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RESUMO 
 
 

O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais frequente em mulheres no 
Brasil, sendo a sua frequência menor apenas do que aquelas observadas para o 
câncer de pele não-melanoma e câncer de mama. O fator inibitório da migração de 
macrófagos (MIF) é produzido por diferentes tipos de células e participa de uma cadeia 
complexa de eventos que favorece o processo de carcinogênese, sendo possível 
observar um alto nível de expressão em quase todos os tipos de câncer humano, entre 
eles o câncer do colo do útero. O MIF também induz um aumento dose dependente 
na excreção do fator de crescimento de endotélio vascular (VEGF), que promove a 
angiogênese, o crescimento tumoral e a migração dessas células no câncer do colo 
do útero. O objetivo deste estudo foi investigar a expressão de MIF e VEGF em 
pacientes que apresentam ou não lesões do colo do útero, no intuito de identificar a 
existência de uma relação direta entre a presença dos marcadores MIF e VEGF com 
o grau da lesão da paciente, bem como, com a presença do papilomavírus humano 
(HPV). Foram incluídas no estudo 45 mulheres que haviam sido encaminhadas para 
a Maternidade Escola Januário Cicco com suspeita de lesões na cérvice uterina. As 
pacientes que aceitaram participar do estudo responderam a um questionário, para 
obtenção de dados sócio-demograficos, seguido de exame clínico. Das mulheres que 
se submeteram a colposcopia, foram coletados dois fragmentos de tecido do colo do 
útero, um para análise histopatológica e outro para detecção do HPV por PCR 
convencional. A expressão dos biomarcadores, MIF e VEGF, foi detectada pela 
técnica de imuno-histoquímica. A área positiva de cada biomarcador foi lida e 
quantificada utilizando o programa ImageJ®, e o resultado foi analisado através dos 
programas de estatística SPSS® Statistics e GraphPad Prism. Das 45 pacientes 
incluídas no estudo, 20% apresentaram resultado do exame dentro dos padrões da 
normalidade, enquanto que 80% apresentaram algum tipo de alteração no exame; 
sendo 35,55% lesões intraepiteliais de baixo grau (LIEBG) e 44,44% lesões 
intraepiteliais de alto grau (LIEAG). A taxa de prevalência global de infecção genital 
pelo HPV foi de 80%, sendo 86,1% em pacientes com lesão. A expressão média do 
VEGF e do MIF tiveram um aumento gradativo quando comparado entre as pacientes 
normais, LIEBG e LIEAG, correspondendo respectivamente aos seguintes valores, 
19,62, 41,59 e 55,42 para o VEGF e 4,36, 9,44 e 22,86 para MIF. Foi possível verificar 
uma correlação positiva entre a expressão de MIF e VEGF (r = 0,523, p = <0,001). 
Por meio deste trabalho pôde-se concluir que o VEGF e o MIF estão correlacionados 
e envolvidos no processo de displasia cervical, aumentando a sua expressão 
conforme ocorre a progressão da lesão. No entanto, não foi possível encontrar 
associação entre a presença do HPV e os níveis de MIF e VEGF.  
 
 
 
 
 
 
Palavras chaves:  Câncer do Colo do Útero. HPV. Fator Inibitório da Migração de 
Macrófagos. Fator de crescimento endotelial. Imuno-histoquímica.



	

ABSTRACT 
 
 
 

The cervical cancer is the third most frequent type of cancer in women in Brazil, and 
its frequency is only lower than those observed for non-melanoma skin cancer and 
breast cancer. Macrophage migration inhibitory factor (MIF) is produced by different 
cell types and participates in a complex chain of events that favors the process of 
carcinogenesis, being possible to observe a high expression level in almost all types 
of human cancer, such as in cervical cancer. MIF also induces a dose-dependent 
increase in the excretion of vascular endothelial growth factor (VEGF), which promotes 
angiogenesis, tumor growth and migration of these cells in cervical cancer. The 
objective of this study was to investigate the expression of MIF and VEGF in patients 
with or without cervical lesions, in order to identify the existence of a direct relationship 
between the presence of those markers with the degree of the lesion of the patient, as 
well, as with the presence of human papillomavirus (HPV). The study included 45 
women who had been referred to the Maternity School Januário Cicco with suspected 
lesions of the uterine cervix. Patients who accepted to participate in the study 
answered a questionnaire to obtain socio-demographic data, followed by clinical 
examination. Patients who agreed to participate in the study answered a questionnaire 
to obtain socio-demographic data, followed by clinical examination. Two cervix tissue 
fragments were collected from the women who underwent colposcopy, one for 
histopathological analysis and the other for HPV detection by conventional PCR. The 
expression of the biomarkers, MIF and VEGF, was detected by the 
immunohistochemical technique. The positive area of each biomarker was read and 
quantified using the ImageJ® program and the result was analyzed using the statistical 
program SPSS® Statistics and GraphPad Prism. Of the 45 patients included in the 
study, 20% showed no lesions, while 80% had some type of alteration in the exam; 
being 35.55% low-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL) type and 44.44% high-
grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) type. The overall prevalence rate of 
genital HPV infection was 80%, with 86.1% in patients with lesions. Mean VEGF and 
MIF expression increased gradually when compared to normal patients, LSIL and 
HSIL, respectively, corresponding to the following values: 19.62, 41.59 and 55.42 for 
VEGF and 4.36, 9, 44 and 22.86 for MIF. A positive correlation between MIF and VEGF 
expression was found (r = 0.523, p = <0.001). Through this work it was concluded that 
VEGF and MIF are correlated and involved in the cervical dysplasia process, 
increasing its expression as the lesion progresses. However, it was not possible to find 
an association between the presence of HPV and the levels of MIF and VEGF. 
 
 
 
 
 

 

 

Keywords: Cervical cancer. HPV. Macrophage Migration Inhibitory Factor. Vascular 

Endothelial Growth Factor. Immunohistochemistry.



	

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura I - Adaptação da representação esquemática do genoma do HPV ............... 16	

Figura II – Biossíntese do papilomavírus .................................................................. 17	

Figura III - Esquema representativo de uma infecção produtiva viral com uma forte 

expressão de E6 e E7 em células epiteliais diferenciadas ................................. 19	

Figura IV – Via de sinalização regulada pelo Fator Inibitório de Macrófago (MIF) ... 23	

Figura V- Adaptação dos mediadores envolvidos na angiogênese .......................... 26	

Figura VI - Delineamento experimental do estudo. ................................................... 31	

Figura VII – Eletroforese em gel de agorose à 1% corado com gel red. Produtos da 

amplificação de fragmentos da β-globina (110pb). ............................................. 43	

Figura VIII – Eletroforese em gel de agarose à 1% corado com gel red. Produtos da 

amplificação de fragmentos de DNA do vírus HPV (≈ 150pb) ............................ 44	

Figura IX - Seções representativas que mostram o padrão de marcação pela proteína 

VEGF em tecidos cervicais ................................................................................. 50	

Figura X – Expressão de VEGF em pacientes normais (N = 9) e em pacientes com 

diferentes graus de lesões no colo do útero (LIEBG, N= 16, LIEAG, N= 20) ..... 51	

Figura XI – Seções representativas que mostram o padrão de marcação pela proteína 

MIF em tecidos cervicais .................................................................................... 52	

Figura XII – Expressão de MIF em pacientes normais (N = 9) e em pacientes com 

diferentes graus de lesões no colo do útero (LIEBG = 16, LIEAG = 20) ............ 52	

Figura XIII – Esquema representando fatores associados com a estimulação do 

VEGF. ................................................................................................................. 58	

 

  

 

 

 

 



	

LISTA DE TABELAS 
 

 
Tabela I - Especificidade, clone, diluição, recuperação antigênica e tempo de 

incubação dos anticorpos primários utilizados no estudo. ................................. 36	

Tabela II - Especificação dos reagentes utilizados na imuno-histoquímica para ambos 

biomarcadores, MIF e VEGF. ............................................................................. 37	

Tabela III – Parâmetros para realização da PCR de β-Globina. ............................... 38	

Tabela IV – Parâmetros de termociclagem para pesquisa de β-Globina. ................. 38	

Tabela V - Parâmetros para realização da técnica de PCR para HPV. .................... 39	

Tabela VI - Parâmetros de termociclagem para pesquisa do HPV. .......................... 39	

Tabela VII – Sequência de primers utilizados no estudo. ......................................... 40	

Tabela VIII - Análise descritiva do perfil sócio-demográfico das pacientes do estudo.

 ............................................................................................................................ 45	

Tabela IX - Relação da variável PCR, para a presença do vírus HPV, de acordo com 

a presença ou não de lesão no colo do útero. .................................................... 46	

Tabela X - Análise dos dados sócio-demográficos das pacientes de acordo com a 

presença ou não de lesão no colo do útero. ....................................................... 47	

Tabela XI - Análise das variáveis de acordo com o resultado da PCR para o HPV. 49	

Tabela XII – Análise dos valores de MIF e de VEGF de acordo com a PCR positiva e 

PCR negativa ...................................................................................................... 53	

Tabela XIII – Análise dos valores de MIF e de VEGF de acordo com a PCR nas 

pacientes que apresentavam lesão no colo do útero. ........................................ 53	

Tabela XIV – Análise dos valores de MIF e de VEGF de acordo com a PCR, nas 

pacientes que não apresentavam lesão no colo do útero .................................. 54	

Tabela XV - Classificação segundo o sistema de Bethesda e segundo Richart. ...... 71	

 
 

 

 



	

ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 
 
 

ASC – Atipia de células escamosas 

ASC-H – Atipia de células escamosas de significado indeterminado não sendo 

possível excluir lesão intraepitelial de alto grau 

ASC-US – Atipia de células escamosas de significado indeterminado possivelmente 

não neoplásica 

bFGF – Fator de crescimento fibroblástico básico 

β globina – Beta globina (Proteína do citoesqueleto) 

CCU – Câncer do colo do útero 

COX-2 – Ciclooxigenase 2 

CXCR – Receptor de quimiocinas CXC 

DNA – Ácido desoxirribonucleico 

E1 – Proteína precoce E1 do HPV 

E2 – Proteína precoce E2 do HPV 

E4 – Proteína precoce E4 do HPV 

E5 – Proteína precoce E5 do HPV 

E6 – Proteína precoce E6 do HPV 

E7 – Proteína precoce E7 do HPV 

EGFR – Receptor do fator de crescimento epidérmico 

ERK – Quinases reguladores de sinal extracelular 

HIF-1 – Fator Indutor de hipóxia 

HIF-1α – Fator Indutor de Hipóxia subunidade alfa 

HPV – Papilomavírus humano 

IFNγ – Interferon gama 

IL-1β – Interleucina 1 beta β 

IL-1 – Interleucina 1 

IL-12 – Interleucina 12 

IL-6 – Interleucina 6 

L1 – Proteína tardia L1 do HPV 

L2 – Proteína tardia L2 do HPV 

LCR – Região Reguladora do HPV 

LIEAG – Lesões Intraepiteliais Escamosas de Alto Grau  



	

LIEBG – Lesões Intraepiteliais Escamosas de Baixo Grau  

Mdm2 – ‘‘Murine doble minute’’, corresponde ao nome de ambas as proteínas como 

do gene que a codifica 

MIF – Fator inibitório da migração de macrófagos 

N – Número amostral 

NIC – Neoplasia Intraepitelial Cervical 

P – P Valor 

p21 – Proteína 21, reguladora da transcrição da fase G1 para S no ciclo celular 

p53 – Proteína supressora de tumor p53 

pb – Pares de bases 

PCR – Reação em Cadeia da Polimerase 

PGE2 – Prostaglandina 2 

pRb – Proteína supressora de tumor pRb 

SIL – Lesão intraepitelial escamosa 

TLR4 – Receptor semelhante a Toll tipo 4 

TNF – α - Fator de necrose tumoral alfa 

VEGF – Fator de crescimento de endotélio vascular 

 

 
 



	

SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 13 

1.1	 Biologia do vírus do papiloma humano (HPV)	...............................................	15	
1.1.1 Estrutura ................................................................................................ 15 

1.1.2 Replicação Viral ..................................................................................... 16 

1.1.3 Patogênese e Evolução da Infecção pelo HPV ..................................... 18 

1.2	 MIF - Biologia e funções	........................................................................................	21	
1.3	 VEGF – Biologia e funções	...................................................................................	25	

2 OBJETIVOS ........................................................................................................ 30 

2.1	 Objetivo geral	...........................................................................................................	30	
2.2	 Objetivos específicos	.............................................................................................	30	

3 MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................... 31 

3.1	 Delineamento experimental	.................................................................................	31	
3.2	 Local do estudo e seleção das pacientes	........................................................	32	
3.3	 Exames e procedimentos	.....................................................................................	33	

3.3.1 Exame citológico ................................................................................... 33 

3.3.2 Colposcopia ........................................................................................... 34 

3.3.3 Exame histopatológico .......................................................................... 34 

3.4	 Análise da expressão de MIF e VEGF pela técnica de imuno-
histoquímica.	.......................................................................................................................	35	
3.5	 Análise molecular	....................................................................................................	37	

3.5.1 Maceração do tecido e extração de DNA .............................................. 37 

3.5.2 Reação em cadeia da polimerase (PCR) .............................................. 37 

3.6	 Análise da expressão de MIF e VEGF	...............................................................	40	
3.6.1 Análise digital da expressão de MIF e VEGF ........................................ 41 

3.7	 Correlação entre MIF e VEGF	..............................................................................	41	
3.8	 Análise Estatística	..................................................................................................	42	

4 RESULTADOS .................................................................................................... 43 

5 DISCUSSÃO ........................................................................................................ 55 

6 CONCLUSÕES .................................................................................................... 60 

 



	

REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 61 

ANEXO A – O Sistema Bethesda ............................................................................ 71 

ANEXO B – Questionário ......................................................................................... 72 

ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido .................................. 74 

ANEXO D – Parecer Consubstanciado do CEP ..................................................... 77 

ANEXO E – Artigo de Revisão Publicado intitulado: ‘‘Macrophage Migration 
Inhibitory Factor (MIF): Biological Activities and Relation with Cancer’’ ........... 79 

 



	 13	

1 INTRODUÇÃO  
 

 

O câncer de colo do útero (CCU) é um tumor que tem origem a partir de células 

basais do epitélio, que revestem a cérvice uterina, e afeta mulheres do mundo todo 

(WRIGHT, 2006). Em estimativa global para o ano de 2012 foi visto que, naquele ano, 

foram notificados 528.000 novos casos da doença, com  registro de 266.000 mortes, 

sendo essa neoplasia maligna o quarto tipo de câncer que mais afeta e mata mulheres 

no mundo, depois apenas dos cânceres de mama, colo-retal e de pulmão (FERLAY 

et al., 2015; TORRE et al., 2015). CCU é considerado o segundo tipo de câncer mais 

comum, e a terceira causa de morte por câncer, entre as mulheres nos países menos 

desenvolvidos, com taxas de incidência e de mortalidade mais elevadas na África 

Subsaariana, Melanésia, América Latina e Caribe (TORRE et al., 2015). 

No Brasil, a forma invasiva do CCU é precedida apenas pelo câncer de pele 

não-melanoma e câncer da mama (MARTINS et al., 2016). A sua incidência vem 

aumentando tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento 

como resultado da crescente exposição a fatores de risco, como por exemplo: início 

precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, tabagismo,  e do aumento da 

expectativa de vida da população (AOKI et al., 2009, FERNANDES et al., 2009). Um 

dos agentes causais implicados no desenvolvimento do CCU, câncer vulvovaginal e 

carcinoma anal é o vírus do papiloma humano (HPV) (SAXENA et al., 2016). 

Do ponto de vista epidemiológico, o CCU comporta-se como uma infecção 

sexualmente transmissível, apresentando inclusive os mesmos fatores de risco, sendo 

mais frequente em mulheres de classe social e escolaridade mais baixa, com início 

precoce da atividade sexual e reprodutiva, multíparas, que tiveram múltiplos parceiros 

sexuais ao longo da vida, fumantes e que vivem em áreas urbanas de países em 

desenvolvimento (HWANG et al., 2009; RIBEIRO et al., 2015; RODRIGUES et al., 

2014; UMEZULIKE et al., 2007). 

A história natural do CCU mostra claramente uma estreita relação entre a 

doença e a infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV) com alto potencial 

oncogênico, uma vez que sequências do genoma viral são detectadas regularmente 

nas células de diferentes lesões neoplásicas em praticamente todos os casos da 

doença (BOSCH; SANJOSÉ, 2007; LORENZI; SYRJÄNEN; LONGATTO-FILHO, 
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2015). 

Apesar de sua alta prevalência, o CCU destaca-se entre as neoplasias 

malignas com maior potencial de prevenção e cura, em virtude da sua natureza 

infecciosa e sua evolução lenta, passando por vários estágios de lesões pré-

cancerosas, no qual se pode detectar a doença e intervir (BEHTASH; MEHRDAD, 

2006). Assim, a prevenção do CCU pode ser feita de forma primária pela vacina contra 

HPV (JOURA et al., 2015), ou secundária pela realização do exame de rastreio, 

visando a detecção e tratamento precoce das lesões precursoras antes de sua 

evolução para a forma maligna (ARBYN et al., 2012). 

Os HPVs são classificados na família Papillomaviridae com base em critérios 

estabelecidos pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, que incluem a 

organização do genoma, propriedades biológicas, características patológicas, 

filogenéticas e a sequência de nucleotídeos do gene L1 que codifica a principal 

proteína do capsídeo (VILLIERS et al., 2004). 

Atualmente há mais de 150 genótipos de HPV catalogados, dos quais cerca 

de 40 infectam o epitélio da mucosa do trato genital e outras mucosas do corpo 

humano os quais são classificados de acordo com seu potencial oncogênico em dois 

grupos: HPVs com baixo potencial oncogênico, também chamados de HPV de baixo 

risco, e os HPVs com alto potencial oncogênico, ou de alto risco (MUÑOZ et al., 2003, 

MUÑOZ et al., 2006, VILLIERS, 2013). Os HPVs de baixo risco, causam lesões 

hiperproliferativas benignas, conhecidas como verrugas anogenitais e, geralmente, 

não estão associados ao câncer. Seus principais representantes são: HPV 6, 11, 40 

e 42 (MUÑOZ et al., 2006). Os HPVs de alto risco, estão fortemente associados ao 

câncer, especialmente o câncer de colo do útero, com destaque para o HPV 16, 18, 

31, 33, 35, 45, 52 e 58 (SCHIFFMAN; CLIFFORD; BUONAGURO, 2009). É 

amplamente aceito que os HPVs de alto risco são responsáveis por praticamente 

todos os casos de câncer cervical e por uma porção significativa de casos de câncer 

de vulva, vagina, ânus, pênis, orofaringe, cabeça e pescoço (BURD, 2016; STANLEY, 

2010).  
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1.1 Biologia do vírus do papiloma humano (HPV) 
 
 
1.1.1 Estrutura 
 

 

 Os HPVs constituem um grande grupo de pequenos vírus com genoma de 

ácido desoxirribonucleico (DNA) de dupla fita circular associado a proteínas 

semelhantes a histonas, contendo aproximadamente 8.000 pares de bases e oito 

unidades abertas de leitura. É protegido por um capsídeo com simetria icosaédrica, 

constituído por 72 capsômeros, sem a presença de envelope, formando uma partícula 

com 55 nm (BURK et al., 2013; DUNNE et al., 2006; HANDISURYA; 

SCHELLENBACHER; KIRNBAUER, 2009; LONGWORTH; LAIMINS, 2004; ZHENG; 

BAKER, 2006).  

 O genoma está dividido em três regiões: a região precoce (E), a região 

reguladora (LCR), e a tardia (L) (Figura I). A região precoce ocupa cerca de 50% do 

genoma do vírus e é composta pelos genes E1, E2, E4, E5, E6, E7, que são 

iniciadores da transcrição, regulam a replicação e a persistência viral. A região 

reguladora (LCR) não codifica proteínas, mas carrega a origem de replicação e os 

promotores virais, e está relacionada com a regulação da transcrição dos genes virais 

incluindo E6 e E7, os quais estão associados com a atividade oncogênica do vírus. Já 

a região tardia (L) é formada pelos genes L1 e L2 que codificam as proteínas principais 

e secundárias do capsídeo viral, respectivamente (ZHENG; BAKER, 2006). 

Os genes E1 e E2 estão envolvidos na replicação do DNA viral e na regulação 

da transcrição dos demais genes virais. Já o gene E4 é expresso em estágios tardios 

durante a infecção produtiva tendo um importante papel na alteração da matriz 

intracelular, maturação e liberação das novas partículas virais. Os genes E5, E6 e E7 

são oncogenes virais e sua expressão induz a imortalização da célula, seguida de 

transformação maligna, além de contribuírem para a evasão do vírus do sistema 

imune (BEATRIZ; SANTOS; DISCACCIATI, 2012; FERNANDES; ARAÚJO; 

FERNANDES, 2013; ZHENG; BAKER, 2006). 
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Figura I - Adaptação da representação esquemática do genoma do HPV. E, corresponde a 
região precoce; L, a região tardia e LCR, região reguladora. Fonte: MUÑOZ et al., 2006. 

 

 

1.1.2 Replicação Viral 
 
 

A infecção genital pelo HPV tem início na camada basal do epitélio escamoso 

estratificado, que reveste a cérvice uterina, e depende da existência de micro lesões 

que irão expor essa camada, tornando-a acessível às partículas virais. Essas 

partículas atravessam o epitélio até atingir as células da camada basal, onde ocorre a 

sua adsorção e penetração (BEATRIZ; SANTOS; DISCACCIATI, 2012; HAMID; 

BROWN; GASTON, 2009; ZHENG; BAKER, 2006). Todo o processo de infecção 

ocorre no núcleo da célula hospedeira e, no início da replicação, o vírus se mantém 

nas células indiferenciadas na sua forma epissomal, com um baixo número de cópias 

por célula, cerca de 20 a 100 cópias. Durante essa fase inicial, as primeiras proteínas 

a serem expressas são os fatores de transcrição, produtos dos genes E1 e E2, e as 

oncoproteínas, produto dos genes E5, E6 e E7. As proteínas, E1 e E2, ligam-se à 

origem de replicação viral e recrutam DNA polimerase celular e outras proteínas 

necessárias para a replicação do DNA viral. A expressão dos genes E1, E2, E5, E6 e 

E7, além de contribuir para a manutenção do genoma viral, induz a proliferação 

celular, aumentando o número de células infectadas pelo HPV no epitélio, 

consequentemente, aumentando número de células que irão produzir novos vírions 

LCR 
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(BEATRIZ; SANTOS; DISCACCIATI, 2012; DOORBAR, 2005; LONGWORTH; 

LAIMINS, 2004).  

À medida que as células se diferenciam e se deslocam para as camadas 

intermediárias e superiores do epitélio, o processo de replicação do DNA e de divisão 

das células é acelerado, aumentando tanto o número de cópias do vírus por célula 

como o número de células infectadas. Ocorre também a ativação da transcrição do 

gene E4, cujo o produto ativa a transcrição dos genes L1 e L2, os quais codificam as 

proteínas do capsídeo viral. É na camada superficial e mais diferenciada que o 

genoma é empacotado, formando o vírion. Esse, é liberado na superfície do epitélio 

sem que ocorra a lise das células infectadas (DOORBAR, 2005; FERNANDES; 

ARAÚJO; FERNANDES, 2013; LONGWORTH; LAIMINS, 2004) (Figura II). 

 

 

Figura II – Biossíntese do papilomavírus. Os papilomavírus humanos infectam os queratinócitos da 
camada basal do epitélio que se torna exposto através de pequenas feridas. Epitélio não infectado é 
mostrado à esquerda e o epitélio infectado pelo HPV é mostrado à direita. Na infecção, os genomas 
virais são estabelecidos no núcleo como epissomas de baixa cópia e os genes virais iniciais são 
expressos. Os genomas virais são replicados em sincronia com a replicação do DNA celular. Após a 
divisão celular, uma célula filha migra para fora da camada basal e sofre diferenciação. A diferenciação 
de células HPV-positivas induz a fase produtiva do ciclo de vida viral, que requer a síntese de DNA 
através da maquinaria da célula. A expressão de E6 e E7 desregula o controle do ciclo celular, 
‘‘empurrando’’ as células diferenciadas para a fase S, permitindo a amplificação do genoma viral em 
células que normalmente teriam saído do ciclo celular. As proteínas L1 e L2, de fase tardia, encapsulam 
os genomas virais recém-sintetizados e vírions são eliminados das camadas superiores do epitélio 
(hexágonos vermelhos). Fonte: Adaptado de MOODY & LAIMONIS, 2010. 

Epitélio	normal Epitélio	infectado	pelo	HPV 

Expressão	dos	genes	precoces 
E1,	E2,	E6	e	E7 

Expressão	dos	genes	tardios	e 
amplificação	do	genoma	viral 

Montagem	e	liberação	do	
vírion 
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1.1.3 Patogênese e Evolução da Infecção pelo HPV  
 
 

 A maioria dos casos de infecção genital pelos HPVs é transitória e cura 

espontaneamente após um período que dura de 12 a 18 meses, com o vírus sendo 

finalmente eliminado pelo sistema imune (RICHARDSON; KELSALL; TELLIER, 2003). 

No entanto, cerca de 10% das mulheres infectadas, especialmente por genótipos com 

alto potencial oncogênico, não curam durante esse período, desenvolvendo a infecção 

persistente. A principal consequência dessa infecção por HPVs de alto risco a longo 

prazo é o desenvolvimento de lesões no epitélio escamoso que reveste a cérvice 

uterina, as quais podem evoluir para malignidade. Tais lesões constituem o fator de 

risco mais importante para o desenvolvimento do CCU (BODILY; LAIMINS, 2011a, 

2011b; MOODY; LAIMINS, 2010; STANLEY, 2008).  

Nas células displásicas, o genoma viral que estava na forma epissomal, passa 

por um processo de integração ao genoma da célula hospedeira e interrompe o ciclo 

de replicação do vírus, bem como o processo de diferenciação das células infectadas. 

Essa integração do genoma viral resulta do rompimento do gene E2, que exerce 

função de controle da transcrição dos demais genes virais. A perda da função 

reguladora desse gene resulta no aumento da expressão dos genes E6 e E7 nas 

células displásicas, aumentando a atividade proliferativa dessas células, com 

interrupção do processo de diferenciação e desregulação do ciclo celular, levando ao 

impedimento dos mecanismos de reparo ao DNA, gerando uma instabilidade 

genômica, resultando em acúmulo de mutações e no início do processo de 

carcinogênese (Figura III). Além disso, ocorre inibição da apoptose e ativação 

permanente da telomerase, resultando na imortalização da célula, que adquire 

características de malignidade. Em consequência, não ocorre o amadurecimento 

celular, e nem a replicação do DNA viral para a produção de novas partículas virais, 

uma vez que o processo de replicação do HPV depende da diferenciação da célula 

hospedeira. Nessa condição, a infecção deixa de ser produtiva e estabelece um 

processo característico de malignidade (BEATRIZ; SANTOS; DISCACCIATI, 2012; 

HAMID; BROWN; GASTON, 2009; SNIJDERS et al., 2006). 
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Figura III - Esquema representativo de uma infecção produtiva viral com uma forte expressão de E6 e 
E7 em células epiteliais diferenciadas (A). Em azul está indicado o núcleo expressando E6/E7. 
Epissomas virais estão indicados como círculos pretos e as proteínas do capsídeo viral estão indicadas 
em vermelho. Os vírions estão retratados como círculos pretos envoltos pela cor vermelha, com 
estrutura icosaédrica. A imagem B, representa a desregulação da expressão de E6/E7 nas células para 
(basais) associadas com a transformação celular e falhas no ciclo de vida viral. Fonte: Adaptado de 
SNIJDERS et al., 2006.  

 

 

A classificação cito-histológica de Bethesda (Anexo A), abrange vários graus 

de alterações das células denominadas de atipias de células escamosas (ASCs), que 

são anormalidades celulares mais severas do que modificações inflamatórias ou 

regenerativas, não suficientes para serem consideradas como lesões intraepiteliais. 

Tais alterações são classificadas em dois grupos: atipia de células escamosas de 

significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas (ASC-US), e atipia de 

células escamosas de significado indeterminado, mas que não se pode excluir lesão 

intraepitelial de alto grau (ASC-H) (SOLOMON et al., 2002). Quando as alterações são 

bem caracterizadas são classificadas como lesões intraepiteliais escamosas de baixo 

grau (LIEBG) que correspondem a neoplasia intraepitelial cervical leve (NIC-I), ou 

lesões escamosas de alto grau (LIEAG), que corresponde as neoplasias intraepiteliais 

cervicais moderadas (NIC–II) ou as neoplasias intraepiteliais cervicais severas (NIC 

III, ou ainda carcinoma ‘‘in situ’’). Se essas células alteradas invadem o estroma a 
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lesão é classificada como carcinoma invasivo (NAYAR; WILBUR, 2015; 

STEENBERGEN et al., 2005).  

A LIEBG, é vista como uma lesão bem diferenciada, caracterizada 

morfologicamente pelo efeito citopático da infecção produtiva pelo HPV, podendo 

regredir espontaneamente com a eliminação dos vírus. No entanto, os vírus podem 

permanecer na forma latente por tempo indeterminado, podendo ser reativados e 

voltando ao ciclo produtivo, causando novamente as lesões cervicais. A progressão 

da infecção inicial diretamente para lesões malignas é incomum. A ativação dos vírus 

persistentes reinicia a infecção produtiva causando lesões que podem regredir até no 

estágio de NIC-I, sem ser necessária a realização do tratamento. No entanto, é 

possível que as lesões progridam para as LIEAG, que se não forem tratadas podem 

levar ao câncer. Por isso, todos os casos de LIEAG devem ser imediatamente 

encaminhados para a colposcopia (BENTLEY, 2012), e o método de escolha para o 

tratamento irá varia de acordo com a lesão (INCA, 2016). Para que o câncer de colo 

do útero ocorra, é necessário a contribuição de cofatores físicos, químicos, 

epigenéticos, ambientais e imunes (BODILY; LAIMINS, 2011).  

Embora o tratamento das alterações de cérvice uterina estejam associados 

com um maior risco de aborto espontâneo no segundo trimestre da gravidez, não há 

evidências que sugiram que o tratamento dessas lesões afetem negativamente a 

fertilidade da mulher (KYRGIOU et al., 2014). Contudo, por se tratar de um 

procedimento invasivo, é muito importante que seja bem avaliada se a intervenção é 

realmente necessária, principalmente em mulheres jovens, tendo em vista que, 

dependendo do grau da lesão pode haver a cura espontânea (CHO et al., 2015; 

KYRGIOU et al., 2006).   

Atualmente, uma das maneiras de julgar se há a necessidade de realizar o 

tratamento dessas lesões é através da técnica de imuno-histoquímica. Essa técnica 

avalia os níveis de expressão de determinados biomarcadores presentes na superfície 

do epitélio, permitindo analisar o risco de progressão dessas lesões para a forma 

maligna (DUFFY, 2015).  

Os biomarcadores são considerados parâmetros moleculares, bioquímicos ou 

genéticos que podem ser quantificados e avaliados com o intuito de identificar lesões 

com um potencial de progressão maligna, sendo possível detectar precocemente o 

câncer, mensurar o seu estágio evolutivo e o seu potencial de invasão (PAI; WESTRA, 

2009). Deste modo, os biomarcadores tumorais são considerados uma importante 
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ferramenta de auxílio na detecção de processos neoplásicos bem como, na 

identificação de alterações fisiológicas dos tecidos (TERMINI; VILLA, 2008).  

Dentre estes biomarcadores destacam-se o fator inibitório da migração de 

macrófagos (MIF) e o fator de crescimento de endotélio vascular (VEGF), os quais 

estão sendo utilizados em vários estudos para avaliar o comportamento de diferentes 

tumores em humanos (BABU et al., 2012; BELFORT-MATTOS et al., 2016; CHENG 

et al, 2011). Outras moléculas, como a ki-67, já estão sendo utilizadas no diagnóstico 

como marcadores alternativos e específicos de progressão. Estudos já demonstraram 

a existência da correlação entre a expressão dessas moléculas com a intensidade das 

lesões intraepiteliais cervicais, estando relacionadas a patogênese do câncer cervical 

(SILVA et al., 2017; QUEIROZ et al., 2006). 

 

 

1.2 MIF - Biologia e funções  
 
 
 

O Fator Inibitório da Migração de Macrófagos (MIF) foi originalmente 

identificado como um produto isolado a partir do sobrenadante de culturas de linfócitos 

T ativados, e caracterizado como uma citocina capaz de inibir a migração aleatória 

dos macrófagos, sendo uma das primeiras citocinas descritas na literatura (BLOOM; 

BENNETT, 1966; YAN; ORENTAS; JOHNSON, 2007). Atualmente, MIF é 

caracterizado como uma proteína de ação pleiotrópica, produzida e  expressa por 

praticamente todos os tipos de células em resposta a situações de estresse, 

auxiliando os macrófagos na função de fagocitose, aderência, motilidade e migração 

transendotelial (LOLIS; BUCALA, 2003; NISHINO et al., 1995). Sua distribuição 

tecidual é quase onipresente e sua liberação precoce na circulação ocorre a partir de 

um estoque pré-formado e armazenado no ambiente intracelular (BENIGNI et al., 

2000; BERNHAGEN; CALANDRA; BUCALA, 1998; LOLIS; BUCALA, 2003). 

A expressão de MIF já foi comprovada em uma variedade de células imunes 

tais como eosinófilos, neutrófilos, monócitos, macrófagos, linfócitos B e T; assim como 

em células não imunes do sistema endócrino, células endoteliais, células epiteliais e 

neuronais (LOLIS; BUCALA, 2003). Além disso, MIF também é capaz de ativar as 

células do sistema imune, agindo diretamente sobre elas, ou indiretamente através da 
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geração de outros estímulos que as afetem. Desse modo, a ação de MIF é importante 

na resposta imune, inata e adaptativa, através, por exemplo, da modulação do 

receptor Toll-like-4, que resulta na produção de mediadores pró inflamatórios, 

incluindo a MIF, que induz o recrutamento de células inflamatórias, entre elas 

neutrófilos; bem como na ativação de mecanismos particulares que levam a danos 

específicos dos tecidos (GREGORY et al., 2004, HOI; ISKANDER; MORAND, 2007; 

ROGER et al., 2001).  

O papel fisiológico da MIF é contrabalancear os efeitos inibitórios profundos 

dos esteroides sobre a resposta inflamatória e imune, agindo como citocina indutora 

de inflamação que, ao ser produzida, estimula a liberação de outras citocinas pró-

inflamatórias tais como TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-8 e IL-12, a partir de macrófagos, 

desencadeando uma forte resposta inflamatória (NOBRE et al., 2016). Sendo assim, 

o MIF tem ação de antagonista de glicocorticóides e atua como um hormônio pituitário 

para neutralizar a atividade antiinflamatória e imunossupressora dos glicocorticóides 

produzidos pelas glândulas adrenais, o que resulta na ativação da reposta inflamatória 

e do sistema imune (FINGERLE-ROWSON; BUCALA, 2001, FINGERLE-ROWSON et 

al., 2003). 

O MIF pode exercer os seus efeitos biológicos nas células através de diferentes 

vias de sinalização. A ligação de MIF ao seu receptor CD74, na presença de um 

complexo de sinalização que consiste em CD44 e uma tirosina quinase Src, medeia 

uma cascata de eventos que conduzem à fosforilação de ERK-1/2 (SHI et al., 2006), 

ativando várias proteínas efetoras envolvidas na resposta inflamatória (BIFULCO et 

al., 2008). O MIF também é um ligante não cognato dos receptores de quimiocinas 

CXCR que se liga diretamente a ambos, CXCR2 e CXCR4, levando a formação dos 

complexos de sinalização envolvendo CXCR2 e CD74 que induzem a internalização 

dos receptores e estimula a quimiotaxia de leucócitos (TILLMANN; BERNHAGEN; 

NOELS, 2013).  

Essa citocina também atua modulando a expressão de várias outras 

moléculas pró-inflamatórias, incluindo ela mesma, óxido nítrico e ciclooxigenase 2 

(COX-2) (ROSADO; RODRIGUEZ-SOSA, 2011). A produção de COX-2, por sua vez, 

aumenta a produção de prostaglandina 2 (PGE2), que também tem atividade 

inflamatória, gerando um feedback positivo (MAWHINNEY et al., 2014) (Figura IV). 
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Figura IV – Via de sinalização regulada pelo Fator Inibitório de Macrófago (MIF). Fonte: Nobre, C. C. 
G et al., 2016. 

 

 

A associação entre inflamação crônica de longo prazo e o câncer já está bem 

estabelecida, sendo atualmente consenso de que essa condição pode conduzir ao 

desenvolvimento e progressão de tumores em humanos (CHENG et al., 2011; 

FERNANDES et al., 2015). Devido ao seu importante papel na regulação das 

respostas imunológica e inflamatória, o MIF vem sendo fortemente apontado como 

fator de ligação entre a resposta inflamatória e a progressão de tumores 

(MAWHINNEY et al., 2014).  

Adicionalmente, o MIF atua de forma sistêmica influenciando uma rede 

complexa de vias de sinalização celular, conduzindo a um desequilíbrio da 

homeostase e causando perturbações metabólicas. Os seus potenciais efeitos no 

sistema imune contribuem para a proliferação, migração e sobrevivência das células 

cancerosas, que favorecem o crescimento e desenvolvimento de metástases tumorais 

(BABU; CHETAL; KUMAR, 2012; NOBRE et al., 2016). 

Numerosos estudos têm demonstrado que essa citocina apresenta uma 

variedade de efeitos biológicos sobre o corpo humano, participando de uma complexa 

cadeia de eventos que, juntos, favorecem ao processo de carcinogênese (BABU; 

CHETAL; KUMAR, 2012; CONROY; MAWHINNEY; DONNELLY, 2010; NOBRE et al., 

2016). A sua expressão em altos níveis é uma característica comum a maioria dos 

tumores em humanos, estando implicada em quase todos os estágios do 

desenvolvimento das neoplasias (BABU; CHETAL; KUMAR, 2012). 
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O MIF interfere com as funções da proteína celular supressora de tumor p53, 

que constitui um dos principais mecanismos de proteção da célula contra a 

transformação maligna. A regulação da p53 pelo Mdm2 é crítica durante os processos 

celulares. Em células normais, a p53 permanece ligada ao seu inibidor Mdm2 que 

reprime fortemente a sua função, induzindo a sua degradação. Quando ocorre um 

erro de emparelhamento de bases, durante a síntese de DNA, a p53 é fosforilada e 

se dissocia do Mdm2 passando a exercer a sua função, parada do ciclo celular, para 

que ocorra o reparo do erro, antes que a célula se divida e passe a mutação para as 

células filhas (BABU; CHETAL; KUMAR, 2012; VOUSDEN; LANE, 2007). 

A MIF interage com a p53, e ao fazer isso, estabiliza a ligação entre a p53 e o 

seu inibidor Mdm2, garantindo que a p53 não seja fosforilada, impedindo assim que 

fique livre para executar sua função. Essa condição conduz a diminuição da expressão 

das proteínas p21, Bax e da própria p53. A regulação negativa da atividade de p53 

impede que ocorra a parada do ciclo celular e, consequentemente, impossibilita o 

reparo de DNA, inibindo a morte celular por apoptose. Assim, a inativação da função 

de p53 resulta no acúmulo de mutações e na geração de instabilidade genômica, 

aumentando o risco de transformação de células normais em malignas (BABU; 

CHETAL; KUMAR, 2012; CONROY; MAWHINNEY; DONNELLY, 2010). 

Ademais, MIF tem um papel multifuncional no desenvolvimento do câncer, uma 

vez que executa efeito autócrino e parácrino sobre as células cancerosas. Além disso, 

induz angiogênese e migração das células tumorais, e suprime a apoptose e autofagia 

dessas células (KROCKENBERGER et al., 2010; NOBRE et al., 2016; RICHARD; 

KINDT; SAUSSEZ, 2015; VERJANS et al., 2009). A produção de MIF, através desse 

sinal autócrino, estimula a produção de quimiocinas, citocinas, incluindo a própria MIF; 

estimula a proliferação de células cancerígenas, por estimular a produção de fatores 

angiogênicos e de crescimento, cuja expressão está associada à inibição de apoptose 

dependente de p53. Portanto, MIF contribui para a proliferação de células 

cancerígenas, contribuindo para o crescimento e progressão do tumor, aumentando 

sua agressividade e o seu potencial para induzir metástase (BIFULCO et al., 2008; 

CONROY; MAWHINNEY; DONNELLY, 2010; MAWHINNEY et al., 2014). 

Cheng et al. (2011), constataram a existência da associação positiva entre os 

níveis de expressão de MIF e o aumento da gravidade das lesões intraepiteliais 

escamosas precursoras do câncer de colo do útero, atingido maiores níveis de 

expressão no câncer invasivo, reforçando a ideia de que a MIF contribui para o 
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desenvolvimento do tumor. O mesmo estudo demonstrou que a expressão de MIF 

também está associada com aumento da densidade de microvasos através da 

indução da produção de VEGF que, por sua vez, promove a angiogênese, 

crescimento tumoral e migração dessas células tumorais no câncer do colo do útero. 

No entanto, faz-se necessária a realização de mais estudos, em diferentes 

populações, para que esses resultados possam ser comprovados. 

 

 

1.3 VEGF – Biologia e funções 
 
 
 

A angiogênese é um processo que leva a formação de novos vasos sanguíneos 

a partir de uma rede de vasos maduros pré-existentes, sendo essencial para o 

desenvolvimento e homeostase normal. Um desequilíbrio na regulação desse 

processo contribui para que ocorram distúrbios inflamatórios, isquêmicos, 

imunológicos e malignos, sendo esses pré-requisitos fundamentais para a expansão 

progressiva de tumores (ARCONDÉGUY et al., 2013; ICHIHARA; KIURA; 

TANIMOTO, 2011). 

Entre os mediadores envolvidos no processo de formação de novos vasos 

sanguíneos, destacam-se os fatores de crescimento: fator de crescimento fibroblástico 

básico (bFGF), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), fator induzido por 

hipóxia 1 (HIF-1) e angiopoetina (TOMAO et al., 2014). É sob condições de estresse 

e hipóxia que as células precursoras endoteliais secretam esses fatores pró-

angiogênicos, com o intuito de restaurar o suprimento de oxigênio dos 

tecidos (PALMER; CLEGG, 2014). Além disso, o HIF-1 também induz a produção de 

MIF, que, por sua vez, tem um papel chave na angiogênese de tumores, tendo em 

vista o seu papel na indução do VEGF (VEILLAT et al., 2010) (Figura V). Assim, 

através da promoção da angiogênese, o VEGF desempenha um papel chave no 

crescimento, progressão de tumores e metástases (SAIJO et al., 2015; KOTOWICZ 

et al., 2016; SUN et al., 2016). 
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Figura V- Adaptação de mediadores envolvidos na angiogênese. Disponível em: http://medicalart-
work.co.uk/wordpress/?page_id=8. Acesso: abril de 2017. 

 

 
O fator de crescimento endotelial vascular é um mitógeno de células endoteliais 

vasculares, associado a angiogênese e vasculogênese (LEUNG et al., 1989). É 

produzido diversos tipos de células, incluindo células tumorais (ITAKURA et al., 2000), 

macrófagos (SUNDERKOTTER et al., 1994), plaquetas (VERHEUL et al., 1997), 

queratinócitos (FRANK et al., 1995),  e células mesangiais renais (IIJIMA et al., 1993).  

É possível identificar os seguintes subtipos da família do VEGF: VEGF-A, ou 

apenas VEGF, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, e o fator de crescimento 

placentário (PGF); sendo o VEGF-A, o fator de maior relevância e mais estudado, 

estando associado com o desenvolvimento de novos vasos nos mamíferos 

(ANDRAWEERA ET al., 2012; HOLMES; ZACHARY, 2005).  

O VEGF apresenta diferentes isoformas geradas como resultado de um splicing 

alternativo a partir de um único gene, denominadas: VEGF121, VEGF145, VEGF165, 

VEGF189 e VEGF206; que desempenham funções diferentes no processo da 

angiogênese (FERRARA, 2005). Estas isoformas diferem na sua massa molecular e 

em propriedades biológicas tais como, a sua capacidade para se ligar a proteoglicanos 

de heparano-sulfato de superfície celular (KOCH et al., 2011).  

 

 



	 27	

A expressão do VEGF é ativada em resposta a hipóxia, por oncogenes ativados 

e por uma variedade de citocinas, induzindo a proliferação das células endoteliais, 

promovendo a migração celular, inibindo a apoptose, e contribuindo para o 

desenvolvimento de tumores sólidos e promoção da angiogênese tumoral (KOCH et 

al., 2011).  

Também conhecido como fator de permeabilidade vascular, está implicado na 

angiogênese patológica associada a tumores, distúrbios neovasculares, intraoculares 

e outras condições. Além disso, atua como um regulador chave da angiogênese 

fisiológica durante a embriogênese, o crescimento esquelético, funções reprodutivas 

(FERRARA; GERBER; LECOUTER, 2003), formação óssea (GERBER et al., 1999), 

hematopoiese (FERRARA; GERBER; LECOUTER, 2003) e cicatrização de feridas 

(CHINTALGATTU; NAIR; KATWA, 2003). 

A função do VEGF não se limita à angiogênese e à permeabilidade vascular 

(GOEL; MERCURIO, 2013; SENGER, 2010). Ele pode afetar também a função das 

células do sistema imune, que estão presentes no microambiente do tumor e, 

consequentemente, pode afetar a resposta do hospedeiro aos tumores (HANSEN et 

al., 2012). Além disso, os receptores de VEGF podem regular a função dos 

fibroblastos no estroma tumoral (YAQOOB et al., 2012), e os receptores de tirosina-

quinases de VEGF, as neuropilinas, são cruciais para mediar os efeitos do VEGF nas 

células tumorais, principalmente devido à capacidade de regular a função e o tráfico 

de receptores do fator de crescimento e integrinas. Foi demonstrado também que a 

sinalização de VEGF, tanto de forma autócrina como parácrina, ocorre em células 

tumorais afetando as suas funções independente da angiogênese, e que esta 

sinalização contribui para aspectos chave da tumorigênese, especialmente porque 

regula o tamanho das células-tronco tumorais e a sua auto-renovação, 

independentemente da formação de novos vasos (GOEL; MERCURIO, 2013). 

A superexpressão do VEGF está associada com prognósticos precários em 

muitos tipos de carcinomas de células escamosas do colo do útero e 

adenocarcinomas, e geralmente se correlaciona com estádios avançados e 

metástases ganglionares (CHENG et al., 2000; LEE et al., 2002). Relatos mostram 

uma correlação positiva entre níveis séricos elevados de VEGF e a fraca resposta do 

paciente, com progressão das lesões, e menor sobrevivência (GAFFNEY et al., 2003; 

MITSUHASHI et al., 2005).  O mecanismo envolvido na neoangiogênese no CCU é 

impulsionado pela infecção persistente ocasionada pelo HPV. A regulação negativa 
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de P53 mediada pela oncoproteína E6 do HPV aumenta o potencial angiogênico 

através de uma série de vias pró-angiogênicas, incluindo regulação positiva  de VEGF 

(WILLMOTT; MONK, 2009). Além disso, E6 aumenta a produção do fator HIF-1α, em 

condições de hipóxia, juntamente com aumento da expressão do VEGF, geralmente 

estando associado com mau prognóstico (CUNINGHAME; JACKSON; ZEHBE, 2014). 

Foi relatado que a proteína E5 do HPV induz um aumento da expressão de 

VEGF em linhagem de células infectadas, por um mecanismo que envolve a 

fosforilação de EGFR, que resulta na produção de MEK-proteína quinase 1/2 (ERK1 

1/2), regulada por sinal extracelular e fosfatidilinositol pela via 3-quinase (PI3K)-Akt 

(KIM et al., 2006). Essas duas vias regulam a expressão do VEGF através de 

alterações na sua atividade transcricional. A via da Cox-2-prostaglandina (COX-2) 

também está envolvida na expressão de VEGF por meio de E5 (OH et al., 2009). 

Interações complexas ocorrem entre a via, o VEGF, e vários fatores de crescimento, 

incluindo o receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) (DEL CAMPO et al., 

2008; MATHUR; MATHUR, 2005); outras vias envolvendo receptor tirosina quinases 

(RTKs) também têm sido implicadas no desenvolvimento e progressão no CCU. 

Estudos com Bevacizumab e com o receptor de tirosina quinase de VEGF deram 

resultados encorajadores em termos de eficácia clínica, sem adição de toxicidade 

significativa. Um grande número de outros agentes moleculares que alvejam 

caminhos críticos na transformação maligna do colo do útero estão sendo avaliados 

em ensaios pré-clínicos e clínicos, relatando dados preliminares promissores (VICI et 

al., 2014).  

Tem sido proposto que a elevada expressão do VEGF pode induzir a 

neovascularização, permitindo que as células de tumor penetrem nos vasos linfáticos 

e nos novos vasos sanguíneos e, por sua vez, acabe facilitando metástases à 

distância (THANGARAJAH et al., 2009). No entanto, dados específicos para provar o 

valor do VEGF no soro de pacientes com câncer cervical, médio e avançado, e o seu 

impacto sobre o efeito terapêutico e prognóstico ainda estão em falta (DU; GONG; 

GONG, 2014). 

Nos últimos anos, diversos estudos vêm demonstrando que a angiogênese 

desempenha um papel importante no desenvolvimento de um fenótipo invasivo em 

lesões intraepiteliais precursoras do CCU, e o VEGF é um dos fatores angiogênicos 

mais importantes nesse processo (BRANCA et al., 2006). O aumento da produção do 

VEGF, o estresse oxidativo e o aumento da infiltração de linfócitos T em lesões em 
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estágio avançado, como NIC, podem levar ao carcinoma de células escamosas na 

forma invasiva (CARRERO et al., 2009). Assim, o emprego de técnicas laboratoriais 

que visem mensurar os níveis da expressão do VEGF em amostras de biópsia, obtidas 

de pacientes com lesões precursoras da cérvice uterina de diferentes graus podem 

atuar como estratégias eficazes para avaliar o risco da progressão dessas lesões para 

a sua forma maligna, contribuindo assim, para auxiliar na decisão do procedimento 

cirúrgico.    

Este estudo tem como justificativa estabelecer uma comparação entre os níveis 

da expressão imuno-histoquímica desses biomarcadores e a gravidade das lesões do 

colo do útero, tendo em vista que existem poucos dados relativos a esses 

biomarcadores, MIF e VEGF, e sua relação com as lesões no colo do útero 

ocasionada pelo HPV. 

A importância deste trabalho parte do princípio que utilizando apenas as técnicas 

de rotina, como citologia e histopatologia, existem dificuldades para predizer quais 

lesões tem um maior potencial de progressão para malignidade e, através da 

utilização de biomarcadores específicos, é possível diferenciar quais são essas 

lesões, possibilitando a identificação dos pacientes que devem ser acompanhados 

mais de perto, determinando o tratamento mais adequado. Ademais, este é um dos 

estudos pioneiros no Brasil sobre o tema, abordando de modo quantitativo a 

expressão desses biomarcadores. 
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1 Objetivo geral 
 
 

Avaliar a expressão de MIF e VEGF em lesões da cérvice uterina e sua 
associação com o HPV em pacientes atendidas na Maternidade Escola Januário 
Cicco/RN. 

 

 
2.2 Objetivos específicos 
 
 

 
• Estimar a prevalência da infecção genital pelo HPV em mulheres não grávidas 

com e sem lesão da cérvice uterina; 

 
• Detectar e quantificar a expressão de MIF e VEGF em amostras de biópsia da 

cérvice uterina, através da imuno-histoquímica; 

 
• Relacionar os níveis de expressão de MIF e VEGF com a gravidade das lesões; 

 
• Avaliar a relação de MIF e VEGF associadas à infecção pelo papiloma vírus 

humano; 

 
• Analisar a correlação entre os níveis de expressão dos biomarcadores MIF e 

VEGF. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Delineamento experimental 
 
 

 
Figura VI – Fluxograma detalhando o delineamento experimental do estudo. 
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3.2  Local do estudo e seleção das pacientes 
 
 

  As amostras analisadas neste estudo foram obtidas de mulheres atendidas na 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), durante o período de março de 2015 a 

julho de 2016. As mulheres que procuraram o ambulatório de ginecologia para realizar 

exame de rastreio do câncer de colo do útero foram informadas sobre o estudo e 

convidadas a participar. No total, 90 mulheres sexualmente ativas se dispuseram a 

participar da pesquisa. Antes de passar pela consulta médica, as voluntárias 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido e responderam a um 

questionário padronizado para obter informações sobre histórico médico, 

características sócio-demográficas, atividade sexual e reprodutiva (Anexo B e C). As 

mulheres grávidas e HIV positivas foram excluídas do estudo. 

 Em seguida, foram atendidas pelo médico ginecologista responsável pelo serviço, 

sendo submetidas ao exame clínico e colposcópico, visando à detecção de possíveis 

lesões da cérvice uterina associadas ao HPV. Quando não foram visualizadas 

alterações na cérvice uterina, foram coletadas células descamadas do epitélio para 

análise citológica. Quando as pacientes apresentavam lesões visíveis ao exame 

colposcópico foram retirados dois fragmentos por meio de biópsia, sendo um fixado 

em formol destinado a realização do exame histopatológico e, o outro, imerso em trizol 

e encaminhado ao Laboratório de Biologia Molecular de Doenças Infecciosas e do 

Câncer (LADIC), no centro de biociências, para posterior detecção do HPV, por meio 

da técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR).   

 

Foi a partir das amostras de tecido, que estavam fixadas em formol e incluídas em 

blocos parafina, que foram obtidos os cortes para análise histopatológica e para a 

imuno-histoquímica. A análise histopatológica foi realizada no Departamento de 

Patologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a análise por 

imuno-histoquímica foi realizada no laboratório de imuno-histoquímica do 

Departamento de Odontologia (DOD). Após a análise histopatológica as amostras 

foram categorizadas em cérvice normal, com lesões escamosas intraepiteliais de 

baixo grau (LIEBG), equivalente a NIC-I e lesões escamosas intraepiteliais de alto 

grau (LIEAG), equivalente a NIC-II e NIC-III, e carcinoma. 
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É importante ressaltar que 90 mulheres aceitaram participar do estudo, tendo as 

suas amostras coletadas. No entanto, apenas 60 blocos produzidos para análise 

histopatológica se encontravam disponíveis para a realização das demais etapas do 

estudo, e só foi possível realizar a análise, molecular e imuno-histoquímica em 45 

visto que, nem todos os blocos apresentavam material suficiente para uma nova 

análise, outros não correspondiam a região do colo do útero em questão, e outros 

apresentavam o resultado da histopatologia inconclusivo. 

Este estudo intitulado ‘‘Caracterização dos biomarcadores e do perfil imunológico 

de mulheres infectadas pelo HPV segundo o local e a gravidade da lesão’', foi 

aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Potiguar (UnP) com o número de 

parecer 126.114, do dia 29 de agosto de 2012, e CAAE, 02905612.4.1001.5292 

(Anexo D).  

 

3.3 Exames e procedimentos 
 

 

3.3.1 Exame citológico 
 

 

O exame citológico de Papanicolaou foi realizado por um profissional do 

ambulatório da MEJC, onde as pacientes foram atendidas. Após a coleta, em uma 

lâmina previamente identificada realizou-se a distensão do material, que 

imediatamente foi fixado, com a finalidade de evitar a dessecação e deformação das 

células.  As lâminas foram coradas pelo método de Papanicolaou seguido da análise 

microscópica por um citopatologista, para detectar possíveis alterações celulares 

associadas com a infecção pelo HPV e classificá-las com base nos critérios definidos 

no Sistema de Bethesda (Anexo A). 
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3.3.2 Colposcopia 
 
 

 

A colposcopia foi realizada pelo ginecologista do serviço por ocasião da 

consulta médica. O exame se baseia em uma inspeção colposcópica da cérvice 

uterina, realizada com auxílio do colposcópio, sob luz brilhante, com aumento de 10 a 

40 vezes, o qual possibilita a visualização das alterações morfológicas da cérvice 

uterina. Durante o exame é utilizado uma solução de ácido acético de 3% a 5% que 

permite a visualização das alterações acetobrancas e avaliar áreas atípicas da zona 

de transformação. Após visualização, é retirado o excesso do ácido e aplica-se a 

solução de Schiller para visualização da cérvice uterina, onde o epitélio escamoso, 

contendo depósito de glicogênio se cora pelo iodo, e o epitélio colunar que não contém 

glicogênio, não é corado (FEBRASGO, 2010). A interpretação é feita seguindo as 

orientações da Federação Internacional de Patologia Cervical e Colposcopia (STAFL; 

WILBANKS, 1991). 

 
 
3.3.3 Exame histopatológico 

 
 

As análises histopatológicas foram realizadas por um médico Patologista do 

Departamento de Patologia da UFRN. Para isso, cortes histológicos de fragmentos de 

tecido da cérvice uterina, obtidos por meio de biópsia e incluídos em blocos de 

parafina, foram fixados em lâminas e corados pelo método da hematoxilina-eosina. 

Após a coloração, as lâminas foram examinadas ao microscópio óptico visando 

detectar possíveis lesões intraepiteliais escamosas associadas ao HPV, bem como 

classificá-las de acordo com a sua gravidade. Neste estudo, os resultados foram 

identificados de acordo com a terminologia de Bethesda (2001), que leva em 

consideração o grau evolutivo cito-patológico (Anexo A).  
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3.4 Análise da expressão de MIF e VEGF pela técnica de imuno-histoquímica  
 
 

A expressão das proteínas MIF e VEGF foram avaliadas pela técnica de imuno-

histoquímica em amostras de tecido da cérvice uterina normal e com diferentes graus 

de lesões intraepiteliais escamosas obtidas por biópsia, fixadas em formol à 10% e 

incluídas em blocos de parafina. Os blocos de parafina, contendo os espécimes 

teciduais selecionados, foram submetidos a cortes histológicos de 5 micrômetros de 

espessura e estendidos em lâminas de vidro, previamente limpas e preparadas com 

adesivo a base de organosilano (3-aminopropryltriethoxisilano, Sigma Chemical Co., 

St. Louis, MO, USA). Os cortes histológicos, aderidos as lâminas previamente 

identificadas, foram colocados em estufa para retirar a parafina e dar início a técnica 

da imuno-histoquímica. Cortes histológicos contendo tecido de próstata humana e de 

tecido com resposta inflamatória foram utilizados como controle positivo para os 

anticorpos anti-MIF e anti-VEGF, respectivamente. A técnica utilizada seguiu o 

seguinte protocolo: 

I. Desparafinização, reidratação e recuperação antigênica em solução Trilogy (Cell-

Marque, CA, USA), na concentração 1:100, em panela Pascal por 30 minutos. 

II. Tratamento com solução de peróxido de hidrogênio a 3% (10 volumes), à 

temperatura ambiente por 15 minutos, para bloqueio da peroxidase endógena 

tecidual. Em seguida as lâminas foram lavadas em água corrente durante 5 

minutos, seguido de duas passagens em água destilada por 5 minutos cada, e duas 

passagens em solução Tween 20 (1%) em TRIS-HCL (tris-hidroximeltil-

aminometano, Sigma Chemical Co.) pH 7,4 por 5 minutos cada. 

III. Bloqueio das ligações inespecíficas, para isso foi utilizada a Protein Block (Solução 

bloqueadora de fundo/proteína; 927B-05-Cell-Marque) por 10 minutos a 

temperatura ambiente, seguida de duas passagens em solução Tween 20 (1%) em 

TRIS-HCL, pH 7,4 por 5 minutos cada, seguida da incubação dos cortes com 

anticorpo primário, anti-MIF e anti-VEGF (específico para as isoformas VEGF165, 

VEGF189 e VEGF121), conforme a tabela I. 

IV. Para o MIF, o espécime foi submetido a incubação com o sistema de amplificação 

(LSAB) utilizando anticorpo secundário biotinilado, por 30 minutos, temperatura 

ambiente, seguido de duas passagens em solução Tween 20 (1%) em TRIS-HCL, 
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pH 7,4 por 5 minutos cada. Em seguida, a lâmina foi incubada com estreptoavidina-

peroxidase, por 30 minutos, temperatura ambiente, seguido de duas passagens em 

solução Tween 20 (1%) em TRIS-HCL, pH 7,4 por 5 minutos cada. 

V. Para o VEGF, o espécime foi submetido a incubação com o sistema de amplificação 

(Advanced) utilizando o Advanced™ HRP link, por 30 minutos, temperatura 

ambiente, seguido de duas passagens em solução Tween 20 (1%) em TRIS-HCL, 

pH 7,4 por 5 minutos cada. Em seguida a lâmina foi incubada com Advanced™ 

HRP enzyme, por 30 minutos, temperatura ambiente, seguido de duas passagens 

em solução Tween 20 (1%) em TRIS-HCL, pH 7,4 por 5 minutos cada. 

VI. Revelação: A revelação da reação foi obtida com a solução cromógena de 3,3-

diaminobenzidina (Liquid DAB + Substrate Chromogen System, DAKO, cód. 

K3468), por 5 minutos para ambos os anticorpos, à temperatura ambiente. As 

lâminas foram lavadas em água corrente por 5 minutos, seguida de duas lavagens 

com água destilada por 5 minutos cada. 

VII. Contra-coloração: Essa etapa foi realizada utilizando a hematoxilina de Mayer por 

4 minutos, à temperatura ambiente, seguido de lavagem em água corrente por 5 

minutos e duas lavagens com água destilada por 5 minutos cada. 

VIII. Desidratação: Realizada por meio de banho em etanol, álcool etílico 80, álcool 

etílico 95, seguido de tratamento com álcool etílico absoluto I, álcool etílico absoluto 

II, álcool etílico absoluto III. 

IX. Diafanização em três banhos de xilol.  

X. Montagem das lâminas com Erv-Mount (EP -51-05042; EasyPath). 

 

Tabela I - Especificidade, clone, diluição, recuperação antigênica e tempo de incubação dos anticorpos 
primários utilizados no estudo. 

Marcador Fabricante Clone Diluição  Recuperação 
antigênica 

Incubação 

MIF Abcam 

ab55445 

Monoclonal 1:200 Trilogy, 1:100, 

Pascal, 30 min 

Overnight 

(18h) 

VEGF Spring 

Science 

E2612 

Policlonal 

N/A 

1:600 Trilogy, 1:100, 

Pascal, 30 min 

Overnight 

(18h) 
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Tabela II - Especificação dos reagentes utilizados na imuno-histoquímica para ambos biomarcadores, 
MIF e VEGF. 

 

 

3.5 Análise molecular 
 
 
 
3.5.1 Maceração do tecido e extração de DNA 
 
 
 

Os fragmentos de tecido, obtidos por biópsia da cérvice uterina e submersos 

em trizol, foram submetidos a um processo de maceração, no Laboratório de Biologia 

Molecular de Doenças Infecciosas e do Câncer, para obtenção das células em 

suspensão, seguido do rompimento dessas para liberação do DNA. Para isso, os 

espécimes foram tratados com o tampão de lise e o lizado obtido foi submetido ao 

processo de extração do DNA utilizando o KIT comercial QIAGEN® pelo método da 

proteinase K, conforme protocolo recomendado pelo fabricante. O DNA purificado, 

resultante da extração, foi armazenado no freezer à -20ºC, até a realização da PCR. 

 
 

3.5.2 Reação em cadeia da polimerase (PCR)  
 
 
 

Para avaliar a presença e qualidade do DNA humano obtido foi realizada uma 

PCR convencional para um segmento do gene da β-globina humana que está 

presente em todas as células humanas. A reação foi feita utilizando os primers 

PCO3+/ PCO4+, capazes de amplificar o segmento de 110pb, segundo protocolo 

Marcador Reagente 1 Reagente 2 
MIF Anticorpo secundário biotinilado 

(Biotinylated Link Universal, Kit 
LSAB®2 System-HRP, Ref. 

K0690, Dako) 

Estreptoavidina-peroxidase 
(Streptavidin-HRP, Kit LSAB® + 
System-HRP, Ref. 0690, Dako) 

VEGF Anticorpo secundário, 
Advanced™ HRP, Kit Dako, Ref. 

K4067 

Anticorpos polimeriazados com 
peroxidase, Advanced™ HRP 

enzyme 
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descrito por SAIKI et al., 1985 (Tabela VII). As reações foram realizadas seguindo 

protocolo demonstrados nas tabelas III e IV. Os produtos das reações foram 

submetidos a uma eletroforese em gel de agarose a 1% em TBE 1X, corado com gel 

Red (número de catálogo 41003) e analisado no transiluminador para visualização da 

banda correspondente. Como controle positivo utilizou-se uma amostra sabidamente 

positiva de peso molecular de 110pb e a posição das bandas no gel foram analisadas 

usando como parâmetro o padrão de peso molecular de 100pb.  

 

 

Tabela III – Parâmetros para realização da PCR de β-Globina. 

Mix Total para β-Globina: Volume Final = 25 µl (22,5 µl de mix + 2,5 µl de DNA) 
Reagentes: Concentração µl/tubo X 

Master Mix (número de 
catálogo M750b) 

2x 12,5  

H2O - 8,7  
PCO3 100nM 0,65  
PCO4 100nM 0,65  

 
 

 
Tabela IV – Parâmetros de termociclagem para pesquisa de β-Globina. 

Parâmetros de Termociclagem para Pesquisa de β-Globina 
Ativação da Enzima 95°C 5 min 1 Ciclo 
Desnaturação Inicial 95°C 1 min  

35 Ciclos Hibridização 58°C 1 min 
Extensão 72°C 1 min 
Extensão Final 72°C 10 min 1 Ciclo 
Temperatura Final 22°C ∞ -- 

 

 

As amostras que apresentaram positividade para β-globina, confirmando a 

presença do DNA humano, foram submetidas a PCR convencional para detecção do 

DNA do HPV, utilizando os primers: GP5+/GP6+, que amplificam um segmento de 

aproximadamente 150pb do gene L1 do vírus (De RODA HUSMAN et. al., 1995) 
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(Tabela VII). Os fragmentos foram amplificados em termociclador sob as condições 

determinada na tabela VI, e os produtos da PCR foram submetidos a uma eletroforese 

em gel de agarose a 1% em TBE 1X e visualizado no transiluminador. Para as reações 

foi utilizado DNA obtido de células HeLa, como controle positivo; e uma alíquota de 

água ao invés da amostra de DNA, como controle negativo. As posições das bandas 

no gel foram analisadas usando como parâmetro o padrão de peso molecular de 

100pb. 

 

 
Tabela V - Parâmetros para realização da técnica de PCR para HPV. 

Mix Total: Volume Final = 25 µl (22,5 µl de mix + 2,5 µl de DNA) 

Reagentes: Concentração µl/tubo X  
Master Mix (número de 
catálogo M750b) 

2x 12,5  

H2O - 7,5  
GP5+ 100nM 1,25  
GP6+ 100nM 1,25  

 

 

Tabela VI - Parâmetros de termociclagem para pesquisa do HPV. 

Parâmetros de termociclagem para pesquisa de Papilomavírus Humano 
Ativação da Enzima 95°C 5 min 1 Ciclo 
Desnaturação Inicial 95°C 1 min  

39 Ciclos Hibridização 40°C 2 min 
Extensão 72°C 1:30 min 
Extensão Final 72°C 10 min 1 Ciclo 
Temperatura Final 22°C ∞ -- 
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Tabela VII – Sequência de primers utilizados no estudo. 

 Primer Sequência do Primer (5’- 3’) Tamanho do 
fragmento 

Referência 

 
PCO3+ 
(Sense) 

 
CTT CTG ACA CAA CTG TGT 

TCA CTA GC 

≈ 110pb SAIKI, R. l.  K., et 
al, 1985. 

 
PCO4+ 

(Antisense) 

 
TCA CCG CAA CTT CAT CCA 

CGT TCA CC 

 

 
GP5+ 

(Sense) 
 

 
TTT GTT ACT GTG GTA GAT 

ACT AC 

≈ 150pb DE RODA 
HUSMAN et al., 

1995 

GP6+ 
(Antisense) 

CTT ATA CTA AAT GTC AAA 
TAA AAA AG  

 
 
 
3.6 Análise da expressão de MIF e VEGF 
 
 
 

Todas as lâminas imunomarcadas para MIF e para o VEGF foram 

analisadas cegamente por um patologista que selecionou e marcou as regiões mais 

representativas e características, de acordo com o grau da lesão apresentada, 

independente da intensidade de marcação. As análises das regiões marcadas foram 

feitas por meio de microscopia de luz (microscópio Leica DM500 com câmera ICC50) 

usando lentes objetivas de aumento de 40x. Foram retiradas dez fotos em formato 

TIF, de campos diferentes, de uma mesma lâmina com o intuito de fornecer um 

resultado mais preciso, minimizando o efeito da média.  

As células foram consideradas positivas quando apresentavam a coloração 

citoplasmática/nuclear marrom, positiva para DAB; enquanto as células negativas 

permaneceram contra coradas apenas com a hematoxilina. Todas as imagens foram 

capturadas utilizando as mesmas configurações de luz. 
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3.6.1 Análise digital da expressão de MIF e VEGF 
 
 
 

As imagens foram analisadas utilizando o software de computador 

ImageJ®, um programa de processamento e análise de imagens desenvolvido por 

Wayne Rasband no National Institute of Mental Health, USA, em linguagem Java.  O 

protocolo para análise seguiu a metodologia utilizada por Safadi et al., 2010. 

Inicialmente, para todas as imagens, foi realizada a correção do 

background, para obtenção de um fundo claro (light background), e a correção de 

acordo com o valor padrão do Rolling-Ball background (Rolling ball radius: 50 pixels). 

Posteriormente, utilizou o plugin ‘‘color deconvolution’’ proposto por Ruifrok et al. 

(2001),  que utiliza a informação da imagem RGB original e a separa em combinações 

de duas ou três cores, dependendo da informação de cor determinada pelo usuário, 

possibilitando determinar densidade de coloração, mesmo em áreas onde múltiplas 

colorações estão localizadas (RUIFROK; JOHNSTON, 2001). Neste estudo, foi 

utilizado o plugin ‘‘color deconvolution’’ (H DAB) para isolar a coloração marrom (DAB), 

que representa a área positiva para MIF ou para o VEGF, da hematoxilina. Cada 

imagem isolada foi então transformada em 8-bit (cinza) e posteriormente transformou-

a em uma imagem binária (branca e preta).  Configurou a ferramenta de medidas para 

obtenção do valor da área total do tecido e da porcentagem da área marcada pelo 

DAB, neste caso representado na imagem na cor preta. 

O valor médio da expressão de cada biomarcador foi feito através da 

divisão da área positiva marcada sobre a área total do tecido.  Como foram feitas 10 

análises de campos diferentes de cada lâmina, o valor médio foi determinado pela 

soma dos valores dividido por 10. 

 

 

3.7 Correlação entre MIF e VEGF  
 
 

Foi realizada a correlação de Spearman entre MIF e VEGF com o intuito de 

verificar a relação entre esses biomarcadores. Para esta análise foram incluídas tanto 

as amostras de pacientes normais, como as pacientes que tinham lesões anterior ao 

câncer. A partir do resultado obtido da correlação, o MIF foi considerado a variável 
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independente (variável explicativa) e o VEGF a varável dependente (resposta). A 

equação estimada correspondeu a: 36,21 + 0,559 x MIF, cuja análise de resíduos não 

indicou nenhum problema na regressão e o p valor do teste de normalidade obtido, 

através da realização do teste de Shapiro-Wilk, correspondeu a 0,609. Posteriormente 

a esse resultado, foi possível determinar através do teste da regressão linear a 

seguinte equação: 36,21 + 0,599 x MIF. 

 

3.8 Análise Estatística 
 
 
As análises estatísticas foram realizadas através do software IBM® SPSS® 

Statistics, versão 23 para IOS, e do GraphPad Prism 7 para Mac OS X. Inicialmente 

foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, para verificar a normalidade dos dados, 

e posteriormente, para as variáveis contínuas, foi aplicado o teste não-paramétrico de 

Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste de comparação múltipla de Dunn. As variáveis 

categóricas foram analisadas através do teste de Fisher. A relação entre a expressão 

da marcação e a presença do vírus foi feita utilizando o teste de Mann-Whitney. Para 

as variáveis de interesse, MIF e VEGF, foi realizado o teste de correlação de 

Spearman e posteriormente a regressão linear. Valores de p <0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos. 
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4 RESULTADOS 
 

 

Com base na análise dos questionários individuais foi possível determinar o 

perfil sócio-demográfico das pacientes que participaram do estudo.  Ao todo foram 

incluídas 45 mulheres com idade entre 18 e 63 anos, média de 36,7 anos e mediana 

de 35 anos. A maior prevalência foi em mulheres de etnia não branca (82,20%), com 

grau de escolaridade menor ou igual ao ensino médio incompleto (62,20%), casadas 

ou que tinham parceiro fixo (73,30%), que tiveram a primeira relação sexual até os 17 

anos (73,30%), tinham tido mais de um parceiro sexual ao longo da vida (75,60%), já 

tinham tido pelo menos uma gestação (86,70%) e a maioria não era fumante (80%) 

(Tabela VIII).  

O resultado da análise molecular por meio de PCR convencional, utilizando os 

primers GP5+ e GP6+, revelaram uma taxa de prevalência global da infecção genital 

pelo HPV de 80,0%. Desses 80%, 13,9% corresponderam a mulheres que não 

apresentaram alteração no resultado da histopatologia, enquanto os outros 86,1% 

estão relacionados às pacientes com lesão. As figuras VII e VIII correspondem ao 

resultado da eletroforese de algumas pacientes, para β-globina e para o HPV, 

respectivamente. (Tabela IX).  

 

 
 

Figura VII – Eletroforese em gel de agorose à 1% corado com gel red. Produtos da amplificação de 
fragmentos da β-globina (110pb). PM, marcador molecular de 100pb. A1 – A15, amostras. C-, controle 
negativo. C+, controle positivo. 

pb 
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Figura VIII – Eletroforese em gel de agarose à 1% corado com gel red. Produtos da amplificação de 
fragmentos de DNA do vírus HPV (≈ 150pb) de amostras da cérvice uterina de mulheres sexualmente 
ativas.PM, marcador molecular de 100pb. A1 – A7, amostras. C-, controle negativo. C+, controle 
positivo. 

 
 

Das 45 pacientes incluídas no estudo, nove (20,0%) apresentaram resultado 

do exame citológico dentro dos padrões de normalidade, enquanto que 36 (80,0%) 

apresentaram algum tipo de alteração no exame, sendo 16 (35,55%) dessas lesões 

do tipo LIEBG e 20 (44,4%) dessas lesões do tipo LIEAG. Em relação as 16 pacientes 

que apresentaram lesão do tipo LIEBG, foi detectada a presença do HPV em 12 

(75,0%) dessas pacientes; enquanto que nas mulheres com LIEAG foi detectada a 

presença em 19 (95,0%) de 20 mulheres. Quando considerada apenas as 36 

mulheres que apresentaram o vírus, houve uma maior prevalência nas mulheres que 

apresentavam lesão do tipo LIEAG (52,8%), LIEBG (33,3%) e em pacientes normais 

(13,9%).  Foi evidenciado, também, que das 36 mulheres que apresentavam algum 

tipo de lesão, cinco não apresentaram positividade para o HPV na técnica da PCR. O 

valor de P correspondeu a 0,063, sendo um resultado próximo ao valor que foi 

considerado estatisticamente significativo (> 0,05) (Tabela IX). 
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Tabela VIII - Análise descritiva do perfil sócio-demográfico das pacientes do estudo. 

Variáveis Pacientes Analisados (N 
= 45) 

% 

Idade Cronológica   

≤ 35 23 51,10% 

> 35 22 48,90% 

Etnia   

Branca 8 17,80% 

Não Branca 37 82,20% 

Grau de Instrução   

≤ Médio Incompleto 28 62,20% 

> Médio Completo 17 37,80% 

   Estado Civil   

Com Parceiro Fixo 33 73,30% 

Sem Parceiro Fixo 12 26,70% 

Idade da Primeira Relação 
Sexual 

  

Até 17 33 73,30% 

≥ 18 12 26,70% 

Número de Parceiros 
Sexuais 

  

Apenas 1 

> 1 

11 

34 

24,40% 

75,60% 

Número de Gestações   

< 1 

≥ 1 
6 

39 

13,30% 

86,70% 

Hábito de Fumar   

Sim 9 20,00% 

Não 36 80,00% 
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Tabela IX - Relação da variável PCR, para a presença do vírus HPV, de acordo com a presença 
ou não de lesão no colo do útero. 

 Total Normal Com lesão 
Variável N     % N % N % P  

Teste de PCR para 
HPV 

       

HPV Positivo 36 80,0 5 13,9 31 86,1 0,063 

       

HPV Negativo 9 20,0 4 44,4  5 55,6  

 
 

 

Através da relação entre a presença da lesão e as variáveis do perfil sócio-

demográfico pôde-se observar que 58,3% tinham idade igual ou inferior a 35 anos. A 

maioria das mulheres que apresentavam lesão no colo do útero eram consideradas 

não brancas (80,6%), tinham escolaridade inferior ou igual ao ensino médio completo 

(61,1%), até o momento do estudo viviam com um parceiro fixo (78,8%), deram inicio 

a vida sexual antes ou aos 17 anos (72,2%), tiveram mais de um parceiro sexual 

(75,0%), tiveram uma ou mais gestações (86,1%) e não apresentavam o hábito de 

fumar (77,8%). Esses dados foram semelhantes para as mulheres normais e com 

lesão, não apresentando nenhum resultado estatisticamente significativo (Tabela X). 
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Tabela X - Análise do perfil sócio-demográfico das pacientes de acordo com a presença da lesão 
no colo do útero. 

 Total Normal Presença de lesão 
Variável N N % N % P 

Idade cronológica       

≤ 35 anos 23 2 22,2 21 58,3 0,071 

> 35 22 7 77,7 15 41,6  

Etnia       

Branca 8 1 11,1 7 19,4 1,000 

Não branca 37 8 88,9 29 80,6  

Grau de Instrução       

≤ Ensino médio incompleto 28 6 66,7 22 61,1  1,000 

> Ensino médio completo 17 3 33,3 14 38,9  

Estado civil       

Sem parceiro fixo  12 4 44,4 8 22,2 0,219 

Com parceiro Fixo 33 5 55,6 28 78,8  

Idade da primeira relação       

≤ 17 anos 33 7 77,8 26 72,2 1,000 

> 17 anos 12 2 22,2 10 27,8  

Número de Parceiros 
sexuais 

      

Apenas 1 11 2 22,2 9 25,0 1,000 

> 1 34 7 77,8 27 75,0  

Números de gestações       

<1 6 1 11,1 5 13,9 1,000 

≥ 1 39 8 88,9 31 86,1  

Hábito de Fumar       

Sim 9 1 11,1 8 22,2 0,661 

Não 36 8 88,9 28 77,8  
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Não há associação significativa de nenhuma variável sócio-demográfica com a 

presença do vírus. No entanto, foi possível observar nas mulheres positivas para o 

vírus uma prevalência de 58,33%, em mulheres com idade igual ou inferior a 35 anos, 

e um percentual de 77,8%, nas consideradas não brancas. Uma maior porcentagem 

foi encontrada também nas pacientes que apresentavam ensino médio incompleto ou 

inferior (58,3%), que viviam com um parceiro fixo (75,0%), tinham iniciado a vida 

sexual antes ou aos 17 anos (69,4%), tiveram mais de um parceiro sexual (75,0%), 

uma ou mais gestações (83,3%) e não apresentavam hábito de fumar (77,8%). Esses 

dados de prevalência foram semelhantes tanto para as pacientes HPV positivas como 

para as HPV negativas (Tabela XI). 
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Tabela XI - Análise das variáveis de acordo com o resultado da PCR para o HPV. 

 Total HPV positivo HPV negativo 
Variável N N % N % P 

Idade cronológica       

≤ 35 anos 23 21 58,3 2 22,2 0,071 

> 35 22 15 41,6 7 77,7  

Etnia       

Branca 8  8 22,2 0 0,0 0,179 

Não Branca 37 28 77,8 9 100,0  

Grau de Instrução      

≤ Ensino médio 

incompleto 

28 21 58,3 7 77,8 0,447 

> Ensino médio completo 17 15 41,7 2 22,2  

Estado civil       

Sem parceiro fixo  12 9 25,0 3 33,3 0,682 

Com parceiro Fixo 33 27 75,0 6 66,7  

Idade da primeira 
relação 

      

Até 17 anos 33 25 69,4 8 88,9 0,407 

Acima de 17 anos 12 11 30,6 1 11,1  

Número de Parceiros 
Sexuais 

      

Apenas 1 11 9 25,0 2 22,2 1,000 
> 1 34 27 75,0 7 77,8  

Números de gestações       

<1 6 6 16,7 0 0,0 0.323 

≥ 1 40 30 83,3 9 100,0  

Hábito de Fumar 
Sim 

 

9 

 

8 

 

22,2 

 

1 

 

11,1 

 

0,661 

Não 36 28 77,8 8 88,9  

 

 



	 50	

Os dados representativos da imunomarcação com anti-VEGF estão 

representados na Figura IX, onde é possível observar uma intensidade de marcação 

maior nos grupos LIEAG e LIEBG quando comparado ao grupo normal. A 

quantificação da expressão do VEGF está representada na Figura X. Como esperado, 

foi observado um aumento gradativo da sua expressão, quando comparado os grupos 

de pacientes normais, LIEBG e LIEAG, respectivamente. Os valores do VEGF não 

foram estatisticamente significativos no grupo de pacientes LIEBG comparado ao 

grupo de pacientes com a cérvice normal (p = 0,1454). No entanto, o valor do VEGF 

foi estatisticamente significativo quando analisado o grupo de pacientes LIEAG com o 

grupo normal (p < 0,0001), e com o grupo LIEBG (p < 0,0028). 

 

 

 
Figura IX - Seções representativas que mostram o padrão de marcação pela proteína VEGF em tecidos 
cervicais. A, epitélio escamoso normal do colo do útero. B, lesão intraepitelial cervical de baixo grau 
(LIEBG). C, lesão intraepitelial cervical de alto grau (LIEAG). VEGF, Fator de crescimento endotelial 
vascular. Aumento de 40x, régua de 100um para imagem A e de 50um para B e C. 

 
  

A B C 
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Figura X – Expressão de VEGF em pacientes normais (N = 9) e em pacientes com diferentes graus de 
lesões no colo do útero (LIEBG, N= 16, LIEAG, N= 20). O resultado foi estatisticamente significativo 
quando comparado pacientes normais com pacientes com lesões do tipo LIEAG, e em pacientes LIEBG 
com pacientes com lesões do tipo LIEAG. As análises estatísticas foram realizadas através do teste de 
Kruskal-Wallis seguida do teste de comparação múltipla de Dunn. VEGF, Fator de crescimento 
endotelial vascular; LIEBG, Lesão intraepitelial de baixo grau; LIEAG, Lesão intraepitelial de alto grau. 
P <0.05 foi considerado estatisticamente significativo. 

 

 
A Figura XI representa a imunomarcação com anti-MIF, onde é possível 

observar uma maior marcação nos grupos LIEAG e LIEBG quando comparado ao 

grupo normal. A quantificação da expressão média do MIF está representada na 

Figura XII. Similarmente, a expressão média do MIF mostrou um aumento gradativo 

de sua expressão quando comparados os grupos de pacientes normais, LIEBG e 

LIEAG. Os valores de MIF não foram estatisticamente significativos no grupo de 

pacientes LIEBG comparado ao grupo de pacientes com a cérvice normal (p = 

0,1022). No entanto, o valor de MIF foi estatisticamente significativo quando analisado 

o grupo de pacientes LIEAG com o grupo normal (p < 0,0001), e com o grupo LIEBG 

(p < 0,0347). 
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Figura XI – Seções representativas que mostram o padrão de marcação pela proteína MIF em tecidos 
cervicais. A, epitélio escamoso normal do colo do útero. B, lesão intraepitelial cervical de baixo grau 
(LIEBG). C, lesão intraepitelial cervical de alto grau (LIEAG). MIF, fator inibitório da migração de 
macrófagos. Aumento de 40x, régua de 50um.  
 
 
 

 
Figura XII – Expressão de MIF em pacientes normais (N = 9) e em pacientes com diferentes graus de 
lesões no colo do útero (LIEBG = 16, LIEAG = 20). O resultado foi estatisticamente significativo quando 
comparado pacientes normais com pacientes com lesões do tipo LIEAG, e nos pacientes LIEBG 
comparado com os pacientes com lesões do tipo LIEAG. Para análise estatística foi utilizado o teste de 
Kruskal-Wallis e em seguida o teste de comparação múltipla de Dunn. MIF, Fator inibitório da migração 
de macrófagos; LIEBG, Lesão intraepitelial de baixo grau; LIEAG, Lesão intraepitelial de alto grau. P 
<0.05 foi considerado estatisticamente significativo.  
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A partir da realização do teste de correlação de Spearman, foi possível verificar 

a existência de uma correlação positiva entre a expressão dos biomarcadores MIF e 

VEGF (N = 45, r = 0,523, p < 0,01) e, a regressão linear demonstrou que para cada 

um por cento da área marcada de MIF, estima-se que em média o VEGF aumenta 

0,559%. 

Com o intuito de observar a relação desses biomarcadores com a presença do 

vírus no colo do útero, fez-se uma análise dos valores de MIF e VEGF de acordo com 

o resultado da PCR. Como resultado, é possível observar uma maior expressão de 

MIF e VEGF nas pacientes positivas para o vírus HPV quando comparadas as 

pacientes negativas, no entanto, não é possível observar a existência de resultados 

estatisticamente significativos (Tabela XII).  

  

 
Tabela XII – Análise dos valores de MIF e de VEGF de acordo com a PCR positiva e PCR negativa, 
com a representação da mediana. Número total de amostras equivalente a 45. Teste de Mann-Whitney. 
P < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

 PCR 

 Positiva (N = 36) Negativa (N = 9) P 

MIF  9,49 6,36 0,222 

VEGF  47,39 44,00 0,321 

 

 

Quando analisada a expressão dos biomarcadores (MIF e VEGF) com a PCR, 

apenas das pacientes que apresentavam algum grau de lesão na cérvice uterina, não 

foi possível observar nenhum resultado significativo (Tabela XIII). 

 

 
Tabela XIII – Análise dos valores de MIF e de VEGF de acordo com a PCR nas pacientes que 
apresentavam lesão no colo do útero, com representação da mediana. Número total de amostras igual 
a 36. Teste de Mann-Whitney. P < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

 PCR 

 Positiva (N = 31) Negativa (N = 5) P 

MIF 11,93 15,39 0,533 

VEGF 48,63 49,57 0,756 
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A relação do MIF e do VEGF com a PCR, nas pacientes que não apresentavam 

lesão na cérvice uterina, também não demonstrou nenhum resultado significativo 

(Tabela XIV). 

 

  
Tabela XIV – Análise dos valores de MIF e de VEGF de acordo com a PCR, nas pacientes que não 
apresentavam lesão no colo do útero, com a representação da mediana. Total de nove amostras. Foi 
realizado o teste de Mann-Whitney, com P < 0,05 considerado estatisticamente significativo. 

 PCR 

 Positiva (N = 5) Negativa (N = 4) P valor 

MIF 3,86 4,43 0,556 

VEGF 19,62 27,94 0,556 
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5 DISCUSSÃO 
 
 

Nesse estudo não foi possível encontrar nenhuma relação estatística 

significativa entre os dados sócio-demográficos e a presença do vírus ou da lesão. 

Através dos dados obtidos, a partir da relação da PCR e a presença de lesões 

na cérvice uterina, foi possível observar que cinco do total das 36 mulheres que 

apresentavam lesões no colo do útero, sejam elas de baixo grau ou de alto grau, não 

apresentavam o papilomavírus humano. Enquanto outras cinco mulheres 

apresentavam o vírus, mesmo com o resultado da biópsia normal. Essa primeira 

assertiva pode ter sido decorrente da técnica utilizada no momento da maceração e 

posterior extração do material genético da amostra de tecido. Uma vez que, é neste 

momento que ocorre a suspensão das células para posterior ruptura e liberação do 

material genético, sendo assim necessário a realização de uma metodologia mais 

sensível para identificação do material genético viral. Por outro lado, em algumas 

amostras obtidas não foram observadas alterações no colo do útero, ainda que 

demonstrassem a presença do HPV, o que pode ser explicado pela falta de 

sensibilidade do resultado citológico/histopatológico, ou pela existência do vírus em 

sua forma latente, na qual não existe replicação viral, nem sintomatologia, embora o 

genoma viral esteja presente em algumas células da cérvice uterina em uma baixa 

frequência de cópias. É importante que, nesses casos, ocorra o acompanhamento 

mais rigoroso devido ao maior risco de desenvolvimento das lesões no colo do útero 

(NOMELINI et al., 2007; RODRIGUES et al., 2014). 

 Apesar da associação entre a presença do vírus e da lesão não ter sido 

estatisticamente significativa (p < 0,05), o seu p valor foi marginalmente significante, 

ou seja, se outros trabalhos forem realizados utilizando esse N amostral, é provável 

que se encontre uma associação significativa. Além disso, essa falta de associação 

pode ter sido decorrente do pequeno número de amostras. 

Enquanto isso, a taxa de prevalência de mulheres positivas para a presença do 

vírus, com lesão do tipo LIEBG e LIEAG, corresponderam respectivamente a 75% e 

95%, resultado um pouco superior a taxa de prevalência encontrada por Fernandes 

et al. (2009) em pacientes com lesões LIEBG e LIEAG, que foi de 58,5% e 77,6%, em 

estudo também realizado em Natal. Essa diferença na prevalência da infecção 

encontrada no nosso estudo em comparação ao de Fernandes et al. (2009), poderia 

ser explicado pela diferença no modo de obtenção e processamento da amostra, visto 
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que, no estudo de Fernandes et al. (2009) foi utilizado uma escova ginecológica para 

coleta das células descamadas da ectocérvice e endocérvice, enquanto no presente 

estudo foi coletada através da biópsia. O método de coleta através da biópsia, tem 

uma melhor sensibilidade para detecção das lesões provocadas pelo HPV no colo do 

útero, uma vez que a coleta é melhor direcionada para as áreas que têm 

características sugestivas de infecção pelo HPV. 

A angiogênese, formação de novos vasos da rede vascular pré-existente, é 

essencial para o crescimento e invasão do tumor. Entre os fatores proangiogênicos, o 

VEGF é considerado como o fator de maior potencial (CHENG et al., 2011). A 

expressão de RNA mensageiro do VEGF e a densidade de microvasos estão 

significativamente aumentadas em carcinomas invasivos e em lesões intraepiteliais 

de alto grau em comparação com lesões intraepiteliais de baixo grau e lesões epiteliais 

escamosas benignas (CARRERO et al., 2009, GUIDI et al., 1995). 

Consequentemente, a hipótese seria que ocorresse uma expressão maior do VEGF 

no epitélio do colo útero das mulheres com lesões, corroborando com os dados 

encontrados no presente estudo.   

Após à análise do VEGF nas 45 pacientes, foi possível observar um aumento 

gradativo da intensidade de marcação nas pacientes normais (19,62), LIEBG (41,59) 

e LIEAG (55,42), com uma diferença estatisticamente significante entre as mulheres 

normais versus LIEAG e LIEBG versus LIEAG. Nossos dados confirmam a hipótese 

de que o VEGF está envolvido diretamente, mas não exclusivamente, no processo de 

displasia cervical, sendo um fenômeno precoce na carcinogênese cervical, sendo 

detectado em níveis mais baixos em lesões de baixo grau e em níveis mais elevados 

em lesões de alto grau, como visto em estudo de Branca et al. (2006).   

Dados semelhantes foram encontrados por Obermair et al., 1997, comprovando 

que existe uma associação significativa entre a expressão do VEGF e o grau de 

displasia, bem como entre a expressão do VEGF e a densidade de microvasos, 

evidenciando, indiretamente, que o VEGF pode desempenhar um papel importante na 

mudança para o fenótipo angiogênico na NIC (OBERMAIR et al., 1997). No estudo 

desenvolvido por Carrero et al. (2009) foi encontrada uma alta expressão de VEGF no 

NIC-I, sugerindo-o como um marcador precoce da neovascularização e disseminação 

do câncer. 

No entanto, existem estudos que não demonstram essa relação, com 

significância estatística, entre os níveis de VEGF e o grau de lesão do colo do útero, 
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como o desenvolvido por NO et al. (2009), embora seja possível verificar uma maior 

expressão de VEGF em NIC-III e NIC-II do que em NIC-I.  

Em conjunto, podemos dizer que nossos resultados sugerem que o VEGF é um 

marcador presente nos estágios iniciais de carcinogênese cervical, aumentando 

progressivamente a partir das pacientes normais para as lesões de baixo grau e 

apresentando maior expressão em lesões de alto grau. Como nesse estudo não foi 

possível à análise de mulheres com carcinoma não podemos avaliar a sua expressão 

nesses casos, no entanto, outros trabalhos revelam o VEGF como essencial para o 

desenvolvimento e disseminação do câncer cervical invasivo (CARRERO et al., 2009; 

NO et al., 2009; OBERMAIR et al., 1997). 

 Numerosos dados clínicos e experimentais sugerem que o MIF pode 

desempenhar um papel na patogênese de vários tumores sólidos. Nesse estudo, 

combinamos a detecção por imuno-histoquímica com o grau de lesão. A marcação 

através da imuno-histoquímica mostrou que a MIF estava localizada principalmente 

no citoplasma e ocasionalmente na membrana ou núcleos de células epiteliais 

cervicais, como em estudo demonstrado por Cheng et al., 2011. Nesse mesmo 

estudo, foi evidenciado que existe uma tendência crescente no aumento da marcação 

da MIF em células de tecido normal, NIC-I e NIC-II em relação a NIC-III e ao câncer, 

no entanto, seus valores não foram estatisticamente significantes.  

No presente estudo foi possível observar um aumento gradativo da expressão 

de MIF em pacientes normais (3,86), pacientes LIEBG (8,90) e LIEAG (22,70), 

respectivamente, sendo a relação normal versus LIEAG, e LIEBG versus LIEAG 

estatisticamente significativa. Krockenberger e colaboradores (2008) relataram que a 

MIF foi super expressa em tecidos de câncer cervical e propuseram que a MIF poderia 

desempenhar um papel crítico na patogênese e progressão do câncer cervical, 

consistente com o nosso achado atual. Portanto, é notória a importância de MIF para 

o desenvolvimento de câncer, no entanto, o mecanismo exato como esse fator age 

ainda não está claro, sendo necessárias mais pesquisas para poder utilizá-lo como 

alvo terapêutico.  

Estudos vêm demonstrando que o fator inibidor da migração de macrófagos 

induz um aumento dose-dependente na secreção de VEGF em células de câncer 

cervical (CHENG et al., 2011). A correlação de Spearman, realizada nesse estudo, 

para amostras normais e com lesões anterior ao câncer, entre MIF e VEGF, provou 

que existe uma correlação positiva (r = 0,523) entre esses biomarcadores, ou seja, as 
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duas variáveis aumentam simultaneamente. A partir do resultado da regressão linear, 

(36,21 + 0,599 x MIF) afere-se que para a cada um por cento da área marcada de 

MIF, estima-se que, em média, o VEGF aumenta 0,559 por cento. Desse modo, com 

uma terapêutica que ajude a controlar os níveis de MIF, possivelmente será possível 

regular os níveis de VEGF. Vale salientar que o MIF não é um fator exclusivo para o 

aumento do VEGF, existem outros fatores que estão envolvidos e influenciam o 

comportamento do VEGF (BRANCA et al., 2006, MATHUR; MATHUR, 2005; 

THANGARAJAH et al., 2009), como já foi visto anteriormente e demonstrado de modo 

simplificado na Figura XIII. 

 

 

 
Figura XIII – Esquema representando fatores associados com a estimulação do VEGF. VEGF, fator de 
permeabilidade vascular, MIF, fator inibitório de macrófago, HIF-1, fator indutor de hipóxia, p53, 
proteína supressora de tumor. 

   

 

Quando analisada a relação entre o HPV e a expressão dos biomarcadores 

MIF e VEGF, foi possível observar que não existe uma diferença significativa no nível 

da expressão desses biomarcadores entre as mulheres negativas quando 

comparadas com as positivas para o HPV, demonstrando que não houve uma relação 
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direta do vírus com os biomarcadores. Sendo assim, o VEGF e o MIF não são 

decorrentes da presença direta do vírus, estando envolvidos com o processo 

inflamatório inerente a lesão.  

Através dos resultados obtidos, da análise das tabelas XIII e XIV, foi possível 

observar que a expressão do MIF e do VEGF, em ambos os casos, é um pouco maior 

nas mulheres que não apresentam o HPV do que naquelas em que foi demonstrada 

a presença do vírus. Corroborando com os dados que o MIF e o VEGF não estão 

relacionados diretamente com a presença do vírus, estando envolvidos a um processo 

inflamatório no colo do útero da paciente. No entanto, como mostrado em resultados 

anteriores, ambos biomarcadores estão relacionados diretamente ao grau da lesão na 

cérvice uterina, sugerindo que o aumento dos níveis de MIF e de VEGF ocorrem 

devido ao progressivo aumento do processo inflamatório, ocasionado indiretamente 

pelo vírus.  
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6 CONCLUSÕES 
 
 

• O estudo demonstrou uma taxa de prevalência global de infecção genital pelo 

HPV de 80%. 

• Ocorre um aumento gradativo nos níveis de VEGF de acordo com o grau da 

lesão do colo do útero, sendo estatisticamente significativos quando 

comparado um tecido normal com LIEAG, ou uma lesão tipo LIEBG com uma 

LIEAG. 

• O aumento dos níveis de MIF é gradativo de acordo com o grau da lesão do 

colo do útero, sendo estatisticamente significativos quando comparado um 

tecido normal com LIEAG, ou uma lesão LIEBG com uma LIEAG. 

• Há uma correlação positiva entre os biomarcadores MIF e VEGF (r = 0,523, p 

< 0,001). 

• Não existe associação significativa entre o HPV e os níveis de MIF e VEGF. 

• MIF e VEGF estão associados a inflamação e indiretamente a presença do 

HPV.  

• MIF e VEGF são potenciais alvos moleculares para estudos de prevenção e 

tratamento do câncer cervical. 

 

Desta maneira, por meio deste trabalho, pôde-se concluir que o VEGF e o MIF 
estão correlacionados e envolvidos no processo de displasia cervical, 
aumentando a sua expressão conforme ocorre a progressão da lesão. 
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ANEXO A – O Sistema Bethesda 
 
 

 

O Sistema Bethesda foi introduzido inicialmente em 1988 e revisado em 

1991 e 2001. Criado para descrever os resultados da citologia da cérvice uterina, foi 

desenvolvido como um sistema de terminologia uniforme com o intuito de fornecer 

uma orientação clara para o manejo clínico, sendo à avaliação da adequação do 

espécime clínico o componente de garantia de qualidade mais importante. O 

significado mais preciso das terminologias utilizadas para descrever os resultados 

citológicos foi proposto por Solomon et al., 2002. No referido estudo, os autores 

chamam a atenção de a interpretação dos achados morfológicos no exame citológico 

devem ser relacionados com os dados clínicos da paciente, para a obtenção de um 

resulta que contribua para a definição do diagnóstico correto das lesões (SOLOMON 

et al., 2002). 

 

 

Tabela XV - Classificação segundo o sistema de Bethesda e segundo Richart. NIC, neoplasia 
intraepitelial cervicl; LIEBG, lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau; LIEAG, lesão intra-epitelial 
escamosa de alto grau. 

Classificação quanto ao grau da 
lesão  

Sistema Bethesda, 
2001 

Richart, 
1967 

Displasia Leve LIEBG NIC I 

Displasia Moderada LIEAG NIC II 

Displasia Acentuada LIEAG NIC III 

Carcinoma Escamoso Carcinoma Carcinoma 

 
 

 

 

 



	 72	

ANEXO B – Questionário 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

 
1. Identificação (Iniciais do nome): 

2. Data  /    /     (dia/mês/ano) 

 

DADOS GERAIS 
3. Data de nascimento:    /   /        (dia/mês/ano)      Idade:         Anos 

4. Estado Civil: (  ) solteira (  ) casada (  ) viúva (  ) separada/divorciada (  ) estável 

4.1 Estado conjugal : (  ) vive sem parceiro fixo (  ) vive com parceiro fixo 

5. Escolaridade: (  ) analfabeto (  ) fundamental incompleto (  ) fundamental completo 

(  ) médio incompleto (  ) médio completo (  ) superior incompleto (  ) superior 

completo 

6. Cor: (  ) branca (  ) não branca 

 

HISTÓRIA MÉDICA 
7. Idade à primeira relação sexual:       anos de vida 

8.  Quantas vezes ficou grávida?           Gravidezes. 

9. Com quantos homens já teve relação? ( Incluindo atual parceiro )            Homens. 

10. Com que freqüência você usa preservativo nas relações sexuais:  
(  ) Nunca ( ) Raramente ( ) A maioria das vezes ( ) Sempre 

11. Você já teve ao menos uma destas doenças sexualmente transmissíveis 

(Trichomonas,gonorréia, HPV, sífilis): (  ) Não (  ) Sim (  ) Ignorado 

12. Você já realizou tratamento para HPV, verruga genital, NIC? (  ) Não (  ) Sim                  

(  ) Ignorado 

13. Algum parceiro seu teve ou tem HPV, ou outra doença sexualmente 

transmissível? (  ) Não (  ) Sim (  ) Não sabe 

 

FATORES DE RISCO 
14.  Já fez Citologia (Preventivo)? (  ) Sim (  ) nunca 

Quando foi o último?     Meses          Anos (  ) Não lembra 
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15. A senhora fuma?  (  ) Não (  ) Sim  

16. Quantos cigarros por dia? (  ) Até 5 (  ) 5-10 (  ) 10-15 (  ) 15-20 (  ) Mais que 2 

 

EXAME FÍSICO E RESULTADOS DOS EXAMES: 
1.Inspeção da genitália: 

a) Vulva: (  ) sem lesões (  ) com lesões   TIPO? 
b) Vagina: (  ) sem lesões (  ) com lesões               CORRIMENTO? 

2.Colo (COLPOSCOPIA) visualização da JEC? 

(  ) sem lesões (  ) inflamatória (  ) EAB  (  ) MOSAICO (  ) PONTILHADO                           

(  )    VASOS ATÍPICOS 

3.Resultado da citologia: 

(  ) Normal (  ) Inflamatória (  ) ASCUS/ LSIL (  ) ASCUS/HSIL (  ) ASC-H 

(  ) LSIL (  ) HSIL (  ) CARCINOMA ESCAMOSO (  ) ADENOCARCINOMA 

(  ) Insatisfatória, por? 

5.Resultado da biópsia:  

(  ) Normal, (  ) METAPLASIA/CERVICITE, (  ) LSIL, 

(  ) HSIL, (  ) CARCINOMA  ESCAMOSO,(  ) ADENOCARCINOMA. 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa: “Caracterização dos 
biomarcadores e do perfil imunológico de mulheres infectadas pelo HPV 

segundo o local e a gravidade da lesão”. 
 
 

ESCLARECIMENTO 
 
 

O câncer de colo do útero é uma causa importante de doença e mortalidade 

em mulheres. Esta doença se relaciona a infecção pelo vírus do papiloma humano 

(HPV), porém não se sabe exatamente como o vírus age no sistema imunológico 

determinando que algumas mulheres eliminem o vírus e outras tenham câncer, 

quando não tratadas. O motivo que nos leva a este estudo é aumentar o conhecimento 

sobre a infecção causada pelo vírus e sobre como nosso organismo se defende contra 

eles. 

Para realizarmos o presente estudo iremos colher material da boca, do ânus e 

do colo do útero de mulheres que apresentaram lesões por HPV no preventivo. Este 

material servirá para confirmar a presença do vírus e determinar o tipo de HPV. Além 

disso, você realizará um exame de colposcopia para localização da lesão que veio 

descrita no seu preventivo. Se houver lesão nós faremos uma biópsia para retirar um 

pedaço do colo que está alterado e para saber se é portadora do HPV e doença 

causada por ele. Desta forma poderemos ter certeza do diagnóstico e também fazer 

a avaliação do seu sistema imune em relação ao HPV. 

Coletaremos também sangue para pesquisar outras doenças transmitidas por 

relação sexual, como HIV e Hepatites B e C. O sangue coletado para o exame de HIV 

também poderá ser utilizado para completar essa avaliação do seu sistema 

imunológico. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 

voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. Você terá o 

direito de receber os resultados de todos os exames coletados, de desistir de participar 

da pesquisa se não desejar coletar os exames e de ser mantida atualizada sobre os 

resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que 
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sejam do conhecimento dos pesquisadores.A sua participação neste estudo poderá 

gerar algum desconforto na região genital, e poderemos ter o risco de sangramento e 

infecção após a biópsia, porém o benefício do diagnóstico correto do HPV e do 

adequado tratamento é superior ao risco e indispensável para que se tiver o vírus não 

desenvolva câncer. Além disso, poderá gerar algum constrangimento por se tratar de 

pesquisa sobre doença sexualmente transmissível e que exige exame de vagina, 

útero e ânus. Para minimizar os riscos de complicações na genitália e de 

constrangimento, a coleta das informações pessoais e do material de pesquisa será 

feita por pesquisadores capacitados em ambiente reservado, garantindo total 

privacidade. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), você terá direito a 

tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente 

estabelecidas. 

O médico-pesquisador responsável pela sua consulta fará o seu tratamento ou 

encaminhamento, quando for necessário, garantindo o seu completo atendimento na 

rede de saúde, no que tange as lesões por HPV. Não há despesas pessoais para o 

participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não 

há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Existe 

compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa e de divulgar seus resultados em revista científica. Você poderá 

esclarecer qualquer dúvida sobre a pesquisa sempre que quiser, com a pesquisadora 

responsável, DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO CORNETTA pelo telefone (84) 

32062116, e-mail - mcornetta@hotmail.com, ou com os pesquisadores responsáveis 

pela coleta de material, DR. RICARDO NEY COBUCCI pelo telefone (84) 32229741, 

e-mail- rncobucci@hotmail.com e DRA.ELVIRA BARBALHO, e-mail- 

elvirabarbalho@hotmail.com. Você tem a liberdade da retirada de consentimento a 

qualquer momento e pode deixar de participar do estudo quando quiser sem qualquer 

prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição, bastando comunicar a 

decisão aos pesquisadores, ou aos comitês de ética em pesquisa relacionados 

abaixo. 
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1) Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes- 
CEP/HUOL 

Av. Nilo Peçanha, 620-Petrópolis- CEP 59012-300- Natal-RN 
Telefone: (84) 33425003 

2) Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Potiguar 
Av.Senador Salgado Filho, 1610 – Lagoa Nova – Natal-RN 

Telefone: (84) 32151219. 
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ANEXO D – Parecer Consubstanciado do CEP
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ANEXO E – Artigo de Revisão Publicado intitulado: ‘‘Macrophage Migration 
Inhibitory Factor (MIF): Biological Activities and Relation with Cancer’’ 

 
 

 
 


