procura de orientação sobre métodos contraceptivos ou para realização 

de acompanhamento pré-natal, tendo assim, maior oportunidade de receber a 

orientação adequada sobre o exame.  

A maior proporção de adequação da atitude e da prática do exame entre as 

adolescentes mostrou-se semelhante no que se refere à associação com algumas 

das varáveis analisada, incluindo idade, escolaridade, atividade sexual e gravidez, 

observando melhores índices de adequação desses comportamentos entre as 

adolescentes com maior idade, maior escolaridade, nas casadas e nas que tiveram 

gravidez. Isso poderia ser explicado pelo maior grau de conscientização desse 

grupo de mulheres, em virtude da maior facilidade de acesso às informações sobre 

as vantagens e benefício do exame para sua saúde e possivelmente, pelo maior 

comparecimento aos serviços de saúde, a procura de orientação sobre métodos 

contraceptivos ou para fazer acompanhamento pré-natal. 

Com relação ao conhecimento, atitude e prática sobre o HPV e o seu papel 

na etiologia do câncer de colo do útero, observou-se maiores proporções de 

adequação entre as adolescentes com maior idade e maior escolaridade, 

possivelmente pela maior facilidade de acesso à informação. Ao contrário do que foi 

observado, em relação ao exame citológico, as mulheres que tiveram gravidez 

apresentaram menores índices de adequação dos comportamentos analisados 

frente ao vírus. 

A prevalência global da infecção genital pelo HPV nas adolescentes 

deste estudo foi de 54,5%, sendo 48,2% naquelas com citologia normal e 86,4% 

nas que tinham alterações citológicas. A taxa de prevalência global encontrada 

neste estudo é o dobro daquela encontrada em um estudo realizado por Oliveira et 

al. 2010, em mulheres jovens do Rio de Janeiro (27,4%), mostrando-se ainda acima 

daquela relatada por Moscicki 2001, para adolescentes da Califórnia Estados 

Unidos, que variou de 13% e 38%, e da encontrada por Brow et al, 2004, em estudo 

realizado em adolescentes de Indiana também nos Estados Unidos que foi de 

45,3%.  

A infecção pelo HPV foi mais prevalente entre as adolescentes com renda 

familiar até três salários mínimos mensais, naquelas que tiveram relacionamento 

sexual com múltiplos parceiros. A distribuição dos casos de infecção por HPV, por 
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faixa etária, mostrou uma taxa de prevalência de 31,1% nas adolescentes na faixa 

dos 18 aos 19 anos muito semelhante àquela encontrada por Barros et al, 2006 em 

adolescentes da cidade de Maceió, Alagoas, que foi de 27,0%. Observou-se uma 

taxa de prevalência da infecção pelo HPV ligeiramente maior nas adolescentes 

grávidas. 

Quando comparado às taxas de prevalência da infecção pelo HPV 

encontradas nas adolescentes deste estudo com citologia normal e com citologia 

alterada com aquelas encontradas em mulheres adultas, observa-se que nas 

adolescentes os valores estão muito acima dos encontrados por Fernandes et al, 

2009, em mulheres adultas de Natal-RN, cujos índices foram de 24,5% nas 

mulheres com citologia normal e 58,5% naquelas com citologia alterada, bem como 

acima dos valores encontrados por Lorenzato et al, 2000, em mulheres adultas de 

Recife que foram de 15,3% e 67,7% respectivamente. Os resultados sugerem que 

as adolescentes estão sob maior risco de infecção pelo HPV quando comparados, 

às mulheres adultas, o que é coerente com os relatos da literatura, onde vários 

estudos mostram que a infecção por HPV é mais frequente em mulheres jovens 

com um pico de incidência por volta dos 25 anos, seguido de um declínio após os 

30 anos, voltando a aumentar após os 45 anos (MONSONEGO et al., 2004; 

REYVZINA & DICLEMENTE, 2005; MANHART et al. 2006; CASTLE et al. 2005).   

A prevalência da infecção pelo HSV-2 foi maior nas adolescentes com 

citologia alterada, especialmente naquelas que estavam também infectadas pelo  

HPV. Observou-se também, a existência de associação entre a presença do HSV-2 

com a situação conjugal, onde as adolescentes solteiras apresentaram maior taxa 

de prevalência da infecção por esse patógeno. Apesar de se tratar de uma infecção 

reconhecidamente de transmissão pelo contato sexual, nas participantes deste 

estudo não foi constatada qualquer associação com comportamento sexual, não se 

observando diferença entre as taxas de prevalência encontradas nas das 

adolescentes que tiveram múltiplos parceiros sexuais, quando comparadas àquelas 

que se declararam monogâmicas. Resultado semelhante foi relatado por Pereira el 

al. 2012 para mulheres adultas de Natal. Duas possibilidades poderiam explicar 

este resultado: teria havido sonegação de informação por ocasião da entrevista, no 

que se refere ao comportamento sexual ou essa mulher tem um parceiro promiscuo 

e conseqüentemente está exposta a um maior risco de infecção, mesmo sendo 

monogâmica. 
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A prevalência da infecção genital por C trachomatis foi maior no grupo de 

adolescentes com citologia normal. Essa falta de associação constatada entre a C. 

trachomatis e presença de alterações detectadas no exame citológico, se deve 

possivelmente, à falta de treinamento específico do pessoal de laboratório para 

identificar as granulações produzidas pela bactéria que se constitui numa 

característica diferente daquela produzida pelo HPV. Como a finalidade principal do 

exame é verificar se existem alterações morfológicas sugestivas de infecção pelo 

HPV, a atenção da pessoa que examina a lâmina está voltada para a detecção de 

atipia nuclear produzida pelo vírus, de forma que a presença das granulações 

produzidas na célula, pela C. trachomatis passam desapercebidas. No segmento da 

população estudado a infecção por C. trachomatis foi mais prevalente entre as 

adolescentes com renda familiar até três salários mínimos mensais, naquelas com 

maior escolaridade e nas não grávidas, as razões para isso, não sabemos. De 

forma semelhante ao que foi observada para o HSV-2, a infecção genital por C. 

trachomatis, também não apresentou associação esperada com o comportamento, 

sexual, mesmo se tratando de um agente sabidamente transmissível pelo contato 

sexual. Acredita-se que ocorreu, possivelmente pelas mesmas razões apontadas 

acima para o HSV-2.  

Este e outros estudos sugerem que as infecções genitais por HPV, HSV-2 e 

C. trachomatis são mais freqüentes em mulheres na fase de adolescência. 

Evidencias indicam que, na adolescência parece haver uma maior susceptibilidade 

à infecção pelo HPV e com risco de progressão mais rápida para lesões 

intraepiteliais escamosas (SIL), quando comparadas às infecções em mulheres 

adultas. Isso se deve, provavelmente, a maior exposição da junção escamocolunar 

ou zona de transformação do epitélio da cérvice uterina, e às características 

fisiológicas desse tecido na fase de adolescência, quando a atividade biológica 

encontra-se no seu nível máximo, de forma que os processos de divisão e 

diferenciação celular e as mudanças hormonais ocorridas nesta fase da vida da 

mulher, oferecem as condições propícias à infecção pelo HPV e outros agentes 

sexualmente transmissíveis. Além disso, o início precoce da atividade sexual, 

comumente observado entre as adolescentes, e a maior possibilidade variação de 

parceiros sexuais são fatores que aumentam a exposição e tornam as adolescentes 

mais vulneráveis e, portanto, com maior risco de aquisição de infecção por agentes 

sexualmente transmissíveis, incluindo HPV. C. trachomatis e HSV2 (MALHOTRA, 

2008).  
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A infecção por C trachomatis se constitui um importante fator de risco para 

infertilidade na mulher, enquanto que a infecção cervical por HPV de alto risco está 

fortemente associada ao câncer de colo do útero (MONSONEGO et al., 2004; 

MUNOZ et al., 2006). De acordo com alguns estudos, a susceptibilidade a estes 

patógenos torna-se ainda maior nas adolescentes grávidas que apresentam maior 

risco para desenvolver lesões intra-epiteliais escamosas de baixo grau, tendo em 

vista a maior tendência de ativação seletiva dos HPV de alto risco em virtude de 

fatores imunológicos e hormonais associados à gravidez (SILVEIRA et al. 2008). 

Nesta condição a mulher está sujeita a redução da imunidade celular e modificação 

dos hormônios esteróides (FIFE et al.1996; SILVEIRA et al, 2008). Estima-se que 

cerca de 19 milhões de novos casos de infecção por HPV e 3 milhões de novos 

casos de infecção por C. trachomatis ocorrem anualmente em mulheres 

sexualmente ativas, e destes, quase metade em adolescentes (MALHOTRA, 2008). 
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9 CONCLUSÕES 
 

 As adolescentes deste estudo apresentaram baixos índices de adequação de 

conhecimento e atitudes, frente ao exame citológico e ao HPV, embora uma 

proporção razoável delas tenha apresentado prática adequada tanto do  

exame, quanto da prevenção da infecção pelo HPV; 

 As taxas de prevalência globais da infecção genital pelos três patógenos 

pesquisados foram maiores, quando comparadas aquelas encontradas nas 

mulheres adultas;   

 A prevalência da infecção pelo HPV e pelo HSV-2 foi ligeiramente maior  

entre as adolescentes grávidas, enquanto que a infecção por C.trachomatis; 

foi mais prevalente entre as não grávidas; 

 Ao contrário do observado para a infecção genital pelo HPV, não se 

observou uma correlação direta entre a ocorrência da infecção genital por 

HSV-2 e por C. trachomatis e o comportamento sexual, nas adolescentes 

deste estudo.     
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Abstract 
Study objective: To assess female adolescents’ knowledge, attitudes, and practices 

related to Pap test and human papillomavirus (HPV), establishing correlation with socio-

demographic characteristics and sexual and reproductive activity. 

Setting: A descriptive epidemiologic study with a quantitative approach performed in 

public schools in the city of Natal, Northeast Brazil, using a questionnaire that permitted 

the quantification of data and opinions of the respondents. 

Participants: Adolescent women, aged 12 to 19 years, studying in public school. 

Main outcome measures: We evaluated the adequacy or inadequacy of the behaviors 

analyzed. 

Results: We found adequate rates of knowledge, attitude, and practice for the exam in 

5.1%, 26.4%, and 59.5%, respectively, and 12.1%, 31.1%, and 64.0% for HPV. Adequate 

knowledge about the exam was associated only with age, while the adequate attitude and 

practice was associated with age, marital status, and pregnancy. Education, religion, and 

sexual experience were also associated with an adequate attitude toward the exam. In 

regard to HPV, an adequate practice was associated only with age, while the adequacy of 

knowledge was associated with age, education, sexual experience, and pregnancy. On the 

other hand, the adequate attitude toward HPV was associated with religion, family 

income, and pregnancy. 

Conclusions: The knowledge about the Pap smear and HPV was very low, suggesting 

that the majority of the analyzed population had not been informed correctly about the 

exam and the virus. This reveals the need for educational campaigns about cervical 

cancer prevention in schools. 

Keywords: Cervical cancer prevention, Pap test, Human Papillomavirus, knowledge 

about Pap smear and HPV. 

 

Introduction 
 

Cervical cancer is the third most common cancer affecting women, after non-

melanoma skin cancer and breast cancer1, and is the third leading cause of death by 

cancer among women worldwide, with higher incidence in developing countries2. It is 

estimated that about 500,000 new cases are reported every year, with approximately 

230,000 deaths worldwide. In Brazil, the crude incidence rates per 100,000 women, 

estimated for the year 2012, were 17 for the country, 18 for the Northeast region, and 14 
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for the State of Rio Grande do Norte. The incidence of the disease starts from the age of 

20 and the risk gradually increases with age, reaching its peak generally at age 45 to 493. 

After many years of clinical, epidemiological, and experimental studies, there is 

no further doubt that infection with high-risk HPV genotypes is a necessary cause, but 

not sufficient itself for the development of cervical cancer, as well as a significant 

proportion of other types of the anogenital and oral tumors, which are preceded by 

cellular changes that can be detected by cytological or histopathological 

examination4,5,6,7. Anogenital HPV infections are extremely common among sexually 

active adolescents, with  over 50% having a positive HPV DNA test over a 3-year 

period8,9. Various studies have shown that a recent new partner is the strongest risk factor 

for acquiring HPV infection8,9,10. Adolescents have a greater biological vulnerability to 

HPV, due to cervical ectopy, which induces metaplasia as a natural repair mechanism 

favoring the acquisition of infection by sexually transmitted agents, especially by high-

risk HPV genotypes11. Biologically, adolescence is a phase of a woman's life that is 

characterized by dramatic changes in an area of the cervix referred to as the 

transformation zone, where the genital HPV infection usually starts12. In addition, the 

still immature immune response and the hormonal changes seem to contribute to the 

greater vulnerability of adolescents to HPV infection13,14,15. 

The natural history of cervical cancer reveals that, despite its high incidence, this 

malignant neoplasm stands out among those with the greatest potential for prevention 

and cure16, due to their infectious nature that allows primary prevention through 

vaccination, and its slow progress, passing through several stages of precancerous 

intraepithelial lesions before reaching the invasive form, which facilitates the secondary 

prevention through early diagnosis and treatment of precursor lesions, before they 

progress to the malignant form17, 18. 

The Pap smear is a simple method that can detect morphological changes of 

cells from the uterine cervix squamous epithelium, when it is infected by HPV. Once it 

became a  painless procedure, with low cost and easy to perform, the Pap smear proved 

to be effective and efficient for use on a large scale, being considered the best method to 

use in screening for cervical cancer19. However, in Brazil the coverage of the 

cytopathology exam has not reached the desired indices. It is estimated that 

approximately 40% of Brazilian women have never submitted to the procedure3. This is 

due to several factors, including the difficulty of access to health services and the lack of 

knowledge about gynecological cancer, the Pap smear, and the benefits that it brings to 

women's health20, 21. This study evaluated the knowledge, attitude, and practices about 
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the Pap smear and genital HPV infection among adolescents and its association with 

socio-demographic characteristics and sexual and reproductive activity. 

 

Materials and Methods 
 

This cross-sectional study was based on a survey conducted in public schools in 

the city of Natal, capital of the Rio Grande do Norte State in Brazil, between May 2009 

and June 2010. The target population of the study was selected by random sampling of 

adolescents attending public elementary and high schools in Natal city. The inclusion 

criteria were to be 12-19 years old and to be a female student in the selected schools. 

Students were approached by trained interviewers and were informed about the study, its 

objectives, and assurance of confidentiality.  

Those who agreed to participate answered a structured questionnaire that sought 

information about the following: demographic data and social background; sexual and 

reproductive activity; frequency of Pap smear testing; knowledge about the name and 

objective of the Pap smear; understanding of the importance of its periodical 

performance; and knowledge of HPV, addressing what it can cause, routes of 

transmission, and prevention. The practices of both the Pap smear and prevention of 

genital HPV infection were evaluated only in the adolescents who had initiated sexual 

activity. 

To analyze the participants’ knowledge, attitudes, and practices about the Pap 

smear, we adopted the following definitions: 

• Adequate knowledge: When adolescents say they have heard about the Pap 

smear, and are aware it is for cancer prevention, either for general cancer or 

specifically for uterine cervix cancer prevention. 

•   Inadequate knowledge: When adolescents say that they have never heard about the 

Pap smear, or they have already heard about it but are not aware of its purpose. 

• Adequate attitude: When adolescents consider periodical testing necessary and 

correctly indicate the reasons to get tested;  

• Inadequate attitude: When adolescents consider testing not really necessary or 

unnecessary or do not have an opinion about it;  

• Adequate practice: When adolescents say they were last tested no more than three 

years ago; 

• Inadequate practice: When adolescents say they were last tested more than three 

years ago, were tested only once in their lifetime, or were never tested.  
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To analyze the knowledge, attitudes, and practices of adolescents about genital 

HPV infection, we adopted the following definitions: 

• Adequate knowledge: When adolescents say they have heard about the virus and 

know how it is transmitted and what it can cause;  

• Inadequate knowledge: When adolescents say they have never heard about the 

virus, or they have already heard about it, but do not know how it is transmitted 

or what it can cause; 

• Adequate attitude: When adolescents consider periodical testing necessary for the 

prevention of HPV infection and correctly indicate the reasons to do it; 

• Inadequate attitude: When adolescents consider the prevention unnecessary, or do 

not have an opinion about it;  

•  Adequate practice: When adolescents say that are monogamous or use condoms 

during sexual intercourse,  as  prevention forms of genital HPV infection; 

•  Inadequate practice: When adolescents say that they have already had several 

sexual partners or do not use condoms during sexual intercourse. 

The statistical analyses were performed through the chi-square test, using the 

software Statistica 7.0. We considered as significant a P value ≤ 0.05.  

The study was approved by the Research Ethics Committee of Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

Results 
The analysis of the individual questionnaires allowed us to draw a profile of the 

survey participants, based on their socio-demographic characteristics and sexual and 

reproductive activity. A total of 470 interviews were conducted with adolescents aged 

12-19 years, with a mean (±SD) of 16.3 (±1.9) years. Most participants were female high 

school students between 14 and 16 years old, non-white, single, catholic, with a monthly 

family income between U$ 740-1,480.00, and 53.8% of them had sexual experience. 

Among the 253 teenagers who had initiated sexual activity, 52.7% had their first sexual 

intercourse between 16 and 19 years of age and 46.6%  had at least one pregnancy. 

Among the adolescents interviewed, 68.9% reported that they had previously 

heard about the Pap smear, while 31.1% had never heard about it. However, only 5.1% 

demonstrated having adequate knowledge about the exam, correctly identifying its 

objective. In relation to knowledge about HPV, 57.9% of the adolescents correctly 

answered about the transmission form of the virus, but only 12.1%  could correctly 

identify what  HPV can cause, showing adequate knowledge about it (Table 1). 
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Concerning the adequacy of the attitude of adolescents toward the Pap test, it was 

observed that the majority of teens surveyed (71.0%) considered it necessary to perform 

the exam, but only 26.4 had adequate attitude about the procedure, correctly pointing out 

the advantages and benefits of its periodical realization to women's health. Regarding 

HPV, 62.5% of the study participants considered it necessary to do the prevention of 

genital infection by this pathogen, but only 31.1% were able to correctly justify the need 

to do it,  demonstrating adequate attitude toward the virus (Table 2). 

Considering only the participants who had initiated sexual activity and therefore 

those who should be screened for cervical cancer at least once every three years, as 

recommended by the Brazilian Ministry of Health, we found that 59.3 % of the 

adolescents had taken the exam in the recommended intervals, 1.6% were examined with 

an interval greater than recommended, and 39.1% of the participants admitted they were 

never screened. Among the main reasons given for not conducting the screening test at 

the recommended intervals are the absence of symptoms (28.5%) and being embarrassed 

to undergo the procedure (25.3%). Regarding the adequacy of practices for the 

prevention of genital HPV infection, we observed that 64.0% of the participants who had 

initiated sexual activity presented adequate practice of prevention of infection by this 

pathogen  (Table 3). 

We observed a higher proportion of adequate knowledge about the Pap smear in 

older adolescents. A greater proportion of adequate attitude toward the exam was found 

among older adolescents who had a higher educational level, who were married and non-

catholic, who had sexual experience, and who had never become pregnant. Regarding the 

adequacy of the Pap smear practice, we observed a higher proportion of adequate practice 

among older adolescents who were married and who had never become pregnant  (Table 

4). 

A higher proportion of adequate knowledge about the genital HPV infection was 

found among older adolescents with a higher educational level, those who had sexual 

experience, and those had never become pregnant. The adequacy of the attitude front to 

HPV was lower among non-catholic adolescents, with a higher family income and those 

who had never become pregnant. Regarding the practice of HPV infection prevention, we 

found a higher proportion of adequate practice  among older adolescents with a higher 

educational level and with a higher family income (Table 5).   

 
Discussion 
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The human papillomavirus (HPV) is one of the most frequent causes of sexually 

transmitted infections among human populations worldwide, especially among young 

women, in the onset of sexual activity22,23,24. The genital HPV infection is strongly 

associated with cervical cancer, constituting a serious public health problem, especially 

in developing countries25,26, where it is favored by precarious living conditions of the 

population due to the low socio-economic and educational levels, besides the deficiencies 

of health services.  

The most viable tool for cervical cancer prevention is the periodical performance 

of the Pap smear test, a simple and inexpensive procedure that allows the early diagnosis 

and treatment of precancerous lesions, before its progression to malignant forms. In 

Brazil, there are few estimates of coverage of this examination, and the few studies 

available are concentrated in the Southern and Southeast regions, and there are many 

variations among them27. In despite of educational campaigns to increase the coverage of 

the exam, the obtained indices do not reach 70.0% of women aged 15 to 59 years. Thus, a 

significant portion of the female population of the country had never submitted to the 

exam throughout their lifetime, or had had the exam but with a frequency non-

recommended by the Brazilian Ministry of Health. This is partly due to the deficiencies 

of the health system, but the lack of knowledge about the benefits of the Pap smear 

certainly contributes to the low number of women adhering to the procedure. 

In the present study, it was observed that, although a high percentage of 

participants claimed to know of the existence of the exam, only a small portion of them 

demonstrated having adequate knowledge about the procedure. A similar trend occurred 

in relation to knowledge about HPV, where a significant number of the respondents knew 

how it is transmitted, but did not know what it can cause. This may have been due, at 

least in part, to the receipt of erroneous information or the lack of clarity about the 

purpose of the exam and the consequences of HPV infection, considering that a 

significant number of respondents said they had been informed by sources other than the 

physician, such as friends and relatives.  

The knowledge about both the Pap smear and HPV presented by the adolescents 

in this study was similar to that reported by Moreira et al.28 in a study involving women 

from Salvador, also in Northeastern Brazil. The adequacy of knowledge of the exam was 

associated only with age, as a higher proportion of adequate knowledge was observed 

among adolescents of a higher age.  The higher knowledge about HPV presented by older 

teenagers and those in high school who were married and had begun sexual activity and 

had experienced pregnancy is concordant with the results obtained by Hanisch et al.29, in 
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women from Medellin, Colombia, in regard to age, education, and the economic situation 

of the participants. The highest proportion of adequate knowledge about the Pap smear in 

older adolescents in this study could be explained by the increased demand of these 

women for health services, possibly for contraception counseling. 

Regarding the attitude toward the Pap smear, although most respondents had 

considered the exam necessary, just a minority could explain the reasons for doing it, and 

recognized the benefits of the procedure for women’s health. The adequacy of the 

attitude of the teenage women toward HPV was similar to that observed for the Pap 

smear. The higher proportion of adequate attitude toward the Pap smear among 

adolescents who were in higher school levels, married, and who had had sexual 

experience and pregnancy could be due to their having greater access to information 

about the procedure, as well as a higher demand for health services, such as contraception 

counseling or pre-natal monitoring. It is likely that from these opportunities they receive 

accurate information about the procedure. Regarding the adequacy of the attitude of 

adolescents toward HPV infection prevention, the highest rates of adequate attitude were 

observed among women with better economic conditions and who had been pregnant. 

This can also be explained by having greater access to information about the virus, as 

well as by the greater demand for health services offering pre-natal monitoring, where 

they were informed about HPV infection prevention. 

Taking as parameter the suggestion of the Brazillian Ministry of Health that 

women should have the exam at least once every three years, the level of coverage 

obtained in this study was 62.0%, similar to the value reported by Albuquerque et al.30 

for Brazilian women (66.0%). The highest adequacy of the Pap smear practice observed 

among the adolescents who were older and married and who had experienced pregnancy 

could also be explained by a higher demand for health services. 

We also observed a high rate of adequate practice for the prevention of HPV 

infection. This result may have been influenced by commonsense knowledge, as most of 

the adolescents answered that HPV infection can be prevented by condoms during sexual 

intercourse. However the majority did not answer that the infection can be avoided by the 

practice of monogamy. Although we know that condom use is not a very effective way to 

prevent genital infection by this virus, we considered this answer as an adequate practice 

for HPV infection prevention. 

 

Conclusions 
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The results reveal that a significant proportion of the interviewed adolescents 

presented adequate attitude and practice about the Pap smear and HPV infection 

prevention. However, the level of knowledge that they presented was extremely low, 

suggesting that the majority of the analyzed population was not correctly informed about 

the subject. This suggests the need for educational campaigns about cervical cancer 

prevention in schools to improve the level of knowledge and awareness of the prevention 

of genital HPV infection, as well as the lesions caused by it, including cervical cancer. 
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Table 1. Adequacy of knowledge about the Pap smear screening and HPV genital infection:  

              Responses of 470 adolescents in Natal, Brazil, 2010 

Characteristic N % 
Pap smear 

knew of the Pap smear   

  Yes 

 

 

324 

 

 

68.9 
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  No       146 31.1 

What is the Pap smear screening test used for? 

  To prevent cancer or cervical cancer 

  To prevent diseases 

  Other answers                                                                         

 

  24 

193 

253 

 

  5.1 

41.1 

53.8 

Knowledge   

  Adequate 
  Inadequate 

 

  24 

446 

 

  5.1 

94.9 

How is HPV contracted? 

 Sexual contact 

 Sharing underwear or towels 

 Toilet 

 Do not know 

 

272 

  22 

  27 

149 

 

57.9 

  4.7 

  5.7 

31.7 

Human papillomavirus (HPV) 

What causes HPV? 

  Premalignant lesions and cervical cancer 

  Genital warts 

  Other answers   

 

 

54 

  3 

      413 

 

 

     11.5 

       0.6 

     87.9 

Knowledge   

  Adequate 
  Inadequate 

 

 57 

413 

 

12.1 

87.9 
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Table 2.  Attitude about the Pap smear screening and the prevention of HPV infection among  

               470 adolescents in Natal, Brazil, 2010. 

Characteristic N % 

Pap smear  

I consider the exam as . . . . 

   Necessary 

   Unecessary 

   Do not know 

 

 

334 

  13 

123 

 

 

  71.0 

    2.8 

  26.2 

Reasons for the need for the exam 

    Because it prevents sexually transmitted diseases 

    It can prevent cancer 

    It can prevent cervical cancer 

    Other answers 

 

178 

  38 

  86 

 168 

 

37.9 

  8.1 

18.3 

35.7   

Attitude   

   Adequate  

   Inadequate 

 

124 

346 

 

  26.4 

  73.6 

Human papillomavirus (HPV) 

I consider the prevention of HPV infection as . . .  

  Necessary 

  Unnecessary 

  Do not know 

 

 

294 

    6 

170 

 

 

  62.5 

    1.3 

  36.2 

Reasons for the need for prevention of HPV infection 

  The infection can cause anogenital warts and cervical lesions 

  The infection can cause cervical cancer 

  Other answers 

  Do not know 

 

  22 

124 

154 

170 

 

  4.7 

26.4 

32.7 

36.2 

Attitude   
   Adequate  
   Inadequate 

 

146 

324 

 

31.1 

68.9 
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Table 3.  Practice of Pap smear and the prevention of HPV infection, and reasons pointed to the  
                inadequacy of such behavior in 253 adolescents who had started sexual activity,  
               among the 470 that were surveyed in Natal, Brazil, 2010. 
 
Characteristic N % 
  

Pap smear 

   Type of practice 

   Tested at least once in life 

   Never took the exam 

   N/A * 

 

 

154 

  99 

217 

 

 

60.9 

39.1 

- 

Frequency of testing 

   Took the exam at least once every three years  

   Took the exam, but with an interval greater than three years 

   Never took the exam 

   N/A* 

 

150 

   4 

  99 

217 

 

59.3 

1.6 

39.1 

- 

Practice 

  Adequate 
  Inadequate  

  N/A*  

 

150 

103 

217 

 

59.3 

40.7 

- 

Barriers to adequate practice of exam: 

   I do not feel anything 

   I feel ashamed 

   I have fear of feeling of pain 

   Other 

   N/A*
 

 

  72 

  64 

 35 

 82 

217 

 

         28.5 

         25.3 

         13.8 

         32.4 

           - 

Prevention of genital HPV infection 

Type of practice 

    Avoid sex with multiple partners 

    Use condoms during sexual intercourse 

    Other 

    N/A* 

 

 

    9 

153 

  91 

217 

 

 

   3.5 

 60.5 

 36.0 

 - 

Practice 

  Adequate 
  Inadequate  

  N/A* 

 

162 

  91 

217 

 

64.0 

36.0 

- 
   
 

       * N/A (not applicable) corresponds to the participants who had not started sexual activity 
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Table 4. Adequacy of knowledge, attitude, and practice of adolescents from Natal, about  the Pap 

smear,  according to the socio-demographic characteristics and sexual and reproductive activity. 

 

 Adequate  knowledge Adequate attitude Adequate practice 

Variable Total   N % P   N %   P Total N % P 
            

Age (years)             

   12 - 15     190   5   2.6 0.045   34 17.9 0.001   63   24 38.1 0.000 

   16 – 19 280 19   6.8    90 32.1  190 126 66.3  

School situation:              

   In elementary school  145   6   4.1 0.524   29 20.0 0.050   98   63 64.3 0.198 

   In high school 325 18   5.5    95 29.2  155   87 26.1  

Marital status               

  Single    336 14 4.2 0.143   71 21.1 0.000 128   68 53.1 0.043 

  Married   134 10 7.5    53 39.6  125   82 65.6  

Ethnicity            

  White   231 13 5.6 0.989   61 26.4 0.991 114    64 56.1 0.356 

   Non-white 239 11 4.6    63 26.4  139   86 61.9  

Religion               

  Catholic 281 18 6.4 0.275   57 20.3 0.001 146    81 55.5 0.171 

  Evangelic    108   4 3.7    40 37.0    59    35 59.3  

  Other   81   2 2.5    27 33.3    48    34 70.8  

Family income (monthly 
minimum wage)  

           

   Up to 1     213 11 5.2 0.994   62 29.1 0.204 130   79 60.8 0.797 

   2 – 4 239 12 5.0    60 25.1  115   67 58.3  

   >4   18   1 5.6      2 11.1      8     4 50.0  

Sexual activity has begun              

   No   217   8 3.7 0.193   32 14.8 0.000     0      0   0.0    - 

  Yes 253 16 6.3    92 36.4  253  253 100  

Age at 1st sexual 

intercourse  

           

   12 – 15 120 12 6.1 0.807   71 36.2 0.932 120   72 60.0 0.357 

   16 – 19 133   4 7.0    21 36.8  133   78 58.6  

Have had pregnancy            

   No 135   7 5.2 0.110   34 25.2 0.000 135 68 50.4 0.000 

   Yes 118   9 7.6    58 49.2  118 82 69.5  
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Table 5. Adequacy of knowledge, attitude, and practice among adolescents from Natal, about HPV   

              infection, according to the socio-demographic characteristics and sexual and reproductive 

activity 

 

 Adequate  knowledge Adequate attitude Adequate practice 

Variable Total   N % P   N %   P Total N % P 
            

Age (years)             

   12 - 15     190   13   6.8 0.004   60 31.6 0.842   63   33 52.4 0.026 

   16 – 19 280   44 15.4    86 30.7  190 129 67.9  

School situation:              

   In elementary school  145     8   5.5 0.003   45 31.0 0.993   98   69 70.4 0.093 

   In high school 325   49 15.1  101 31.1  155   93 60.0  

Marital status               

  Single    336   46 13.7 0.100 111 23.0 0.144 128   87 68.0 0.187 

  Married   134   11   8.2    35 26.1  125   75 60.0  

Ethnicity            

  White   231   27 11.7 0.774   73 31.6 0.804 114    67 58.8 0.114 

   Non-white 239   30 12.6    73 30.3  139   95 68.4  

Religion               

  Catholic 281   27   9.6 0.116   75 26.7 0.003 146    96 65.8 0.683 

  Evangelic    108   18 16.7    48 44.4    59    35 59.3  

  Other   81   12 14.8    23 28.4    48    31 64.6  

Family income (monthly 
minimum wage)  

           

   Up to 1     213 18   8.4 0.083   45 21.1 0.000 130    75 57.7 0.086 

   2 – 4 239 36 15.1    95 39.8  115    82 71.3  

   >4   18   3 16.7      6 33.3      8      5 62.5  

Sexual activity has begun              

   No   217 16   7.4 0.004   72 33.2 0.359    0    0 0.0    - 

  Yes 253 41 16.2    74 29.2  253 253 100  

Age at 1st sexual 

intercourse  

           

   12 – 15 120 11   9.2 0.132   25 20.8 0.259 120 74 61.7 0.457 

   16 – 19 133 14 10.5    39 29.3  133 88 66.2  

Have had pregnancy            

   No 135    7   5.2 0.007   21 15.6 0.000 135 88 65.2 0.683 

   Yes 118  18 15.3    43 36.4  118 74 62.7  
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Anexo 2: Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Esclarecimentos 
 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa Prevalência da infecção pelo 
Papilomavírus humano, Chlamydia Trachomatis e Herpes Simples do tipo 2 em 
adolescentes atendidas em unidades de saúde pública de Natal., que é coordenada pelo 

Professor José Veríssimo Fernandes. Sua participação é voluntária, o que significa que você 

poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade. Como essa pesquisa envolve a participação de sujeitos 

menores de idade, esse termo do consentimento deverá ser assinado pelo tutor ou 

responsável pela adolescente. 
 

Objetivo: Essa pesquisa procura avaliar o conhecimento atitude e prática do exame de 

Papanucolaou e do Papilomavírus, além de analisar a freqüência com que as infecções por 

Papilomavírus, Chlmydia. trachomatis e Herpes Simples do tipo 2 ocorrem em adolescentes; 

identificar os tipos do vírus existentes na comunidade e comparar a distribuição dos tipos de 

vírus detectados com as de outras regiões do país; identificar possíveis fatores que favorecem 

a infecção por esses agentes e sugerir medidas de prevenção.  
 

Justificativa: Os Papilomavírus humanos são agentes sexualmente transmissíveis muito 

comuns em mulheres do mundo inteiro e alguns deles são responsáveis por lesões do colo do 

útero que podem evoluir para câncer. As adolescentes, em virtude da maior atividade sexual e 

variabilidade de parceiros, se constitui um grupo de alto risco de infecção por Papilomavírus e 

outro agentes sexualmente transmissíveis, entre eles, Chlamydia trachomatis e Herpes 

simples do tipo 2. Alguns tipos do Papilomaírus estão diretamente relacionados com o câncer 

de colo do útero que representa a segunda causa de morte por câncer em mulheres do mundo 

inteiro, especialmente nas regiões menos desenvolvidas, devido a falhas dos programas de 

prevenção para o diagnóstico precoce e tratamento, ainda na fase inicial. A ocorrência da 

infecção por esses vírus e do câncer de colo uterino, dependem de fatores próprios de cada 

indivíduo, fatores ambientais, além de hábitos, costumes e atitudes comportamentais da 

 

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 
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população. Assim, é importante o conhecimento do índice de cobertura do exame citológico, 

da prevalência dos vírus nas comunidades, bem como dos tipos de vírus mais freqüente e dos 

fatores que favorecem a infecção. Tais informações são essenciais para a definição de 

políticas públicas voltadas para a prevenção do câncer de colo do útero. 
 

Procedimento a ser realizado: Caso decida aceitar o convite, você será submetida ao seguinte 

procedimento: será feito um raspado da superfície externa do colo do útero utilizando escova 

ginecológica, para obtenção do material para exame. Nesta coleta não será realizado nenhum 

procedimento diferente daquele que você já vai se submeter, para fazer o exame preventivo 

de rotina, apenas será coletada uma amostra a mais. A coleta será feita pela ginecologista 

responsável pelo ambulatório e não acarretará nenhum desconforto e não existe método 

alternativo para obtenção do material para este exame. Será necessária a obtenção de 

informações sobre seus hábitos, costumes e atitudes comportamentais. Para isso você terá 

que responder a uma entrevista feita por meio de um questionário. Os questionários com as 

informações prestadas serão guardados em lugar seguro, sob a responsabilidade do 

coordenador da pesquisa com total garantia de sigilo. Não serão utilizados em nenhum 

momento, nomes, ou qualquer tipo de informação que possa identificar as participantes da 

pesquisa. 

Riscos: Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, tendo em vista que o 

procedimento a ser realizado é um ato rotineiro utilizado para obtenção de material para 

realização do exame de prevenção do câncer de colo do útero, ao qual toda mulher deve 

submeter-se pelo menos uma vez por ano. 
 

Minimização dos riscos: As informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento da pesquisa. Os dados serão guardados em local seguro e 

a divulgação dos resultados será feita de forma que não haja possibilidade de identificação 

das participantes. 
 

Benefícios: Os benefícios da pesquisa serão individuais e coletivos, tendo em vista que cada 

paciente será analisada individualmente, porém os resultados obtidos permitirão a geração de 

conhecimentos que poderão ser importantes para a melhor compreensão de uma doença que 

se constitui um grave problema de saúde pública que afeta a toda a comunidade. 

Participação voluntária: A adesão é voluntária e sem ônus ou qualquer tipo de pagamento 

pela participação. Como envolve a participação de sujeitos menores de idade, esse termo de 

consentimento deverá ser assinado pelo tutor ou responsável pela adolescente. Será 

assegurado o direito às participantes de se recusar a responder perguntas que julguem trazer 

constrangimento ou prejuízos à sua imagem e direitos individuais. Será também assegurado 
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às participantes da pesquisa, o direito de desistir dela, no momento que assim desejar, 

bastando solicitar ao responsável que destrua suas amostras e os resultados obtidos de 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. 

Remuneração, Ressarcimento e Indenização: A participação nesta pesquisa será 

espontânea e voluntária, portanto, não está previsto nenhum tipo de pagamento as 

participantes. No entanto, poderá ser feito ressarcimento, no caso de haver despesas 

decorrentes da participação referentes a passagens e alimentação. Contudo, as participantes 

do estudo, terão direito à indenização por eventuais danos físicos ou morais, que sejam 

comprovadamente decorrentes da pesquisa.    

Obs: Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para o professor José Veríssimo Fernandes, 

coordenador da pesquisa, no endereço: Departamento de Microbiologia e Parasitologia, 

Centro de Biociências. Campus Universitário – Lagoa Nova, Natal  RN, CEP: 59.072 – 970, ou 

pelo telefone: 3215 - 3437, Ramal - 205, Fax 3211-9210, ou pelo  E-mail veris@cb.ufrn.br.  
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 

1666, CEP 59072-970, Natal/RN Telefone/Fax (84)215-3135. 
Consentimento Livre e Esclarecido: 
 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa intitulada, 
Prevalência da infecção pelo Papilomavírus humano, Chlamydia Trachomatis e Herpes Simples 

do tipo 2 em adolescentes atendidas em unidades de saúde pública de Natal. 
Nome: _________________________________________________________ 

 
              ------------------------------------------------------------------------------- 
                                     Assinatura da PARTICIPANTE 
 

____________________________________________________________ 
          Assinatura do tutor ou responsável (no caso das menores de idade)                    Polegar 
direito 
                                                                           Natal, ______/_______/________                                 
                                                                
                                  _________________________________________   
                                          Assinatura do Pesquisador: 
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Anexo 3: Questionário epidemiológico  

 
 
 Pesquisa: Inquérito Epidemiologia Domiciliar Sobre Conhecimentos Atitudes e 
Prática, Frente ao Exame Citológico de Papanicolaou e ao Vírus do Papiloma 
Humano (HPV)   

 

  Questionário Epidemiológico: 

   As informações aqui prestadas serão absolutamente confidenciais e acessíveis apenas 
às pessoas   envolvidas, diretamente nessa pesquisa. Não será usado em nenhum 

momento, nomes das pacientes em qualquer tipo de divulgação. 

Nome: _____________________________________________Data____/_____/_______ 

1. Número da entrevista: _______ local de realização:______________________________      

2. Idade da entrevistada: ________ anos.   

3. Município onde mora: _____________________________________________________     

4. Grau de instrução: (   ) Nunca estudou                              (   ) Ensino médio incompleto 

                            (   ) Ensino fundamental incompleto       (   ) Ensino médio completo 

                                  (   ) Ensino fundamental completo    (   ) Ensino superior incompleto   

                                                                                             (   ) Ensino superior completo 

5. Estado civil:  (   ) Solteira  (    ) Casada ou vive com o parceiro em relação estável      

(    ) Outros 

 6. Etnia (cor da pele):    (    ) Branca                   (    ) Não Branca  

7. Renda familiar aproximada em salários mínimos: 

(    ) Menos de um  (    ) Um   (    ) Dois    (    ) Três   (    ) Quatro   (    ) Cinco   (    ) Mais de 

cinco 

8.Qual a sua religião: 

 (    ) Católica       (    ) Evangélica       (    ) Espírita     (    )  Outras      (    ) Não tem religião 

 9. Já iniciou a atividade sexual: (    ) Não   (   ) Sim. Se a resposta for SIM, com que idade 

você teve a primeira  relação sexual:_______ anos. 

10. Já teve ou tem, relacionamento sexual com mais de um parceiro, ao longo da vida: 
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 (   ) Não   (   ) Sim,   Se SIM, quantos? (   ) Dois     (   ) Três    (    ) Quatro      (   ) Cinco       

(    ) Seis      (    ) Mais de seis   

11. Já teve alguma gravidez:  (    ) Não     (    ) Sim. Se resposta for SIM, quantas 

vezes?___ com que idade engravidou pela a primeira vez? _______ anos. 

12. Com que freqüência você usa preservativo nas relações sexuais: 

 (   ) Nunca            (    ) Raramente         (    ) A maioria das vezes         (    ) Sempre  

13. Você tem conhecimento da existência de um exame ginecológico que as mulheres 

precisam fazer periodicamente:       (    ) Sim          (    ) Não                

Se a reposta for SIM 

A. Qual é o nome deste exame: ___________________________________________ 

 B. Você sabe para que serve este exame: 

_______________________________________ C. Quem lhe informou a respeito deste 

exame ou de que forma você ficou sabendo da existência dele: (    ) O médico   (    ) O 

agente comunitário de saúde    (    ) Amigas ou parentes    (    ) Na igreja   (    ) Colegas de 

trabalho    (    ) Na escola       (    ) No rádio / TV     (    ) Outros 

14. Você foi ao médico ginecologista nestes últimos 12 meses:      (    ) Sim             (    ) Não  

Se a reposta for  SIM,  qual foi a principal razão para você realizar esta consultar:      

(    ) Fazer pré-natal  (    ) Realizar o exame citológico de prevenção do câncer de colo do 
útero    

(    )  Fazer controle de natalidade  (    ) Estava com sintomas de doença  (    ) Outras 

15. Com relação à realização periódica do exame citológico de Papanicolaou como você 

considera?  (    )  Necessária                     (    ) Desnecessária            (    ) Não sabe 

responder 

A. Se a resposta for DESNECESSÁRIA, qual a principal razão para considerá-la 

desnecessária?  

(    ) Porque não sente nada   (    ) Porque este exame não evita doença  (    ) Não sabe 

dizer 

B. Se a resposta for NECESSÁRIA, qual a principal razão para considerá-la necessária? 

 (    ) Para prevenir doença sexualmente transmissíveis    (    ) Para prevenir câncer em 

geral 

(    ) Para prevenir câncer de colo do útero                       (    ) Não sabe dizer 

16. Já fez o exame citológico de Papanicolaou alguma vez na sua vida?   

 (    ) Sim   (    ) Não   
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A. Se a reposta for NÃO, qual a principal razão para deixar de fazê-lo ? 

 (    ) Não sente nada   (    ) Sente vergonha    (    ) Tem medo de sentir dor    (    ) Falta de 

tempo    (    ) Não consegue marcar    (    ) O posto de saúde fica distante      (    ) Não pode 

faltar ao trabalho    (    ) Não tem com quem deixar as crianças         (    ) O médico não 

solicita 

B. Se a resposta for SIM, há quanto tempo você realizou esse exame pela última vez? 

(    ) Até 1 ano      (    ) 2 anos       (    ) 3 anos       (    ) 4 anos         (   ) Mais de 4 

anos 

17. Você já ouviu falar alguma vez, sobre o vírus do papiloma humano (HPV)?   

(    )  Não          (    ) Sim.   

       Se a resposta for SIM, o que você acha que ele pode causar? ___________________ 

        _________________________________________________       (     ) Não sabe dizer.  

18. Na sua opinião qual a principal forma de se adquirir infecção do trato genital pelo HPV?   

(    ) Contato casual                 (    ) Por meio de roupas íntimas        (    ) Pelo contato sexual   

(    ) Em acentos de banheiros         (    ) Não sabe dizer 

19. Qual é a sua opinião ou como você considera a prevenção da infecção genital pelo 

HPV?   (    ) Desnecessária                 (    ) Necessária                  (    ) Não sabe responder 

A. Se a resposta for DESNECESSÁRIA, qual a principal razão para considerá-la 

desnecessária?  

(    ) Acha que não corre risco de se infectar por esse vírus    (    ) Não sabe dizer 

(    ) A infecção por HPV é rara na população local      (    ) A infecção por HPV cura 

espontaneamente 

B.Se a resposta for NECESSÁRIA, qual a principal razão para considerá-la necessária?  

 (    ) A infecção por HPV sempre causa lesões     (    ) A infecção por HPV não cura se não 

for tratada (    ) A infecção por HPV pode causar lesões cervicais de diferentes graus   

(    ) A infecção por HPV pode causar lesões cervicais que podem evoluir ao câncer de colo 
do útero    

20. Qual das alternativas abaixo você acha que representa a forma mais adequada da 
mulher se prevenir da infecção genital pelo HPV? 

(    ) Não  é precisa se preocupar com isso           (    ) Realizar o exame citológico 
periodicamente    

(    ) Usar preservativo nas relações sexuais         (    ) Evitar relações sexuais com múltiplos 
parceiros 

(    ) Consultar o ginecologista  periodicamente     (    ) Fazer higiene após as relações 
sexuais 
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21. Que grau de preocupação você tem em relação à possibilidade de vir a ter câncer de 
colo do útero: 

     (   ) Nenhuma     (   ) Pequena      (   ) Média          (   ) Grande         (    ) Não sabe dizer   

22. Na sua opinião, que chance você acha que tem de vir a desenvolver um câncer de colo 
do útero, se não realizar o exame preventivo periodicamente:     

  (   ) Nenhuma      (   ) Pequena       (   ) Média          (   ) Grande         (    ) Não sabe dizer   
 


