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RESUMO 
 
O herpes simples é um dos vírus que pode ser transmitido sexualmente e está 
potencialmente associado à transmissão vertical. Este estudo avaliou a prevalência 
da infecção genital pelo vírus herpes simples (HSV) tipos 1 e 2 em mulheres grávidas 
e não grávidas atendidas no município de Natal/RN, incluindo um total de 222 
mulheres, sendo 92 grávidas e 130 não grávidas. As participantes responderam um 
questionário para a obtenção de dados e características sócio-demográficas, além de 
potenciais fatores de risco para doenças sexualmente transmissíveis. Após a 
entrevista, foram coletados dois espécimes cervicais, um destinado ao exame 
citológico de Papanicolaou e o outro, para extração de DNA e analisado pela reação 
em cadeia da polimerase (PCR) para detectar os dois sorotipos do vírus. Em 
seguida, as mulheres foram submetidas a um exame clínico por meio de 
colposcopia. Para análise estatística dos dados, utilizou-se o teste de qui-quadrado e 
de regressão logística pelo programa SSPS Statistic 17.0. A maioria das mulheres 
tinha até 30 anos de idade, etnia não branca, casada, grau de instrução elementar, 
renda familiar de até um salário mínimo; iniciou a atividade sexual com idade até 18 
anos; teve mais de um parceiro sexual ao longo da vida e não estava grávida, mas já 
teve no mínimo um filho.  O HSV-1 apresentou prevalência de 26,1% nas mulheres 
grávidas e 30,0% nas não grávidas. Enquanto que o HSV-2 foi encontrado com 
prevalência de 10,9% e 19,2% nas mulheres grávidas e não grávidas, 
respectivamente. A maior proporção de alterações morfológicas da cérvice uterina foi 
detectada entre as mulheres não grávidas, tanto no exame citológico quanto na 
colposcopia. As mulheres de etnia branca, casadas, que engravidaram com idade 
menor ou igual a 18 anos e que tiveram de uma a duas gestações apresentaram 
menor risco de adquirir infecção genital pelo HSV. Constatou-se uma alta prevalência 
infecção genital pelo HSV, sendo HSV-1 mais prevalente que o HSV-2. Não se 
observou associação entre alterações morfológicas da cérvice uterina e a presença 
do vírus nas mulheres grávidas e não grávidas, nem entre a infecção genital pelo 
HSV e os fatores de risco clássicos para doenças sexualmente transmissíveis.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Herpes vírus. Grávidas. Exame citológico e Colposcopia. 
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ABSTRACT 
 
Herpes simplex is a virus that can be transmitted sexually and is potentially 
associated with vertical transmission. This study evaluated the prevalence of genital 
infection by herpes simplex virus (HSV) types 1 and 2 in pregnant and nonpregnant 
care in the city of Natal / RN, including a total of 222 women, 92 pregnant and 130 
nonpregnant. The participants answered a questionnaire to obtain data and socio-
demographic characteristics, as well as potential risk factors for sexually transmitted 
diseases. After the interview, we collected two cervical specimens, one for the Pap 
test and the other for DNA extraction and analyzed by polymerase chain reaction 
(PCR) to detect both virus serotypes. Then the women underwent a clinical 
examination by colposcopy. For statistical analysis, we used the chi-square and 
logistic regression by SSPS 17.0 Statistic. Most women were up to 30 years of age, 
nonwhite ethnicity, married, elementary education, family income below the poverty 
level; initiated sexual activity with age up to 18 years; had more than one sexual 
partner lifelong and was not pregnant, but has had at least one child. The HSV-1 
showed a prevalence of 26.1% among pregnant women and 30.0% in non-pregnant 
women. While HSV-2 prevalence was found with 10.9% and 19.2% in pregnant and 
nonpregnant women, respectively. The largest proportion of morphological changes 
of the uterine cervix was detected among nonpregnant women, both in cytology and 
in colposcopy. The women were nonwhite ethnicity, married, became pregnant aged 
less than or equal to 18 years and who had one to two pregnancies had a lower risk 
of acquiring genital HSV infection. There was a high prevalence of genital HSV 
infection, HSV-1 is more prevalent than HSV-2. No association was found between 
morphological changes of the uterine cervix and the presence of the virus in pregnant 
and nonpregnant women, nor between genital HSV infection and the classic risk 
factors for sexually transmitted diseases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Herpes virus. Pregnant. Cytology and Colposcopy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Um dos principais motivos de assistência médica em todo mundo é o alto 

índice de doenças sexualmente transmissíveis (DST), as quais são procedentes dos 

padrões sócio-econômicos e sanitários da população (JALIL et al., 2008). Algumas 

dessas doenças afetam significativamente, tanto a saúde sexual e reprodutiva das 

mulheres, como também o desenvolvimento do feto durante a fase gestacional. 

Dentre as quais podemos destacar as infecções causadas por bactérias como, por 

exemplo, a Chlamydia trachomatis (JALIL et al., 2008), e outras doenças causadas 

por patógenos que estão potencialmente associados à transmissão vertical, como 

Treponema pallidum, Trypanossoma cruzi, Toxoplasma gondii, vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), vírus linfotrópicos de células T humanas (HTLV I e 

II), vírus da rubéola, vírus das hepatites B e C, citomegalovírus e vírus herpes 

simples, em especial do tipo 2 (FIGUEIRÓ-FILHO et al.,  2007; BROWN et al., 1996; 

WHITLEY, 1991). 

O período gestacional não está isento de problemas que possam 

comprometer a saúde materno-infantil, ao contrário, está sujeito à ocorrência de 

infecções, especialmente aquelas que se apresentam na forma assintomática ou 

subclínica. Nessas situações, tais infecções por não serem percebidas, não são 

tratadas e em geral, não seria necessário. Entretanto, o risco de transmissão vertical 

de alguns patógenos se constitui importante fator limitante para o desenvolvimento e 

vitalidade do futuro concepto (DUARTE, 2003; REICHE et al., 2000).  

Assim, torna-se de fundamental importância a detecção precoce dessas 

infecções para que as pacientes sejam tratadas, quando possível, ou para a adoção 

de certos procedimentos por ocasião do parto no sentido de reduzir o risco de 

infecção da criança. Além disso, é necessária a realização de estudos de prevalência 

desses patógenos na população, visando subsidiar a avaliação dos riscos a que os 

fetos estão expostos, durante a fase intra-uterina, bem como durante a passagem 

pelo canal do parto, por ocasião do nascimento ou durante o aleitamento materno 

(FIGUEIRÓ-FILHO et al., 2007, BROWN et al., 1996; WHITLEY, 1991).     
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No Brasil, a ocorrência de doenças infecciosas durante a gravidez é 

relativamente frequente, atingindo especialmente as populações menos favorecidas, 

havendo, no entanto, uma carência muito grande de estudos nesta área, de forma 

que as informações existentes são ainda precárias, tanto em relação à quantidade 

das pesquisas realizadas, quanto às limitações das metodologias utilizadas.  Assim, 

essa situação representa um grande desafio à saúde pública, para planejar 

estratégias de triagem dessas doenças de maneira prática e abrangente, facilitando 

o manejo clínico das gestantes com o diagnóstico dessas infecções (DUARTE, 2003; 

REICHE et al., 2000).        

Uma destas doenças que está em ascensão é o herpes genital, infecção viral 

muito comum tanto em países industrializados como naqueles em desenvolvimento. 

Na grande maioria dos casos, as pessoas infectadas não sabem que possuem o 

vírus, embora sejam capazes de reconhecer as lesões e características das doenças 

após orientação (PENELLO et al.,  2010). Tem como principais fatores de risco, os 

mesmos relacionados com quaisquer outras DST. A gravidez na mulher também se 

apresenta como um momento de vulnerabilidade para esta infecção (STRAFACE et 

al.,  2012). Além disso, possui grandes chances de transmissão vertical durante este 

período, apresentando cerca de 50% dos casos de herpes neonatal que ocorrem em 

mulheres sem evidências clínicas de herpes genital durante o parto (LUPI, 2000).  

Esta pesquisa trata-se, especificamente, de um estudo da prevalência da 

infecção genital causada pelo vírus herpes simples (HSV), sorotipo 1 e 2, conhecido 

popularmente como “herpes oral” e “herpes genital”, respectivamente, em mulheres 

grávidas e não grávidas assistidas na Unidade Básica de Saúde de Cidade Satélite, 

em Natal, Rio Grande do Norte, entre o período de julho de 2010 e setembro de 

2011. 
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1.1   A Biologia do Vírus Herpes Simples tipos 1 e 2 

 

O herpes simples é uma doença infecciosa crônica, por vezes recorrente, 

tendo como agente etiológico dois sorotipos distintos do vírus herpes simples, os 

quais resultam em quadros clínicos diferentes que podem ser individualizados: 

herpes simples extragenital, cujo principal agente é o herpes simples vírus do tipo 1 

(HSV-1);  e as formas perigenitais, com predominância do herpes simples vírus tipo 2 

(HSV-2) (LUPI, 2000; FLEMING et al., 1997). Os subtipos HSV-1 e HSV-2 estão 

intimamente relacionados e apresentam epítopos comuns, resultando em reação 

cruzada aos testes sorológicos.  A identificação dos diferentes subtipos antigênicos é 

realizada através de testes de isolamento clínico das suas glicoproteínas gG1 e gG2 

(BRUGHA et al., 1997). 

O vírus herpes simples  possui genoma de DNA (ácido desoxirribonucléico) 

classificado na família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae, gênero 

Simplexevirus. O material genético viral é composto de dupla hélice linear de 153 

Kilobases, com 75 unidades abertas de leitura divididas em duas regiões: uma única 

longa, UL (unique long) que corresponde a 82%, e uma única curta, US (unique short) 

18%, franqueadas por sequências repetidas diretas ou invertidas, terminais e 

internas que permitem a circularização e recombinação intragenômica. O genoma 

encontra-se protegido por um capsídeo icosaédrico, circundado por uma substância 

amorfa chamada tegumento, e um envelope lipídico retirado da membrana nuclear 

da célula hospedeira, no qual estão inseridas as glicoproteínas de superfície 

denominadas espículas (LUPI, 2000; LEHMAN; BOHEMER, 1999). 

O genoma do vírus herpes é grande o suficiente para codificar mais de 80 

proteínas, metade delas, necessárias para a replicação e as demais serve para 

facilitar a interação entre o vírus e células hospedeiras e a resposta imune 

(CHALLBERGA, 1986). Das muitas proteínas codificadas pelo vírus, algumas são 

enzimas importantes para a replicação viral, entre elas: DNA-polimerase, 

desoxirribonuclease, timidina quinase, ribonucleotídio redutase e proteases. A 

ribonucleotídio redutase converte ribonucleotídios em desoxirribonucleotídios e a 
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Nucleocapsídeo 

Tegumento 

Envelope lipídico  

Glicoproteínas 

timidina quinase fosforila os desoxirribonucleotídios para fornecer substrato para a 

replicação do genoma viral (WHITLEY; ROIZMAN, 2001; COHEN et al., 1974). 

O ciclo biológico do HSV tem início com a adsorção das partículas virais 

através de suas glicoproteínas de superfície aos receptores de heparan sulfato 

presentes nas membranas das células. A penetração dos vírus nas células se dá por 

meio da fusão entre o envelope viral e a membrana da célula, mediada pelas 

glicoproteínas virais (SHUKLA et al., 1999).  

Atualmente, são conhecidas pelo menos 10 glicoproteínas virais designadas 

gB, gC, gD, gE, gG, gH, gI, gK, gL e gM. As glicoproteínas de fixação do vírus às 

superfícies das células são as gB e gC, enquanto que gD é importante para a 

entrada do vírus na célula.  As glicoproteínas E e I, codificam receptores para a 

porção Fc (fragmento cristalizável) da IgG. A glicoproteína E também é necessária 

para transmissão basolateral do vírus nas células polarizadas e eficiente na 

expressão dos genes tardios (LUPI, 2000; WHITLEY; KIMBERLIN; ROIZMAN, 1998). 

 

VIRUS HERPES SIMPLES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura do vírus herpes simples.  

 (Adaptado de: http://en.citizendium.org/images/8/83/Dna15.jpg) 

 

http://en.citizendium.org/images/8/83/Dna15.jpg
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O vírus herpes simples apresenta tropismo por queratinócitos e neurônios, 

sendo que os primeiros são células altamente permissivas ao vírus nas quais ocorre 

replicação intensa com geração de novas partículas virais e promovendo a lise 

dessas células. Já os neurônios, são células menos permissivas ao vírus nas quais 

não ocorre replicação com geração de novas partículas virais nem manifestação de 

efeito citopático e destruição dessas células (WHITLEY; ROIZMAN, 2001).  

Curiosamente o HSV se beneficia ao infectar os neurônios, apesar dessas 

células não produzirem novos vírus, tendo em vistas que nelas, apenas poucas 

proteínas virais são produzidas, de forma que os neurônios infectados não 

expressam proteínas virais em sua superfície e por isso não são reconhecidas como 

estranhas pelo sistema imune, e consequentemente não são destruídas (LUPI, 

2000). O resultado final é o estabelecimento da infecção latente nos neurônios, 

mantendo os vírus nos gânglios nervosos por tempo indeterminado. Em 

determinadas condições, os vírus podem ser reativados e retornam para o mesmo 

local da pele ou mucosa onde a infecção teve início, se replicando nas células 

epiteliais gerando novas partículas virais provocando efeito citopático lítico e 

resultando em lesão tecidual (WHITLEY; ROIZMAN, 2001). 

A transmissão do HSV ocorre através das superfícies de contato com as 

mucosas ou de soluções de continuidade da pele. Dentre os sítios anatômicos mais 

afetados destacam-se as mucosas: oral, ocular, genital e anal. O HSV-2 tem como 

via predominante de contágio a relação sexual ou canal do parto, nas gestantes 

infectadas (SOKOL; GARRY, 1997; LUPI; PEREIRA JR, 1994). Após um período de 

incubação de cerca de sete dias, o vírus se replica inicialmente na epiderme da pele 

ou mucosa e em seguida se propaga para as terminações nervosas livres com 

disseminação intra-axonal, através de transporte retrógrado das partículas virais para 

os gânglios sensoriais paravertebrais onde se estabelece a latência viral. No caso do 

HSV-2 o principal sítio de latência viral são os gânglios sacrais (PEREIRA JR; LUPI, 

1995; GRESSENS; MARTIN, 1994). 

Parece que nos neurônios ocorre a restrição da transcrição dos genes 

precoces imediatos (IE) do vírus, tendo em vista que essas células produzem 

inibidores específicos para a transcrição desse gene (PEREIRA FA, 1996; 



17 

 

LILLYCROP et al., 1995). A transcrição do genoma viral depende da proteína Oct-1, 

presente na maioria das células humanas. Alguns neurônios produzem uma proteína 

octamérica correlata, a Oct-2 que promove efeito contrário ao da Oct-1, reprimindo a 

transcrição da região do genoma correspondente ao lócus gênico IE, impedindo 

assim a reativação do vírus que se encontra latente nessas células (PEREIRA FA, 

1996). Os neurônios em que predomina Oct-2 têm como característica principal a 

dependência do Fator de Crescimento Neuronal (FCN). A reativação viral pode ter 

sua origem na redução do nível de FCN dos neurônios na presença de excesso de 

Oct-2, permitindo que a Oct-1 se torne predominante e permita a transcrição do 

genoma viral (PEREIRA FA, 1996; WAGNER; GUZOWSKI; SINGH, 1995). 

Como os neurônios não estão sujeitos à mitose, nessas células o DNA viral 

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 transcrito associado à latência 

(LAT - latency associated transcript) representado por segmento de RNA (ácido 

ribonucléico) sintetizado pelo vírus (WAGNER; GUZOWSKI; SINGH, 1995; WOOD; 

LILLYCROP; DENT; 1992). A latência persiste até que ocorra alguma alteração 

estrutural ou metabólica da célula infectada, tais como injúria ou diferenciação celular 

(LUPI, 2000).  

Acredita-se que estes eventos poderiam alterar de alguma forma as 

condições de não permissibilidade do neurônio ao vírus. Nesta condição o gene IE é 

ativado após estímulo apropriado permitindo a replicação viral. Assim, o LAT, por ser 

o único produto viral presente durante a latência parece promover a reativação do 

vírus e migração para as células da epiderme onde se replica (PEREIRA FA, 1996; 

WAGNER; GUZOWSKI; SINGH, 1995).  

 

1.2  A Epidemiologia do Vírus Herpes Simples 

 

A infecção genital pelo vírus herpes simples está entre uma das mais 

comuns infecções sexualmente transmissíveis entre mulheres adultas nos Estados 
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Unidos. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doença (CDC) estima-se que 

cerca de 45 milhões de pessoas são portadoras de infecção genital pelo HSV, com 

cerca de quase meio milhão de novos casos identificados a cada ano (KRIEBES, 

2008). Neste país a incidência anual da doença é de 1,75 em cada 1.000 habitantes, 

enquanto na Inglaterra é de cerca de um para 1.000 habitantes (PENELLO et al., 

2010).  

O padrão assintomático ou com sintomas inespecíficos, subestima o número 

total de indivíduos acometidos pelo herpes genital, comprometendo o estudo 

epidemiológico desta doença. Sendo necessária a detecção do vírus ou de antígenos 

específicos para estes estudos (PENELLO et al., 2010).   

A maior prevalência da infecção genital pelo vírus herpes se dá pela aquisição 

do subtipo 2, porém vários estudos recentes tem demonstrado uma ascensão do 

índice de infecções pelo HSV-1, estimando ser responsável por 30% a 50% das 

novas infecções genitais por HSV (STRAFACE et al., 2012).  

O aumento na incidência da infecção herpética genital pelo HSV-1 é uma 

tendência mundial, mas as taxas de infecção pelo subtipo 2 do vírus herpes simples 

é variável em diferentes lugares do mundo, sendo maiores nos EUA (13%-52%) do 

que na Europa (10%-27%) e bastante alta na África (30%-40%) (LUPI, 2000). Um 

estudo feito em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, mostra taxas de 23% de infecção 

pelo HSV-1 e 5,4% para infecção genital pelo HSV-2 (PEREIRA et al., 2012). 

A caracterização dos grupos de riscos para a disseminação do vírus herpes se 

dá através de: iniciação sexual precoce, história prévia de DST (uretrites 

gonocócicas, uretrites pela Chlamydia trachomatis e sífilis), histórico de abortos, 

multiplicidade de parceiros sexuais, prática de sexo orogenital, coito anal e relações 

homossexuais com penetração. O grau de alfabetização, idade avançada, etnia e 

renda familiar também são considerados como importantes fatores de risco 

(PENELLO et al., 2010; LUPI, 2000).  

A notificação das doenças causadas pelo vírus herpes simples ainda não é 

obrigatória no Brasil, sendo os dados provenientes, no geral, de estudos sentinelas 

isolados que têm como fontes as clínicas de DST do sistema público de saúde 

(PENELLO et al., 2012). 
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1.3 A infecção pelo Vírus Herpes Simples 

 

As manifestações clínicas do herpes simples dependem, fundamentalmente, 

do sítio de inoculação viral, do estado imune do hospedeiro e do sorotipo do vírus 

adquirido. A infecção herpética primária é, geralmente, assintomática ou apresenta 

sintomatologia inespecífica que pode passar despercebida. Muitos dos quadros 

infecciosos que ocorrem na infância e adolescência e que são erroneamente 

imputados a outros vírus e infecções bacterianas da orofaringe, são na verdade, 

primoinfecções herpéticas. Estima-se que até 95% dos pacientes expostos 

primariamente ao HSV não apresentam sintomatologia suficiente para a plena 

caracterização do quadro como uma infecção herpética (LUPI; PEREIRA JR, 2000; 

BRUGHA et al., 1997). 

 As primeiras manifestações clínicas do herpes simples podem ocorrer em 

pacientes sadios que desenvolverão a sintomatologia própria da chamada 

primoinfecção herpética benigna, cujo quadro clássico é freqüentemente 

caracterizado por febre, cefaléia, mialgias e adinamia. Em cerca de 24 horas surgem 

máculas eritematosas no local da inoculação do vírus, acompanhadas de ardor, 

prurido e dor. Sobre a base eritematosa surgem vesículas agrupadas, que 

permanecem íntegras por cerca de quatro a cinco dias. As vesículas ao se romperem 

formam erosões ulcerativas, para só depois haver reparação. Esse quadro pode 

perdurar por um período de duas a três semanas. Observa-se poliadenomegalia em 

até 75% dos pacientes (LUPI; PEREIRA JR, 2000; LUPI; SILVA; PEREIRA JR, 

1995). As complicações locais mais comuns no herpes genital são decorrentes da 

reativação do vírus que nos homens não circuncidados pode resultar num quadro 

caracterizado por fimose ou parafimose (LUPI; PEREIRA JR, 2000; TESFAYE et 

al,1991). 

A infecção secundária ou recorrente está geralmente associada à reativação 

da cepa inicial do vírus latente a partir da raiz dos gânglios nervosos sacrais 

(BRUGHA et al.,  1997) e trigemiais, mas outros gânglios paravertebrais também 

podem servir de epicentro nas recorrências clínicas (LUPI, 2000).   
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Os fatores capazes de estimular a reativação do HSV são variados, com 

destaque para imunossupressão, alterações hormonais, estresse, lesão traumática 

do nervo acometido e exposição à radiação ultravioleta. A latência viral nos gânglios 

nervosos pode, hipoteticamente, ser afetada pela presença de neurotransmissores 

envolvidos nos estados de ansiedade, depressão e distúrbios comportamentais, que 

são eventos comuns nas recorrências da infecção (LUPI, 2000).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Manifestações clínicas da infecção por vírus herpes na região genital (Fig01 e Fig02) e na 

região oral (Fig03).  Fonte: http://www.hs-menezes.com.br/images/Herpes1.JPG 

 

O HSV-2 destaca-se entre os principais determinantes de infecções genitais 

transmitidas sexualmente. Estudos epidemiológicos têm mostrado um aumento da 

prevalência do herpes genital nas populações adultas dos países desenvolvidos. A 

infecção em neonatos, embora ocorra com uma freqüência comparavelmente menor, 

está associada a altas taxas de morbidade e mortalidade, mesmo com a 

disponibilidade da terapia antiviral (WHITLEY, 1993; ARVIN et al., 1986; SULLIVAN-

BOLYAI; HULL; WILSON, 1983).  

Um estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

reuniu artigos relacionados com prevalência e incidência do herpes tipo 2, estimou o 

número total de indivíduos acometidos por herpes genital no mundo, no ano de 2003, 
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Bolhas devido a 
herpes congênita 

Mãe com infecção 
ativa por herpes 

vírus (embora nem 
sempre seja 

aparente) 

apresentando uma prevalência de aproximadamente 536 milhões de casos, 

prevalecendo a infecção no sexo feminino. Isso devido às diferenças anatômicas 

entre o sexo, favorecendo a infecção feminina, bem como a tendência a relação de 

jovens mulheres com homens mais velhos, cuja prevalência do herpes é maior 

(PENELLO et al., 2010).  

Embora a grande maioria dos casos de herpes na região genital seja 

acometida pela infecção do vírus herpes tipo 2, estudos recentes tem divulgado 

resultados diferentes às expectativas, apresentando uma ascensão nos índices de 

infecção genital pelo HSV-1, principalmente na população jovem, devido à prática de 

sexo oral (PENELLO et al., 2010).  

Os casos de infecção neonatal também aumentaram muito durante os 

últimos anos e pode ser decorrente da reativação da infecção materna persistente ou 

da aquisição do vírus durante a gravidez (BROWN et al., 1997). A maioria das 

crianças adquire a infecção, que pode ser do tipo 1 ou 2, ao ser exposta ao vírus 

durante a passagem pelo canal do parto quando a mãe é portadora da infecção 

assintomática (WHITLEY, 1991; PROBER et al., 1988).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Manifestação clínica da infecção por herpes genital em recém-nascido.  (Adaptado de: 

http://www.hs-menezes.com.br/images/Herpesrecem.JPG) 
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As conseqüências da infecção neonatal pelo HSV-2 são freqüentemente 

catastróficas, resultando na morte do neonato, ou graves manifestações de distúrbios 

neurológicos e do desenvolvimento (WALD et al., 1995; BROWN et al., 1991; 

PROBER et al., 1988). Estudos prévios mostram que o herpes genital adquirido 

durante a gestação está associado com retardo do crescimento intra-uterino do feto, 

nascimento prematuro e aborto espontâneo. No entanto ainda são poucos os 

estudos prospectivos em relação à frequência e consequências da infecção genital 

pelo HSV-2 adquirida nas diferentes fases da gestação (BROWN et al., 1997).         

 

1.4.  O Vírus Herpes Simples durante a Gravidez 

 

As manifestações clínicas do herpes genital são as mesmas em mulheres 

grávidas ou não-grávidas. Nos neonatos a infecção é devastadora, tendo uma taxa 

de mortalidade de 65% e a ocorrência de algum tipo de deficiência de 80% 

(SCHIFFER; COREY; 2009). Assim, se a infecção primária for adquirida durante o 

terceiro trimestre da gestação, está mais sujeita a complicações, pois não há tempo 

suficiente para a mãe desenvolver anticorpos necessários para suprimir a replicação 

viral antes do parto (STRAFACE et al., 2012).  

A maior preocupação do herpes genital durante a gravidez está associada a 

aborto espontâneo, prematuridade, herpes congênito e neonatal. A infecção pode ser 

transmitida ao neonato no momento do parto, mesmo se os sintomas da doença 

eram raros ou recorrentes e até se a paciente já foi tratada com medicamentos 

antivirais (SCHIFFER; COREY; 2009). Outra forma de infecção é ainda no período 

gestacional dentro do útero, fase rara, mas que exige critérios rigorosos de 

diagnósticos (identificação de recém-nascidos infectados dentro das primeiras 48 

horas de vida por meio de cultura viral). Pode haver também a contaminação pós-

parto, pelo contato com herpes orolabial de pessoas que possam ser reservatórios 

de infecção por HSV em recém-nascidos (PENELLO et al., 2010). 

A transmissão da doença para o recém-nascido é dependente do tipo de 

infecção genital materna no momento do parto. A infecção intrauterina é 

caracterizada por vesículas na pele ou cicatrizes oculares, lesões (microftalmia, 
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coriorretinite e catarata), danos neurológicos (calcificações intracranianas, 

microencefalia, convulsões e encefalite), retardo do crescimento e desenvolvimento 

psicomotor. As crianças infectadas intraparto ou pós-parto podem ser divididas em 

três categorias principais: (1) doença localizada na pele, olhos e/ou boca, estando 

esta síndrome associada com baixa mortalidade, mas tem morbidade significativa; 

(2) encefalite, gerando maior índice de morbidade entre os sobreviventes; (3) 

disfunção de múltiplos órgãos como, sistema nervoso central, fígado, pulmão, 

cérebro, glândulas supra-renais, pele, olho e boca, excedendo a mortalidade em 80% 

nos casos não tratados (STRAFACE et al., 2012). 

O conhecimento do tipo viral é útil para a definição do histórico da mulher HSV 

positiva que já tem anticorpos para ambos os vírus HSV-1 e HSV-2. Dessa forma, no 

início da gravidez há menor risco de transmissão perinatal. Além disso, outro fator a 

ser considerado é o fato de que grande parte da população adulta está infectada pelo 

vírus, isso explica a produção de anticorpos em mulheres previamente expostas a 

este parasita (KRIEBS, 2008).  

Na tentativa de se evitar a infecção neonatal, o parto cesáreo é indicado no 

herpes genital primário (lesões presentes) ou se tiver ocorrido de 4 a 6 semanas 

antes do parto. Esse procedimento não somente reduz a chance de contaminação do 

neonato, como também diminui a morbidade materna associada ao parto por via 

vaginal (ulcerações vaginais). Nos casos de infecções recorrentes, mas que não 

apresentem lesões no momento do parto, não se indica o parto cesáreo, uma vez 

que o risco de transmissão é mínimo (PENELLO et al., 2010). 

  

1.5. O Diagnóstico da Infecção Herpética 

 

O diagnóstico da infecção causada pelo vírus herpes é de difícil exatidão, 

justamente por se caracterizar pela presença de lesões ulcerosas na região 

anogenital que podem ser confundidas com outras DST, como: sífilis, cancroide, 

linfogranuloma venéreo e candidíase (PENELLO et al., 2010).  Mais importante 

ainda, é que muitas pessoas possuem dificuldades em diferenciar os sintomas da 

doença por não terem conhecimentos suficientes sobre a sintomatologia e forma de 
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apresentação da infecção por este vírus.  As lesões podem não aparecer e aquelas 

recorrentes podem aparecer até mesmo em diferentes locais de um dermátomo 

(KRIEBS, 2008).  

Para o diagnóstico clínico é necessário averiguar toda região genital, 

perigenital e perianal do paciente, observando-se lesões características que podem 

apresentar-se em diferentes fases evolutivas como máculas eritematosas e vesículas 

agrupadas, erosões, crosta e reparação. As vesículas agrupadas, inicialmente de 

conteúdo claro, nem sempre estarão íntegras, podendo haver infecção bacteriana 

associada, que é a principal complicação local do herpes genital (PENELLO et al., 

2010). A extensão e gravidade das lesões estão diretamente relacionadas à inoculo 

viral, imunidade do hospedeiro e predisposição genética do paciente infectado, 

podendo haver manifestações sistêmicas graves (LUPI, 2000). 

Através das técnicas laboratoriais é possível se ter um resultado com mais 

sensibilidade e especificidade. Um dos procedimentos mais utilizados é o isolamento 

viral, que apesar de lento e trabalhoso, é considerado o método padrão-ouro para 

diagnóstico do HSV. Esta técnica utiliza o citodiagnóstico de Tzank, o qual consiste 

na coleta de material do interior das vesículas íntegras, corado com o método de 

Giemsa, e visível ao microscópio como células epiteliais gigantes multinucleadas 

com inclusões intracelulares (PENELLO et al., 2010).  

A imunofluorescência direta é utilizada para confirmação e sorotipagem do 

HSV proveniente de isolamento do vírus em culturas de células, sendo sensível em 

92% no resultado (LUPI, 2000). Entretanto, em alguns casos há necessidade de 

associar testes de detecção de DNA. 

O método de reação em cadeia de polimerase (PCR) é um dos mais 

sensíveis para detecção do vírus herpes, tanto em pacientes sintomáticos quanto 

nos assintomáticos. A sensibilidade deste exame chega a 98% no diagnóstico da 

infecção pelo HSV (LUPI, 2000). Porém, esta técnica é mais cara e requer um 

laboratório especializado (PENELLO et al., 2010). 

Os testes sorológicos específicos para HSV tem sido uma ferramenta 

importante no diagnóstico, principalmente quando os métodos de detecção de 

antígeno, cultura e PCR não estão disponíveis ou não podem confirmar o diagnóstico 
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clínico. A sensibilidade do método sorológico é de 95%. Contudo, ainda apresenta 

inespecificidade em relação ao subtipo viral em HSV-1 e HSV-2 devido às reações 

cruzadas (PENELLO et al., 2010). 

 

1.6. O Exame Citológico de Papanicolaou e o Vírus Herpes Simples 

 

    Durante o século passado, foram relatados casos isolados de câncer de 

células malignas a partir da punção de fluidos e secreções.  Em 1917, foi divulgado o 

primeiro estudo citológico útero-vaginal, sendo este realizado na secreção vaginal de 

roedores. A partir de trabalhos feitos por Papanicolaou e Traut, os quais 

diagnosticaram células do câncer em esfoliações do aparelho genital feminino em 

1943, foi fornecida a idéia de um estudo sistemático da citologia do aparelho genital 

feminino (CANAD, 1952; PAPANICOLAOU; TRAUT, 1943).    

A citologia de esfregaços da secreção uterina é chamada de exame citológico 

de Papanicolaou, em homenagem ao médico patologista grego que o criou, Geórgios 

Papanicolaou, e consiste basicamente na colheita de material ectocervical com uma 

espátula especial chamada Ayres e do endocervical com uma escova ginec

 ológica. Logo em seguida, este material é fixado e corado com corantes 

específicos, para depois serem examinadas citologicamente pela técnica de 

Papanicolaou, onde é possível ver possíveis alterações celulares (DEMAY, 1999; 

SCHNEIDER ML; SCHNEIDER V, 1998; GOMPEL; KOSS, 1997; MACKEE, 1997; 

KURMAN; SOLOMON, 1997).  

À medida que foram encontradas inclusões virais em células esfoliadas da 

região da cérvice uterina, estudos clínicos e experimentais sobre a infecção genital 

pelo vírus herpes, expandiu-se geometricamente, registrando três problemas 

clínicos: casos de vulvovaginite grave, disseminação da infecção herpética para 

neonatos e a relação deste vírus com o carcinoma cervical. Sendo que neste último 

caso, ainda há discordância entre vários autores na relação do câncer de colo do 

útero (CCU) e a presença do vírus herpes. Na literatura há poucos trabalhos de 

análise do material citológico de pacientes que foram diagnosticadas com infecção 

por herpes vírus no colo do útero (AMSTEY et al., 1973).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3rgios_Papanicolau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3rgios_Papanicolau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A1tula
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Vários tipos celulares são encontrados nas preparações de exames 

citológicos: epitélio normal escamoso e glandular (colunar); leucócitos; hemácias; 

histiócitos (fagócitos); flora bacteriana, parasitária e viral; células atípicas neoplásicas 

e restos celulares (CANAD, 1952). 

A presença de células atípicas requer um diagnóstico mais preciso, pois elas 

podem indicar a presença de uma neoplasia. Nos achados citológicos atípicos 

provocados pelo vírus HPV estas células são anormalmente grandes, mas que não 

apresentam todos os critérios para defini-las como cancerosas. No entanto, elas não 

são observadas em certos processos não-cancerosos incluindo inflamação, 

irradiação, diminuição da atividade ovariana durante o uso de anticoncepcional, na 

presença de pólipos e em casos de aborto (CANAD, 1952).  

Nas alterações celulares provocadas pelo vírus HSV, predominam células 

imaturas, metaplasias, hipertrofia nuclear e citoplasma, células gigantes e 

multinucleadas, com núcleos pálidos em vidro fosco e inclusões intranucleares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Infecção por herpes: Micrografia de luz de um esfregaço cervical mostrando uma célula 

(vermelho) infectada com o vírus herpes simples (HSV). Os múltiplos núcleos celulares juntos e cheios 

de partículas virais. Fonte: http://www.sciencephoto.com/image/295822/530wm/M8620075-

Herpes_simplex_infection-SPL.jpg 

 

 

 

 

http://www.sciencephoto.com/image/295822/530wm/M8620075-Herpes_simplex_infection-SPL.jpg
http://www.sciencephoto.com/image/295822/530wm/M8620075-Herpes_simplex_infection-SPL.jpg
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1.7. O Exame Colposcópico e o Vírus Herpes Simples 

 

O exame de colposcopia é realizado por um aparelho conhecido como 

colposcópio, o qual permite visualizar o colo uterino, sob luz brilhante, com aumento 

de 10 a 40 vezes. Para realização deste exame é utilizado solução aquosa de 3% ou 

5% de ácido acético e solução de lugol. 

A colposcopia é uma técnica visual que requer extensiva experiência e 

treinamento. O fator limitante na utilização desta ferramenta como método de 

diagnóstico é que a visualização das lesões está diretamente relacionada com a 

experiência do operador do exame. Por isso, para garantir um nível satisfatório de 

precisão da colposcopia, além da formação adequada e certificação dos 

colposcopistas, um sistema de classificação objetivo deve ser incorporado (DURDI et 

al.,  2009).   

A classificação utilizada para distinção das lesões visualizadas na 

colposcopia divide-se em: achados colposcópicos normais (epitélio escamoso 

original, epitélio colunar e zona de transformação normal), achados colposcópicos 

anormais (epitélio acetobranco, manchado, mosaico, leucoplasia, zona iodo-

negativa, e vasos atípicos), achados suspeitos de câncer invasor e achados 

insatisfatórios (BARCELOS et al., 2011; STIVAL et al., 2005).  

A principal desvantagem deste exame é a sua baixa especificidade, com a 

consequência de taxa de falso-positivos. Porém, aliada ao exame histopatológico, 

contribui para o diagnóstico precoce de lesões pré-cancerosas, as quais aumentam 

as taxas de morbidade e mortalidade pelo câncer de colo do útero. 

Para superar o problema de baixa especificidade, mais estudos são 

necessários para identificar as alterações colposcópicas atípicas. Além disso, este 

exame está, geralmente, associado às lesões uterinas sugestivas de infecção pelo 

vírus HPV, principal agente causador do câncer de colo do útero, não apresentando, 

portanto, nenhuma indicação específica para lesões herpéticas. Porém, é bem 

característico, apresentar-se na colposcopia, as lesões ativas com vesículas, 

pústulas, erosões e/ou úlceras.  
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Figura 5. Imagens da região da cérvice uterina através do exame colposcópico e tipos de lesões 

sugestivas ao câncer de colo do útero. Fonte: http://saudeopcao.blogspot.com/2011/08/o-que-e-

colposcopia.html 

 

1.8.  A Prevenção da Infecção Herpética e o Controle 

 

A medida mais divulgada atualmente para prevenção do herpes genital é a 

promoção do sexo seguro com uso de preservativo, usando como base os mesmos 

fatores de risco das infecções sexuais e identificando os indivíduos com maior risco 

de infecção e direcionar intervenções para estas pessoas. Sendo que para uma 

infecção viral, geralmente, com ação assintomática ou com sintomas não 

reconhecidos e nem sempre restrito a grupos de alto risco, as medidas de 

intervenção comportamental, podem não ter impacto importante sobre a 

disseminação da doença (BRUGHA et al., 1997).  

Segundo Brown et al (1991), a abstinência sexual ou o uso de preservativos 

não só no último trimestre, mas ao longo de toda gestação, poderiam ser 

recomendados quando a mulher está em risco para a aquisição de HSV-1 ou HSV-2 

e diminuiria consequentemente as chances de infecção ao futuro concepto, como 

http://saudeopcao.blogspot.com/2011/08/o-que-e-colposcopia.html
http://saudeopcao.blogspot.com/2011/08/o-que-e-colposcopia.html
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também evitaria qualquer outra infecção sexualmente transmissível (PENELLO et al., 

2010). 

Algumas medidas comportamentais também podem contribuir para 

diminuição do contágio. Podemos destacar: o controle do estresse, sono e nutrição 

adequada, evitar a infecção de outros lugares do corpo quando as bolhas do herpes 

estiverem presentes, evitar compartilhar toalhas (fômites) de alguém com lesões de 

herpes ativas, e a circuncisão (PENELLO et al., 2010). 

O herpes genital é uma doença adequada para o uso de vacina, pois é 

incomum a superinfecção com múltiplas cepas do mesmo subtipo, sugerindo que a 

imunidade é protetora. Uma vacina preventiva para HSV não deve apenas evitar a 

doença por herpes genital primária, mas também deve reduzir ou eliminar o risco da 

infecção (BRUGHA et al., 1997).  

As primeiras tentativas de vacinação anti-herpética utilizavam o vírus inativo 

ou atenuado, porém os resultados foram muito discretos (LUPI, 2000). As vacinas 

são desenvolvidas pela tecnologia do DNA recombinante, utilizando as glicoproteínas 

de superfície do vírus, gB e gD. Elas impedem completamente a aquisição da 

infecção e reduzem a frequência e a gravidade da doença recorrente em cobaias.  

Contudo, apesar dos avanços nesses estudos clínicos em cobaias, inicialmente elas 

não foram liberadas para uso no ser humano, pois apresentam algumas restrições 

como: potência imunogênica reduzida, durabilidade curta e necessidade de 

incorporação a adjuvantes, além dos custos (LUPI, 2000; BRUGHA et al., 1997). 

Atualmente o National Institute of Health (NIH), nos Estados Unidos, está na 

terceira fase de testes para uma vacina contra o vírus herpes tipo 2. Esta vacina só 

tem mostrado eficiência para mulheres que nunca foram expostas ao subtipo 1 do 

HSV. Além disso, ela não confere proteção em homens, pois o fator preponderante 

para ação da vacina foi à presença de estradiol.  

Não existe ainda nenhum tratamento capaz de curar a infecção por herpes 

genital, mas alguns medicamentos antivirais podem diminuir o tempo da doença e 

prevenir as erupções, assim como o risco de transmissão para o parceiro sexual. 

Eles agem inibindo a replicação viral, dando mais oportunidade de ação do sistema 

imunológico do paciente. Alguns deles são: aciclovir, famciclovir e valaciclovir 
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(PENELLO et al., 2010). As experiências com o uso do aciclovir em infecção pelo 

HSV sugerem que esta droga é segura durante a gravidez, incluindo o primeiro 

trimestre. Além disso, ele é mais vantajoso economicamente por se tratar de um 

método mais barato em detrimento do parto cesariano, sendo este procedimento 

mais caro e de maior morbidade (LUPI, 2000).  
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2 OBJETIVOS 

 

 2.1 Objetivo Geral 

Analisar a prevalência e o perfil epidemiológico das infecções pelo vírus herpes 

simples tipo 1 e 2 em mulheres grávidas e não grávidas  do município de Natal/ RN.  

. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Estimar a prevalência da infecção genital por HSV tipo 1 e 2 nas mulheres 

grávidas e não grávidas da população local; 

 Analisar a correlação entre a ocorrência da infecção por estes vírus e o estado de 

gravidez; 

 Avaliar a correlação entre a infecção pelo vírus herpes simples e a visualização de 

alterações morfológicas da cérvice uterina, detectadas por meio da citologia e 

colposcopia; 

 Avaliar a prevalência das infecções pelos dois sorotipos do vírus herpes simples e 

variáveis sócio-demográficas, além dos fatores de risco clássicos para DST na 

população estudada. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Seleção das pacientes 

 

Participaram desta pesquisa, mulheres grávidas incluídas no 

acompanhamento de pré-natal realizado por médico de uma unidade de saúde no 

município de Natal/ RN. As pacientes tinham idade gestacional entre 12 e 36 

semanas. Também foi selecionado um grupo de mulheres não grávidas para 

participarem da pesquisa, as quais foram incluídas no grupo controle.  

Para elucidar informações sobre potenciais fatores de risco e características 

sócio-demográficas da população alvo, houve prévia qualificação para as 

participantes responsáveis pela pesquisa quanto à aplicação de um questionário 

epidemiológico (Anexo B) padronizado. 

 As coletas foram autorizadas previamente pelas pacientes que concordaram 

em participar do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Anexo A), o qual foi preliminarmente aprovado junto com o projeto de 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Foram adotados como critério de exclusão, as mulheres grávidas ou não 

grávidas que tiveram relação sexual um dia antes da realização do exame, mulheres 

com gestação inferior a 12 semanas ou superior a 36 semanas, ou gravidez de alto 

risco ou algum processo inflamatório que impedisse a realização do exame. 

 

3.2. Coleta dos espécimes 

 

Durante o exame de Papanicolaou, o médico colaborador da pesquisa, 

coletava duas amostras do material cervical de todas as pacientes. Este 

procedimento, nas mulheres não grávidas, foi feito com a escova ginecológica, a qual 

consiste na prática rotineira do exame e com a espátula de Ayres. Já nas mulheres 
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grávidas, foi realizado usando apenas a Espátula de Ayres, sendo duas para cada 

gestante, por não ser possível coletar material da região da endocérvice com a 

escova ginecológica tradicional utilizada no exame.  

Uma das amostras foi destinada ao exame citológico, sendo responsabilidade 

da unidade de saúde onde a coleta foi realizada, e a outra amostra foi destinada à 

análise molecular no Laboratório de Biologia Molecular de Doenças Infecciosas e do 

Câncer (LADIC) da UFRN, visando à detecção do DNA do HSV-1 e HSV-2. As 

amostras foram transportadas sob refrigeração em um tubo de fundo cônico 

contendo 1ml de solução conservante (PBS + vancomicina + nistatina) para evitar 

crescimento bacteriano.  

Após os procedimentos de realização do exame de Papanicolaou, foi realizado 

o exame colposcópico, para visualizar a existência ou não de lesões na região do 

colo uterino. Aplicou-se ácido acético à 5% e lugol para diagnosticar as possíveis 

lesões vistas ao colposcópio. 

 

3.3. Realização do Exame Citológico de Papanicolaou 

 

As amostras coletadas para realização do exame citopatológico foram 

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

laboratório de análises clínicas responsável, onde foram coradas pelo método de 

Papanicolaou utilizando os corantes hematoxilina de Harris, o Orange G e o EA-36 

ou EA-50 e o resultado analisou a adequabilidade do material, as alterações 

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

células escamosas ou glandulares, por meio de um critério de classificação segundo 

o Sistema de Bethesda (DEMAY, 1999; SCHNEIDER ML; SCHNEIDER V, 1998; 

GOMPEL; KOSS, 1997; MACKEE, 1997; KURMAN; SOLOMON, 1997). 

A histopatologia está baseada no critério morfológico arquitetural e celular, 

sendo considerada o padrão ouro de diagnóstico morfológico. Esse exame é 

realizado em amostras retiradas de uma superfície suspeita de presença de lesão ou 

malignidade. Para este exame é utilizada a classificação de Richart, que reúne as 
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lesões intra-epiteliais escamosas em um grupo denominado de neoplasia intra-

epitelial cervical (NIC), subdividido em NIC I, II e III conforme o grau da lesão 

(STIVAL et al., 2005; GOMPEL; KOSS, 1997). 

 

3.4. Realização do Exame Colposcópico 

 

Logo após a coleta e material para realização do exame citológico de 

Papanicolaou, a paciente foi submetida ao exame de colposcopia, que é feito com o 

auxílio do médico que visualiza as possíveis lesões na cérvice uterina através do 

aparelho conhecido como colposcópio, o qual permite visualizar o colo uterino, sob 

luz brilhante, com aumento de 10 a 40 vezes. A classificação utilizada foi a 

“Terminologia Colposcópica da Federação Internacional de Colposcopia (IFCPC)”, 

que divide os resultados em: achados colposcópicos normais, anormais, suspeitos 

de câncer invasor e achados insatisfatórios (STIVAL et al., 2005). 

 

3.5. Extração do DNA das células cervicais 

 

Inicialmente, as células mergulhadas no tubo de fundo cônico contendo 1ml de 

solução conservante (PBS + vancomicina + nistatina) foram submetidas a agitação 

vigorosa em vórtex para ressuspensão das células que estavam aderidas à escova 

ginecológica. Em seguida, a escova foi retirada com o auxílio de uma pinça e o 

volume foi tranferido para um eppendorf estéril. As amostras foram centrifugadas à 

4.000 rpm/10 minutos, o sobrenadante foi desprezado e o precipitado de células foi 

processado para a extração do DNA com o kit Qiamp viral (QIAGEN) em acordo com 

as instruções do fabricante e conforme descrito por Sambrook & Russel (2001).  
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3.6. Detecção do DNA do HSV- 1 e HSV - 2  

 

A qualidade do DNA obtido foi avaliada pela amplificação por PCR de um 

seguimento de 110 pares de bases (pb) do gene da β-globina humana, usando os 

primers PCO3+ (5’-CTT CTG ACA CAA CTG TGT TCA CTA GC-3’) e PCO4+ (5’-

TCA CCG CAA CTT CAT CCA CGT TCA CC-3’) (SAIKI et al., 1985). Cada 22,5 l da 

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

(AmershanBiosciences), 5U / l de Taq DNA Polimerase (Invintrogen, Brasil) e 10 

mM de PCO3+ e de PCO4+. As condições da reação envolvendo a amplificação dos 

segmentos de DNA já foram padronizadas no laboratório e consiste em: um passo 

inicial de desnaturação por 4 minutos 95ºC, seguido de 40 ciclos de 1 minuto a 95ºC 

para desnaturação, 1 minuto a 50ºC para anelamento, 1 minuto a 72ºC para 

extensão e, por fim, um passo de 10 minutos a 72ºC para extensão final. Em todas 

as reações utilizaram-se amostras que se sabia ser positiva tanto para o gene da β-

globina humana quanto para o HSV-1 e HSV-2 como controle positivo da reação e 

uma amostra contendo o mix e água como controle negativo. 

 As amostras positivas para β-globina foram testadas por duas PCR tipo-

específicas para presença de DNA do HSV-1 e HSV-2, utilizando um par de primers, 

HSV1a (5’-CCC TGT CTC GCG CGA CCG AC-3’) e HSV1b (5’-TCA CCG ACC CAT 

ACG CGT AA-3’), para detectar o vírus tipo 1 e os primers HSV2a (5’-GGA CGA 

GGC CCG AAA GCA CAC G-3’) e HSV2b (TCC GTC CAG TCG TTT ATC TTC AC-

3’), para detectar o vírus tipo 2 (LUCOTTE et al., 1995). Esse primers são específicos 

para um segmento de 142 e 262 pares de bases dos vírus 1 e 2, respectivamente, 

correspondentes ao gene da glicoproteína D presente no envelope viral. As 

condições de realização da PCR consistem de 30 ciclos em incubação a 50°C por 2 

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

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

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

passo de terminação a 8° C também foi incluído (GONZALÉZ-VILLASEÑOR, 1999). 

Cada tubo da reação continha um PCR Master Mix 2x, 10mM de cada primer e 2,5 l 

de cada amostra de DNA, perfazendo uma solução final de 25 l. 
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Os produtos de todas as reações foram submetidos à análise por 

eletroforese vertical em gel de poliacrilamida a 8% (SAMBROOK; RUSSEL, 2001), 

com posterior revelação pela prata conforme descrito por Sanguinetti et al. (1994) 

para visualização das bandas correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06. Eletroforese em gel de acrilamida para HSV-1. Linha C
-
: Controle negativo; A1 a A7 

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

de pacientes positivas para HSV-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07. Eletroforese em gel de acrilamida para HSV-2. Linha A1 a A7: amostras das pacientes; C
+
: 

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

pacientes positivas para HSV-2.  
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3.7. Análise estatística 

 

 As análises estatísticas dos resultados obtidos foram realizadas por meio do 

teste Qui-quadrado (2) simples e as associações entre os fatores de risco e a 

infecção pelo HSV – 1 e HSV – 2, foram analisadas por meio do cálculo das razões 

de chance (Odds Ratio - OR) e de seus respectivos intervalos de confiança (IC), em 

análise univariada. 

Para todas as análises foi empregado o Programa SSPS Statistics 17.0. 

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

O perfil do segmento da população feminina estudado foi definido com base 

na análise dos questionários individuais e caracterizou-se por ser constituído em sua 

maioria, de mulheres com idade até 30 anos; de etnia não branca; casada ou com 

parceiro estável; com grau de instrução máxima, o nível elementar; renda familiar de 

até um salário mínimo; iniciou a atividade sexual com idade até 18 anos; teve mais 

de um parceiro sexual ao longo da vida e não estava grávida no momento da 

pesquisa, mas já tinha engravidado pelo menos uma vez (Tabela 1).   

Tabela 1. Perfil sócio-demográfico das mulheres participantes do estudo. 

Variável Número de pacientes % 
   

Idade   
 < 30 117 52,7 
    31 – 45   82 36,9 
 ≥ 46   23 10,4 

Etnia   
Branca    87 39,2 
Não branca 135 60,8 

Escolaridade   
Menor que o elementar   86 38,7 
Elementar   56 25,2 
Ensino médio   80 36,1 

Situação conjugal   
Solteira   47 21,2 
Casada ou relação estável 160 72,1 
Outros   15   6,7 

Renda familiar   
Até um salário mínimo 135 60,8 
2 a 3   83 37,4 
Mais de 3    4   1,8 

Idade do primeiro intercurso sexual    
≤ 18 anos 172 77,5 
≥ 19 anos   50 22,5 

Condição   
Grávida   92 41,4 
Não grávida  130 58,6 

Idade da primeira gestação   
Nunca engravidou   15   6,8 
≤ 18 anos   99 44,6 
≥ 19 anos 108 48,6 

Número de gestações   
  0   15   6,8 
  1 – 2 117   52,7 
  ≥ 3   90 40,5 

Mais de um parceiro sexual ao longo da vida    
Sim 135 60,8 
Não   87 39,2 
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Foram analisadas amostras de um total de 222 mulheres, sendo 92 (41,4%), 

de mulheres grávidas e 130 (58,6%) de mulheres não grávidas. A presença de pelo 

menos um sorotipo do vírus herpes simples foi detectada em ambos os grupos, 

observando-se, no entanto, uma taxa de prevalência significativamente maior da 

infecção entre as mulheres não grávidas (Tabela 2). 

Tabela 2.  Prevalência da infecção genital por qualquer tipo de HSV, em mulheres grávidas e não 

grávidas.                      

 
 Pacientes analisadas PCR  para HSV  

Condição da paciente N  % Positivo % p 

Grávida 92 41,4 29 31,5 0,038* 
      

Não grávida 130 58,6 59 45,4  
      

Total 222 100,0 88 39,6  

  * estatisticamente significativo; p valor calculado pelo teste de 
2
   

 

A presença ou não de alterações da cérvice uterina detectável por meio de 

exames morfológicos de colposcopia e citopatologia foi pesquisada na maioria das 

mulheres participantes deste estudo. O exame colposcópico foi realizado em 80 

mulheres grávidas e em 129 não grávidas. No grupo das mulheres grávidas, 38 

(47,5%) apresentaram alterações e 42 (52,5%) não apresentaram alterações visíveis 

ao exame. Entre as mulheres não grávidas, 45 (34,9%) apresentaram alterações e 

84 (65,1%) não apresentaram alterações visíveis ao exame colposcópico. Observou-

se uma proporção ligeiramente maior de alterações detectadas pela colposcopia 

entre as mulheres grávidas (Tabela 3). 

O exame citológico de Papanicolaou foi realizado em 86 mulheres grávidas e 

em 128 não grávidas. No grupo das mulheres grávidas 46 (53,5%) apresentaram 

alterações citológicas e 40 (46,5%) apresentaram citologia normal. Entre as mulheres 

não grávidas, 106 (82,8%) tinham alterações citológicas e 22 (17,2%) apresentaram 

citologia normal, observando-se uma maior proporção de mulheres com alterações 

citológicas entre aquelas não grávidas (Tabela 3). 
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Tabela 3. Distribuição dos resultados dos exames colposcópico e citológico entre mulheres                  
grávidas e não grávidas e as razões de chances obtidas pelo modelo de regressão                   
logística univariada. 

 

 Grávida Não grávida  

Variáveis     OR IC 95% p 
        

Colposcopia  N = 80     (%) N = 129          (%)    
        

Com alterações 38 47,5   45 34,9 1,689 0,956-2,283 0,071 
        

Normal 42 52,5   84 65,1  [Referência]  
        

Citologia N = 86  N = 128              
        

Com alterações 46 53,5 106 82,8 0,239 0,128-0,446 <0,005* 
        

Normal 40 46,5   22 17,2  [Referência]  

  * Estatisticamente significativo; valor de p calculado pelo teste de 
2
    

 

Analisou-se também a correlação entre a presença de infecção genital por 

qualquer um dos sorotipos do vírus herpes simples e achados morfológicos 

detectados por meio do exame colposcópico nos dois grupos de mulheres. No grupo 

das mulheres grávidas, a presença do DNA viral foi detectada em 12 (31,6%) das 

mulheres sem alterações visíveis ao exame colposcópico e em 15 (35,7%) daquelas 

com alterações. No grupo de mulheres não grávidas a presença do DNA viral foi 

detectada em 35 (41,7%) das mulheres sem alterações colposcópicas e em 23 

(51,1%) das mulheres com alterações visíveis ao exame colposcópico. Foi 

encontrada uma proporção ligeiramente maior de casos de infecção genital pelo 

vírus herpes simples, na presença alterações colposcópicas entre as mulheres não 

grávidas (51,1% versos 35,7%) (Tabela 4).   

Analisando-se a correlação entre a presença de infecção genital por qualquer 

sorotipo tipo do vírus herpes simples e a ocorrência de alterações citológicas nas 

mulheres dos dois grupos, detectou-se a presença do DNA viral em 12 (30,0%) das 

mulheres com citologia normal e em 16 (34,8%) daquelas com alterações citológicas. 

No grupo das mulheres não grávidas, a presença do DNA viral foi detectada em 10 

(45,5%) nas mulheres com citologia normal e em 48 (45,3%) das mulheres com 

alterações no exame citológico, observando uma proporção ligeiramente maior de 



41 

 

casos de infecção genital pelo vírus herpes simples, entre as mulheres não grávidas 

(Tabela 4). 

Sendo que as análises das alterações morfológicas e citológicas encontradas 

foram de inflamações ou alterações inespecíficas. No caso do exame citológico, 

poderia ser alterações do tipo cervicite e no colposcópico, lesões do tipo colpite. 

 

Tabela 4. Correlação entre resultado dos exames morfológicos e a presença de qualquer tipo de HSV 
em mulheres grávidas e não-grávidas. 

 

 Pacientes analisadas PCR para HSV   

Exame  Colposcópico   N=222  100% Positivo %  p 
      

Grávida N=92          N= 27   
Sem alterações  38 47,5 12 31,6 0,456 
      

Com alterações  42 52,5 15 35,7  
      

Não realizada 12 13,0 02 16,7  
      

Não grávida N= 130  N=58   
Sem alterações  84 65,1 35 41,7 0,322 
      

Com alterações  45 34,9 23 51,1  
      

Não realizada 01 0,8 01 100,0  
      
      

 Pacientes analisadas PCR para HSV   

Exame  Citológico   N=222  100% Positivo %  p 
      

Grávida N= 92  N=28   
Sem alterações  40 46,5 12 30,0 0,643 
      

Com alterações  46 53,5 16 34,8  
      

Não realizado 06 6,5 01 16,7  
      

Não grávida N= 130      N=58   
Sem alterações  22 17,2 10 45,5 0,991 
      

Com alterações  106 82,8 48 45,3  
      

Não realizado 02 1,5 01 50,0  
      

Valor de p calculado pelo teste de  
2
    

 

Quando se considerou cada sorotipo do vírus separadamente e a presença 

de ambos os sorotipos na mesma paciente, constatou-se que a taxa de prevalência 

global do vírus herpes simples tipo 1 (HSV-1) individualmente, foi de 28,4%, maior 

que a do herpes simples tipo 2 (HSV-2) que foi de 15,8%. As taxas de prevalência da 

infecção genital pelo HSV-1 se apresentaram maiores que aquelas do HSV-2, tanto 
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nas mulheres grávidas, quanto nas não grávidas. As taxas de prevalência da 

infecção tanto pelo HSV-1 ou pelo HSV-2 foram ligeiramente maiores entre as 

mulheres não grávidas, enquanto a prevalência de infecção simultânea pelos dois 

sorotipos do vírus foi ligeiramente maior entre as mulheres grávidas (Tabela 5). 

Tabela 5. Distribuição das taxas de prevalência de cada sorotipo do vírus herpes simples       
isoladamente e na infecção simultânea, entre mulheres grávidas e não grávidas e as razões de 
chances obtidas pelo modelo de regressão logística univariada. 

 Grávida Não grávida  

Variáveis N  = 92     (%) N = 130          (%) OR IC 95% p 
        

HSV-1        
Positivo 24 26,1 39 30,0 0,824 0,453-1,497 0,524 
        

Negativo 68 73,9 91 70,0  [Referência]  
        

HSV-2        
Positivo 10 10,9 25 19,2 0,512 0,233-1,127 0,096 
        

Negativo 82 89,1 105 80,8  [Referência]  
        

HSV-1 + HSV-2        
Positivo 05   5,4 05   3,8 1,437 0,404-5,113 0,576 
        

Negativo 87 94,6 125 96,2  [Referência]  

Valor de p calculado pelo teste de 
2
  

 

Analisando-se a correlação entre a prevalência de cada sorotipo do vírus 

herpes simples nas mulheres grávidas e não grávidas, com a ocorrência de 

alterações morfológicas da cérvice uterina, constatou-se que não houve diferenças 

significativas nas taxas de prevalência da infecção genital pelo HSV-1 e a detecção 

de alterações por meio do exame colposcópico, tanto nas mulheres grávidas, quanto 

nas não grávidas. Com relação ao HSV-2, as taxas de prevalência da infecção se 

apresentaram ligeiramente maiores nas mulheres grávidas e nas não grávidas com 

alterações visíveis na colposcopia. A prevalência da infecção simultânea pelos dois 

sorotipos do vírus foi ligeiramente maior no grupo das mulheres grávidas com 

alterações detectadas ao exame colposcópico (Tabela 6).  

No que diz respeito à correlação entre a presença do vírus e a ocorrência de 

alterações citológicas, constatou-se que as taxas de prevalência do HSV-1 foram 

muito semelhantes nas mulheres grávidas e não grávidas, observando-se, no 

entanto, valores ligeiramente maiores entre as mulheres com alterações citológicas, 

em ambos os grupos. Com relação ao HSV-2, observou-se que a taxa de prevalência 

da infecção foi ligeiramente maior entre as mulheres grávidas com alterações 
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citológicas, e nas mulheres não grávidas com citologia normal. Resultado 

semelhante foi observado em relação à infecção simultânea pelos dois sorotipos do 

vírus (Tabela 6).  

Em virtude do estado de gravidez, no qual pode haver deslocamento da 

região da cérvice uterina, ou por apresentar algum tipo de processo inflamatório, 

algumas gestantes não foram submetidas ao exame colposcópico. Além disso, 

alguns resultados citológicos não foram disponibilizados pelo laboratório responsável 

pelo exame.  

Não foram demonstrados valores de “p” para os resultados da correlação dos 

exames morfológicos e a presença de qualquer tipo de HSV em mulheres grávidas e 

não grávidas (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Correlação entre os resultados dos exames morfológicos de colposcopia e citologia e a 
detecção por PCR dos vírus herpes simples tipo 1 e 2, em mulheres grávidas e não grávidas. 
 

 Amplificação por PCR positiva  

Colposcopia N HSV- 1 % HSV - 2 % HSV - 1 + 2 % 
        

Grávida N=92       
        

Sem alterações  38 (41,3) 11  28,9 02   5,3 01   2,6 
        

Com alterações  42 (45,7) 13  31,0 06 14,3 04 9,5 
        

Não realizada  12 (13.0) 00  00,0 02 16,7 00 0,0 
        

Não Grávida N=130       
        

Sem alterações  84 (64,6) 25  29,7 14 16,7 04 4,8 
        

Com alterações  45 (34,6) 13  28,9 11 24,4 01 2,2 
        

Não realizada 01 (0,8) 01 100,0 00 00,0 00 0,0 
        

 Amplificação por PCR positiva  

Citologia N HSV- 1 % HSV - 2 % HSV - 1 + 2 % 
        

Grávida N=92       
        

Sem alterações  40 (43,5) 09 22,5 03   7,5 00 0,0 
        

Com alterações  46 (50,0) 14 30,4 06 13,0 04 8,7 
 
 

       

Não realizado 06 (6,5) 01 16,7 01 16,7 01 16,7 
        

Não Grávida N=130       
        

Sem alterações    22 (16,9) 05 22,7 07 31,8 02 9,1 
        

Com alterações 106 (81,5) 34 32,1 17 16,0 03 2,8 
        

Não realizado  02 (1,6) 00 00,0 01 50,0 00 0,0 
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Analisou-se também a existência ou não de associação entre a infecção 

genital por qualquer um dos sorotipos do vírus herpes simples e as variáveis 

consideradas, utilizando-se o modelo de regressão logística univariada. Esta análise 

revelou a existência de associação entre as variáveis: etnia, situação conjugal, idade 

da primeira gestação e número de gestações. Constatou-se que as mulheres não 

brancas, as casadas ou com relação estável, aquelas que tiveram a primeira 

gestação com idade menor ou igual à 18 anos, e as que tiveram de uma a duas 

gestações, apresentaram menor risco de adquirir infecção genital pelo vírus herpes 

simples, considerando os dois sorotipos (Tabela 7).  
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Tabela 7. Distribuição das taxas de prevalência da infecção pelo vírus herpes simples em função                  
das variáveis consideradas e associação das razões de chances obtidas pelo modelo de regressão 
logística univariada. 

  * Estatisticamente significativo  

 

 

 Prevalência de HSV  Análise univariada      

   Variáveis N % 
  

Positivo % OR 95% IC 
Idade  (anos) 222 100 88    
<30 117 52,7 47 40,2 1 [Reference] 
31-45 82 36,9 32 39,0 0,95 [0,54 – 1,70] 
 ≥ 46 23 10,4 09 39,1 0,96 [0,38 – 2,39] 
Etnia       
Branca 87 39,2 38 43,7 1 [Reference] 
Não branca 135 60,8 50 56,8 0,59 [0,42 –0,83]* 
Educação        
Menor que elementar 86 38,7 29 33,7 1 [Reference] 
Elementar 56 25,2 22 39,3 1,27 [0,63 – 2,56] 
Ensino médio 80 36,1 37 46,3 1,69 [0,90 – 3,17] 
Situação conjugal       
Solteira 47 21,2 20 42,6 1 [Reference] 
Casada/ relação 
estável 

160 72,1 62 38,8 0,63 [0,46–0,87] * 

Outros 15 6,7 06 40,0 0,67    [0,24 – 1,87] 
Renda familiar       
Até um salário 
mínimo 

135 60,8 55 40,7 1 [Reference] 

2 – 3 salários 83 37,4 32 38,6 0,91   [0,52– 1,60] 

Mais de 3 salários 4 1,8 01 25,0 0,49 [0,05 – 4,78] 
Idade do 1o 
intercurso sexual  

      

 ≤ 18 172 77,5 66 38,4 1 [Reference] 
 ≥ 19 50 22,5 22 44,0 1,26 [0,67– 2,39] 
Idade da 1 a 

gestação 
      

Nunca engravidou 15 6,8 09 60,0 1 [Reference] 
≤ 18 99 44,6 35 35,4 0,55 [0,36 –0,83]* 
≥ 19 108 48,6 44 40,7 0,69    [0,47–1,01] 
Multiplos parceiros 
sexuais  

      

Não 135 60,8 55 40,7 1 [Reference] 
Sim 87 39,2 33 37,9 0,89 [0,51– 1,54] 
Nº de gestações       
0 15 6,8 09 60,0 1 [Reference] 
1 – 2 117 52,7 43 36,8 0,58  [0,40 -0,85 ] * 
 ≥ 3 90 40,5 36 40,0 0,67 [0,44 – 1,32] 
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5 DISCUSSÃO 

 

O segmento da população feminina incluída neste estudo foi formado por 

mulheres sexualmente ativas grávidas e não grávidas, recrutadas entre aquelas 

atendidas em uma unidade básica de saúde do município de Natal, localizada no 

bairro Cidade Satélite. O perfil sócio-demográfico das participantes foi definido como 

sendo composto, em sua maioria, por mulheres jovens, casadas ou vivendo em 

relação estável com seu parceiro, que tinha baixo nível de escolaridade e de renda 

familiar, início precoce da atividade sexual, que teve relacionamento sexual com 

mais de um parceiro ao longo da vida e uma ou mais gestações. 

A grande maioria das mulheres abordadas concordou em participar do 

estudo se dispondo a responder ao questionário, a se submeter ao exame clínico 

realizado pelo ginecologista da unidade de saúde e autorizando a coleta de amostras 

para os exames laboratoriais. Mesmo entre as mulheres grávidas que procuraram à 

unidade de saúde para fazer acompanhamento pré-natal, houve uma ótima 

aceitação para realização do exame colposcópico e coleta de material para o exame 

citológico de Papanicolaou, embora algumas delas tenham demonstrado receio de 

fazer os procedimentos durante a gravidez, por medo de haver prejuízos ao feto. 

Essa boa adesão ao estudo deve-se, provavelmente, ao fato de que a maioria 

dessas mulheres já possuirem alguma experiência na prática da prevenção do 

câncer de colo do útero através destes exames. Contudo, nenhuma das mulheres 

participantes tinha qualquer tipo de conhecimento sobre a infecção genital pelo vírus 

herpes simples, sobre os possíveis riscos de transmissão vertical desse patógeno 

para o bebê, especialmente durante a passagem pelo canal do parto, nem sobre as 

consequências da infecção neonatal. 

Estudos mostram que nos últimos anos, o vírus herpes simples tem se 

apresentado como uma das causas mais comuns de infecção do trato genital 

humano, destacando-se como um dos principais agentes sexualmente transmissíveis 

em todo o mundo (KIM et al., 2012; GARDELLA, 2011). Tendo como principais 

fatores de risco, o gênero, idade, relacionamento com múltiplos parceiros sexuais, 

sendo que as taxas de prevalência da infecção são maiores entre as mulheres, 
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especialmente naquelas com maior idade, que tiveram múltiplos parceiros sexuais. 

Além disso, o período de gravidez também se apresenta como um momento de 

vulnerabilidade para infecção não somente pelo vírus herpes, mas também de várias 

outras doenças sexualmente transmissíveis (STRAFACE et al., 2012). 

O vírus herpes simples é transmitido através das membranas e mucosas 

não intactas da pele, migrando para o tecido nervoso, onde persistem em estado 

latente. No passado tinha-se como uma característica bem estabelecida de que o 

HSV-1 era um patógeno predominantemente encontrado em lesões orofaciais e, 

normalmente encontrado na forma latente no gânglio trigêmeo, enquanto o HSV-2 

era mais comumente encontrado no trato genital, tendo como principal sítio de 

latência os gânglios da região lombo-sacral. No entanto, estudos recentes apontam 

para uma mudança importante desse paradigma, mostrando que o HSV-1 pode 

infectar ambas as áreas orofaciais e do trato genital. Vários estudos recentes 

mostram taxas de prevalência de infecção genital pelo HSV-1, superiores aquelas 

causadas pelo HSV-2.  (STRAFACE et al., 2012; PEREIRA et al., 2012; ARVAJA et 

al., 1999).  

Os resultados obtidos no presente estudo são mais uma evidência que 

reforça esse aumento no número de casos de infecções genitais pelo vírus herpes 1, 

tendo em vista que encontramos taxas de prevalência de infecção genital por este 

sorotipo em mulheres grávidas de 31,5%, sendo 26,1% na forma de infecção isolada 

e 5,4% em associação com o HSV-2. Essa taxa de prevalência do HSV-1 é menor 

que aquela descrita por ARVAJA et al. (1999), obtida por meio de sorologia, que foi 

de 70% para HSV-1.  

Com relação ao HSV-2, foi encontrado no presente estudo, taxa de 

prevalência de 16,3% das mulheres grávidas, sendo 10,9% na forma de infecção 

isolada e 5,4% em co-infecção com o HSV-1, valor praticamente igual ao relatado 

por ARVAJA et al. (1999) em mulheres da Finlândia que foi de 16,0%. Nossos 

resultados são também semelhantes àqueles relatados por KIM et al. (2012), para 

mulheres da Coréia (17%). Sendo estes dois estudos, em mulheres finlandesas e 

coreanas, obtidos por meio de sorologia. 
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Também nas mulheres não grávidas, a prevalência do HSV-1 no trato genital 

foi maior que a do HSV-2, apresentado taxa de 33,8%, sendo 30,0% na forma de 

infecção isolada e 3,8% em associação com o HSV-2. Enquanto que o HSV-2 foi 

detectado em 23,0% das mulheres não grávidas, sendo 19,2% na forma de infecção 

isolada e 3,8% em co-infecção com o HSV-1. Estes resultados foram relativamente 

coerentes com aqueles obtidos em um estudo semelhante, realizado por PEREIRA 

et al. (2012), envolvendo apenas mulheres não grávidas da região metropolitana de 

Natal/RN, Brasil, no qual foram encontradas taxas de prevalência de 23,0% para o 

HSV-1, e 5,4% do HSV-2, sendo esta taxa de infecção pelo sorotipo 2 bem inferior a 

que constatamos nesta pesquisa. Em ambos os estudos foi encontrada a presença 

de mulheres com infecção simultânea pelos dois sorotipos do HSV, sendo que no 

presente estudo, as taxas de prevalência foram de 5,4% nas mulheres grávidas, e 

3,8% nas não grávidas, enquanto que no estudo realizado por PEREIRA et al. (2012) 

foi encontrada uma taxa de 2,3% da infecção simultânea nas mulheres não grávidas. 

Estudos recentes sugerem a existência de uma tendência de aumento da 

epidemia silenciosa da infecção genital pelo HSV-1, a qual está sendo impulsionada 

pelas mudanças de comportamento e na atividade sexual, particularmente entre os 

mais jovens, tendo em vista que a taxa de prevalência da infecção pelo vírus herpes 

vem aumentando neste segmento da população nos últimos anos (PEÑA et al., 

2010). Entre as mudanças de comportamento que poderiam explicar, pelo menos em 

parte, esta tendência seria a prática de sexo oral e o aumento do relacionamento 

sexual entre mulheres jovens com homens mais velhos (PENELLO et al., 2010).  

As análises colposcópicas, realizadas neste estudo revelaram uma 

proporção maior de alterações nas mulheres grávidas, não sendo observada uma 

correlação com a presença de lesões detectadas pelo exame citológico, onde a 

presença de alterações foi maior nas mulheres não grávidas.  

Vários estudos comprovam que os achados citológicos colhidos das lesões 

colposcópicas indicam em muitos casos a presença do HPV, o qual está fortemente 

associado ao aparecimento do câncer de colo do útero (DURDI et al., 2009). Desta 

forma, o exame colposcópico não é totalmente indicado para o diagnóstico de 

infecções causadas por vírus herpes simples, mas pode ser auxiliar, juntamente com 
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a citologia e biópsia, no diagnóstico de lesões pré-cancerígenas do colo do útero, 

assim como pode ser utilizado para verificar a presença ou não das lesões 

ulcerativas provocadas pelo vírus herpes quando há lesões citológicas atípicas. 

Quando se analisou a correlação entre as alterações colposcópicas e a 

presença de qualquer tipo do vírus herpes simples, foram encontradas proporções 

ligeiramente maiores de mulheres infectadas entre aquelas que apresentavam 

alterações visíveis ao exame, tanto nas grávidas, quanto nas não grávidas, mas não 

houve diferença significativa.  

Com relação à contribuição do exame citológico como método de 

diagnóstico para detecção da infecção genital pelo HSV, observamos uma 

performance semelhante àquela mostrada para a colposcopia no que se refere ao 

grupo das mulheres grávidas, mas não para as mulheres não grávidas, nas quais as 

taxas de prevalência do vírus foram semelhantes. Não se observou qualquer sinal de 

correlação entre alterações e a presença do vírus. Assim, fica evidente neste estudo, 

que não existe uma correlação direta entre a presença de alterações morfológicas da 

cérvice uterina detectadas pelo exame colposcópico ou citológico e a presença de 

infecção genital pelo HSV.  

Para detecção a presença do HSV é necessária realização de exames 

específicos, como as técnicas de pesquisa de anticorpos e da detecção do vírus. As 

formas de detecção viral são: o isolamento em cultura de células e técnica de reação 

em cadeia da polimerase utilizando primers específicos. A presença do vírus também 

pode ser presumida pela observação de lesões nas mucosas infectadas, embora não 

seja um método de diagnóstico efetivo (SCHIFFER; COREY, 2009; PENELLO et al., 

2010). No entanto, grande parte dos estudos científicos realizados utilizou testes 

sorológicos para detectar a presença de anticorpos contra o vírus no soro do 

paciente por tratar-se de uma técnica rápida mais barata e mais acessível. 

Resultados obtidos por Brown et al. (1997), por meio de exames sorológicos 

mostram uma incidência da infecção de 2% de HSV-1 e HSV-2 em mulheres 

grávidas, a maioria delas sendo assintomática. 

As manifestações clínicas do herpes simples dependem, fundamentalmente, 

do sítio da inoculação viral, da imunidade do hospedeiro e da cepa viral adquirida 
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(LUPI, 2000). Em muitos casos, a infecção é assintomática, em outros, seguem-se o 

eritema e vesículas agrupadas, erosões, crosta e reparação. Desta forma, a 

realização de exames ginecológicos periódicos poderá auxiliar na prevenção ou 

diagnóstico das lesões causadas por herpes na região genital, embora, nem todas as 

lesões detectadas na cérvice uterina sejam conseqüência da infecção herpética.  

Em nosso estudo, realizamos o exame citológico de Papanicolaou e a 

colposcopia visando detectar a presença de lesões no colo uterino das mulheres 

grávidas e não grávidas. Essa prática não é comumente utilizada para diagnosticar 

infecções genitais por herpes simples, já que estes são exames difundidos para a 

prevenção do câncer de colo do útero, provocado pela infecção por outro vírus que 

não o herpes simples, mas o vírus HPV. Portanto, em todas as citações neste 

trabalho no que diz respeito às lesões citológicas ou colposcópicas visualizadas, 

tratam-se de lesões e alterações celulares inespecíficas ou indefinidas, já que não foi 

investigado se elas eram consequentes da infecção pelo vírus herpes simples. 

Os fatores de risco clássicos para outras doenças sexualmente 

transmissíveis, como idade, baixo nível de escolaridade e situação econômica, 

número de parceiros sexuais, idade do início da atividade sexual e reprodutiva, 

relacionamento sexual com múltiplos parceiros, não apresentaram associação com 

risco de aquisição da infecção genital pelo HSV. Constatou-se que as mulheres de 

etnia não branca, as casadas ou com união estável, aquelas que tiveram a primeira 

gestação com idade até 18 anos e que tiveram até duas gestações apresentaram 

menor risco de ter infecção genital pelo vírus herpes simples.    

Considerando-se os casos de infecção isolada e os de infecção simultânea 

pelos dois sorotipos do HSV, nosso estudo mostra uma alta taxa de prevalência de 

infecção genital tanto pelo HSV-1 (32,9%) quanto para o HSV-2 (20,3%) no 

segmento da população estudada. Considerando-se apenas as mulheres grávidas as 

taxas de prevalência da infecção foram de 31,5% e 16,3% para o HSV-1 e HSV-2, 

respectivamente. 

Embora necessite ser investigado, é bem provável que a infecção genital 

pelo HSV-2, antes que o indivíduo tenha tido uma infecção prévia pelo HSV-1, se 

apresente na forma mais grave, com lesões mais extensas, tendo em vista que a 
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infecção pelo HSV-1 induz certa proteção cruzada contra o HSV-2. Seria 

interessante a realização de mais pesquisas para aprofundarmos o conhecimento 

sobre a estrutura molecular dos dois sorotipos virais do herpes simples e sua relação 

com o sistema imunológico humano, como também, entendermos melhor sobre as 

possíveis reações cruzadas entre esses vírus que interferem no quadro da infecção. 

Constatamos também que são escassos os trabalhos de prevalência da infecção 

pelo vírus herpes com a detecção do DNA do vírus através da técnica de PCR em 

mulheres grávidas, motivo este que nos gerou certa dificuldade de confrontar os 

dados com outros autores, já que a maioria dos estudos nesta temática se dá através 

de pesquisas com exames sorológicos. 

Os resultados também mostram a necessidade de educar as mulheres 

grávidas sobre o herpes genital e a triagem do vírus, como medida de redução da 

transmissão da infecção em recém-nascidos. Além disso, o rastreamento das 

infecções nas mulheres grávidas poderia facilitar o diagnóstico de outras doenças 

sexualmente transmissíveis e o tratamento adequado.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 Não se observou uma correlação direta entre presença de alterações morfológicas 

detectadas pela colposcopia e pelo exame citológico de Papanicolaou e a 

detecção do vírus herpes simples, tato nas mulheres grávidas, quanto nas não 

grávidas; 

 Foram encontradas altas taxas de prevalência do HSV-1 (32,9%) e do HSV-2 

(20,3%) incluindo infecção isolada e co-infecção nos grupos estudados; 

 Não observamos associação entre a presença de infecção por ambos os sorotipos 

do HSV e os fatores de risco clássicos para doenças sexualmente transmissíveis;  

 Os resultados obtidos indicam a necessidade de rastreio da infecção genital pelo 

HSV durante a gravidez, em virtude da alta prevalência deste patógeno 

encontrada neste estudo. 
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ANEXO A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

Responsável pela pesquisa: Prof. Dr. José Veríssimo Fernandes 

Telefones: 3211 - 9210 ou 3215 - 34 37,  Ramal 205     E-mail: veris@cb.ufrn.br 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
 

Esclarecimentos 

 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Estudo de Prevalência da 

Infecção pelo Vírus do papiloma humano (HPV), Vírus Herpes Simples e Chlamydia 

trachomatis em mulheres de Natal” que é coordenada pelo Professor Dr. 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 pode envolver a participação 

de sujeitos menores de idade, neste caso, 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 Papanicolaou e do Papilomavírus, além de analisar a freqüência com que as 

infecções por Papilomavírus, Herpes Simples e Chlamydia. trachomatis ocorrem na 

população feminina local; 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. A atividade sexual e 

variabilidade de parceiros, se constituem fatores de alto risco para a infecção por 

esse vírus e outros agentes sexualmente transmissíveis, entre eles, Chlamydia 

trachomatis e Herpes simples. Alguns tipos do Papilomavírus 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 

mailto:veris@cb.ufrn.br
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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 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 passará por um 

exame colposcópico para verificar se existe alguma lesão e será submetida a um 

raspado da superfície externa do colo do útero por meio de espátula ou escova 

ginecológica, para obtenção do material para exame. Nesta coleta não será realizado 

nenhum procedimento diferente daquele que você já teria de se submeter, para fazer 

o exame preventivo de rotina, apenas será coletada uma amostra a mais. A coleta 

será feita pelo ginecologista responsável pelo serviço 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 possíveis riscos de sua participação são mínimos, tendo em vista que o 

procedimento a ser realizado é um ato rotineiro utilizado para obtenção de material 

destinado à realização do exame de prevenção ao 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. 
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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 pode envolver a participação de sujeitos 

menores de idade, esse termo de consentimento deverá ser, neste caso, 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 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. 

mailto:veris@cb.ufrn.br
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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: “Estudo de Prevalência 

da Infecção pelo Vírus do papiloma humano (HPV), Vírus Herpes Simples e Chlamydia 

trachomatis em mulheres 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 B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

 

 
Pesquisa: Prevalência da Infecção por HPV, Chlamydia trachomatis e Herpes Simples Tipo 
2 em mulheres. 
 
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: 
 (   ) 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. 
 


