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~ Durante o ano de 1992, foram registrados no SÀP-HU-UFSC' 80' casos de 
pacientes do :ambulatório de ginecologia do HU que tiveram citologia com alteração 
epitelial _não-inflamatória. Destas,¿fo`ram‹relacionadas~as 69 que tinham sinais de infecção 
por HPV, as quais foram acompanhadas: por um período-que variou entre 17 e- 26 meses. 
Assim, a incidência de alteração epitelial não inflamatória foi de..2,95%, sendo 0,86%, 
associados a LIE ou ca invasor, e 2,09% como sugestivos mas não conclusivos- de infecção 
por HPV. 'A identificação de sinais de HPV foi menor quanto mais grave a lesão: 100% 
nas LIE BxG,`30% nas LIE AG e 20% 'dos carcinomas invasores. H 

Os 'casos designados como sugestivos foram aqueles em que os critérios 

clássicos de Mesiscls não estavam presentes, mas- haviam .os denominados sinais menores, 
descritos por Schneider. 18,41% das pacientes- com suspeita citológica- de HPV e 37,5% 
daquelas 'com diagnóstico de LIE B`xG com nunca retornaram ao ambulatório. 

' No serviço de ginecologia, a conduta mais freqüentemente adotada frente a 

um laudo sugestivo mas não conclusivo de infecção por HPV foi fazer nova citologia. O 
segundo método, em freqüência, foi a colposcopia. Dos casos suspeitos, 31,6% não foram 
investigados, -24,5% 'confirmaram diagnóstico de .infecção por HPV através de outro 
método. Além disso, 8,2% das pacientes foram tratadas, e 20,5% tiveram uma segunda 
colpocitologia que manteve a suspeita de infecção viral. 

Os dados clínicos analisáveis, como idade, idade de início da atividade sexual, 
número de gestações, partos e abortos, e queixa clínica, não mostraram diferenças 
significativas entre os grupos de LIE BXC com HPV, LIE AG com HPV esugestivas de 
HPV.

_

\
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,Diiring 1992 were registred in Serviço de Anatomia Patológica do 'Hospital 
Universitário da- Universidade Federal de' Santa. Catarina (SAP-HU-UFSC), 30 
gynecologic amhulatory' patients. cases that had a- Pap sinear with non-inflammatory 
epithelial alteration From there, 69 with syns of HPV infection were selected and 
were accompainedfor a period from 17 to 26 months. Is, the NIEA incidence wa~ 
including HPV cytologic alterations, wich incidence was 2,95% being 0,36% associated \ 
with squamous epithelial lesion or invasive carcinoma, and 2,08% of HPV signs was as 
lasser as ahardeø' the lesion: 100% in the low-grade squamous epithelial lesion (LGSEL), 
30% in, the high-grade squamous epithelial lession (HGSEL) and 20% in the invasives 
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I \ O O O carcinomas. The caseswanned as sugestives were there in which the Me¡sels's classic 
criteria were-nt Present, but .there were the Scheiderfs mirror signs. 18,4% of the patents 
with HPV 'zyzology zzzspzzzzzú and 37,5% of zhzfz wizti Lcgat with diagnosis of HPV 
have never returned to the ambulatory. In the ambulatory'of gynecology, the patients 
with cytology suspected of HPV infections were investigated most frequently with a new 
cytology. The second methode was the colposcopy. From the suspected cares, 31,6% were 
not investigated, in 24,5% the diagnosis of HPV infection was confirmed with anothes _,.í.....m_ 
methode. In addition, 8,2% from the patiens were treated, and 20,5% had a second 
cytology that maintained the suspcct of ,viral infection. The analisable clinical data,/li_l§_e_§_. 
age, time of sexual activity, number ` 

s, 
` nd abortions, and clinical of pregnanire delives a 

couplain, di_d'nt shwow significativas differences between the group of LCSEL, HGSEL "',-_-P __,.-- Í-fr-"'_""'í*'*-¡%~_ 
and sugestives of HPV. -~"`f- 

,. L f/w¿z~ 
/(9/\/'\/\, 

,c 
-V 

Q/ 
M:/Íulm /\/c>«_Ç/~lz‹z\ 

0 

V *L/.<> <9'°l«/1-s 

Õl, 

0UV[J¿¡/1Yf'°



W 

-9/| 'iççj 
IN'monUçÃo 

57 
).‹z'¿*f'”"fi

W 
9 Desde que Papanicolaou, em 1928, descreve que as células neoplásicas da 

cérvix uterina podem ser observadas em esfregaços vaginais (1), e, juntamente com Traut 
introduziu a colpocitologia como método' de rotina, a prevenção do carcinoma de colo 

W' Í/_ de útero tornou-se uma realidade. Nos países desenvolvidos, onde este método é utilizado 
M_,¬,¢~/C 
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amplamente pelas' mulheres com vida sexual' ativa, a incidência desta neoplasia decaiu, 
não mais aparecendo no topo da lista de incidência de neoplasias Apesar de alguns 
estudos apontarem para um aumento na incidência desta neoplasia entre mulheres mais 
jovens, é fato dado que. em mulheres- acima de 50 anos a -sua incidência declinou 
dramaticamente (4). - 

' No terceiro mundo, porém, a. situação não é a mesma. O carcinoma (ca) de 
colo uterino é a neoplasia visceral mais freqüente no Brasil. -Em Santa Catarina, no 
período de 1981 a 1985, sua freqüência foi de 15,3% dos cânceres do sexo feminino (5). 
Sua mortalidade, no entanto, vem caindo, sendo que no nosso estado, no período de 1985 
a 1983, foi superado pelo de mama e estômago. Na mortalidade geral feminina acima de 
20 anos de idade, neste período, o câncer de colo de útero contribuiu em média, com 
0,88% (6); - 

_ 1 
A cobertura do exame de Papanicolaou, em Santa Catarina, no ano de 1993, 

estudos, não passa de 7,3% da população feminina acima de 20 anos (8, 9). 
ší chegou a 13,69% da população-alvo A nível nacional, a cobertura, segundo alguns 

fa 
Baseando-se no fato de o carcinoma de colo de útero ter um perfil 

epidemiológico semelhante a uma doença sexualmente transmissível, tornou-se mister 
encontrar um agente infeccioso a quem atribuir sua etiologia (l0,l1,12,1~3,14,l5). Neste 
sentido fizeram-se muitos estudos e, a partir dos anos 70, têm-se dadomuita importância 
ao Human papilloma virus (HPV) (16). Este ê um vírus da família Papovaviridae, do 
qual são descritos, atualmente, mais de 60 sorotipos diferentes, dos quais no mínimo 22 
infectam a região ano-genital (17). Conhecido desde 1907 como agente etiológico das 
verrugas vulgares (18,19), é o agente etiológico do condiloma acuminado, doença 
sexualmente transmissível mais comum no mundo, e cuja incidência cresce 

constantemente. Em 1992, teve um índice diagnóstico de 17,5% dos casos em cada mil
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pacientes, contra 12% no ano anterior (20). Esses condilomas são geralmente associados 
aos vírus chamados de baixo risco, tipos 6 e ll. Preocupação maior despertam os vírus 
tipo 16, 18, 31 e 33, conhecidos como de alto risco, apesar de existirem estudos 
implica-ndo também os tipos 6 e 11 na gênese de neoplasias (21,22).

_ 

` 

Justifica-se, asssim, que se tenha interesse em estabelecer uma incidência de 
infecção por HPV no nosso meio, ea de traçar um perfil do que acontece com as pacientes 
dentro do Hospital Universitário após um diagnóstico ou suspeita citológica de alteração 
por HPV. .
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Rigorni-Stern, em 1842, observaram que o carcinoma (ca) de colo uterino 
incide de modo bem mais freqüente em prostitutas, quando comparadas às freiras (10). 
Numerosos estudos posteriores, dentre os quais se destacam os de Gagnon (1 1) e Towne 
(12), confirmaram tal observação, de maneira que se afirma, hoje, que o ca epidermôide 
de cêrvice uterina e suas lesões precursoras não ocorrem em virgens, e que 0 risco de 
uma mulher desenvolver esse tipo de lesão correlaciona-se fortemente com o número de 
parceiros sexuaisque ela -tenha, bem como com o número de parceiras que seu parceiro 
tenha/tenha tido (14). Assim, seguindo alguns autores, considera-se que as lesões 

precursoras do ca de colo uterino sejam uma entidade sexualmente transmissível, assim 
como a gonorréia, a sífilis, entre outras (l4,l5). 

Até o final da década de 60, na busca por um agente etiológico, diversos 
patógenos foram estudados, como por exemplo, o gonococo, o Treponema pallídum, 
Tricbomonas vaginalis. Nesta época surgiram os primeiros estudos nos quais se implicava 
of Herpes virus tipo 2 (HSV 2) na etiologia do câncer de colo uterino. Estudos deste 
período apontavam para um papel do smegma, valorizando a influência do coito - sua 
precocidade, freqüência e variedade de parceiros sexuais (23)._Por outro lado, já em 
1972, usando técnicas de hibridização por DNA-DNA ou DNA-RNA, zur I-lausen (que 
estudava o vírus Epstein Barr em linfoma de Burkitt) encontrou dificuldade em 
comprovar a existência do DNA HSV 2 em cânceres ano-genitais (24). Estudos 
prospectivos publicados mais tarde demonstraram não haver risco aumentado de 
desenvolver câncer cervical em pacientes com infecção pelo HSV 2 (l4,25). Estudo de 
1993 comparando a presença de anticorpos a diversos agentes infecciosos concluiu que o 
passado de infecções sexalmente transmissíveis por Clamydia trachomatis, HSV e vários 
outros agentes, excluído o Human papilloma virus, não têm significância etiológica (26). 

A partir de estudo publicado em 1974 por zur Hausen, passou-se a pensar no 
Human papilloma virus (HPV) como tendo algum papel na gênese do ca de colo (24), 
sendo que o seu papel como agente etiológico do condiloma acuminado ê conhecido desde 
1907, quando Ciuffo produziu condilomas em sua mão, injetando material passado em 
filtro com poros tão pequenos que só vírus passariam (18).
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O termo coilôcito para designar alteração por HPV vem desde 1956, quando 
Koss e Durfee descreveram células derivadas do epitélio cervical, qua apresentavam 
clareamento peri-nuclear e condensação do citoplasma periférico. Cbamaram essa 

alteração de atipia coilocitótica (27). ' 

A descrição das alterações citolõgicas provocadas pelo HPV em condilomas 
genitais foi feita simultaneamente por dois grupos independentes: Meisels _e Fortin, em 
Quebec, Canadá, a publicaram em dezembro de 1976 (28), enquanto Purola e Savia, de 
Helsinque, Finlândia, o fizeram em janeiro de 1977 (29). Para os primeiros, as alterações 
nas células escamosas seriam 0 aumento do volume celular, bi ou rnultinucleação, 
hipercromasia, clareamento peri-nuclear, anfofilia e alterações disceratóticas. Esses são 
os critérios hoje chamados de clássicos para o diagnóstico de alteração provocada pelo 
HPV, a ser vista na citologia cérvico-vaginal. 

Purola 'e Savia descreveram três tipos de células derivadas de lesões 

condilomatosas: células superficiais, ceratinizadas e com discariose; células intermedi- 
árias "condilomatosas" (com formação de halo peri-nuclear e vacuolização do citoplasma, 
núcleos aumentado de volume, com acentuamento da membrana n_‹:¿lear, padrão 
irregular de cromatina, sem que se possa denominar tais alterações nucleares de 
discariose); e células coilocitóticas. 

Um pouco mais tarde, em 1977, Meisels e cols publicaram trabalho no qual 
mostravam três padrões histológicos de manifestação do condiloma: a forma plana, a 

lesão clássica, papilomatosa, e uma forma endofítica mais rara. Chamaram atenção para 
o fato de que várias dessas lesões teriam sido interpretadas como displasias, o que os 
levava a especular se essa lesão sexualmente transmissível poderia representar uma lesão 
pré-cancerosa (30). 

Confirmando que o .HPV não faz apenas lesões acuminadas,em 1978, Laverty 
e cols (31) e Della Torre e cols (32) documentaram a presença de partículas virais 
nucleares em lesões cervicais planas. 

A partir da década de 80, passou-se a aceitar que o coilócito é sinal específico 
de infecção por HPV, visto em esfregaços cervicais e cortes bistológicos, e que a infecção 
da cérvice uterina pelo HPV pode expressar-se tanto por condilomas quanto por 
displasias (27). 

Importante, também, foi o trabalho publicado por Gissmann, Pfister e zur 
Hansen, em 1977,no qual identificavam diferentes tipos de HPV causando condilomas 
(33). › 

Em 1980, com 0 desenvolvimento de anticorpos grupo-específicos que reagiam 
com proteínas do capsídeo de vários HPVs, e o uso de técnicas de imuno-pcroxidase,
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Shah e cols (34) demonstraram o vírus em coilôcitos de aproximadamente 50% das 
displasias cervicais. Tais achados eram consonantes com o que publicaram zur Hausen e 

cols, simultânea e independentemente, no sentido de implicar o HPV na gênese do ca de 
colo uterino (27). 

Revendo os casos previamente diagnosticados como de NIC 2 e 3, Richart e 

cols, em 1983, constataram que a coexistência de lesão pelo HPV e NIC era encontrada 
em pacientes mais jovens. Deixaram em aberto a discussão de se o HPV é 0 responsável 
pela NIC, ou se acelera o curso da doença (35). 

O HPV 16 foi descrito em 1983 por Dürst e cols, que acreditavam ser ele 
desencadeador das lesões pré-neoplásicas do colo uterino (36). ~ 

0/ Crum e cols, em 1984, publicaram estudo analizando biopsias de condilomas 
planos, nos quais procuraram mitoses atípicas, correlacionando-as com a presença de 
HPV por hibridização in situ. Em 10 lesões com figuras anormais de mitose, 7 continham 
HPV 16, enquanto de 13 lesões sem essas figuras, em 7 encontraram outros tipos de HPV. 
Concluíram que a presença de HPV 16 está correlacionada a mitoses atípicas em 
condilomas planos de cérvice uterina, e que este tipo de lesao é precursor do ca invasor 
de colo uterino (37). Confirmaram esses achados em trabalho publicado em 1935 (38). 

Kreider e cols induziram, de modo experimental, alterações semelhantes às 
"displasias" de colo uterino, expondo 0 epitélio cervical obtido de material de 
histerectomias e transplantado para a cápsula renal de ratos à ação do HPV (39). 
Anteriormente jná se havia produzido transformação morfológica in vitro, usando o DNA 
do HPV (40), e McCance e cols comprovaram este tipo de alteração em cultura de 
queratinôcito, testando especificamente o HPV 16 (41). 

- Em 1985, Suprun e cols, estudando a incidência de neoplasia intraepitelial 
cervical (NIC) em mulheres israelenses, encontraram 100 mulheres com NIC, das quais 
45 tinham sinais citohistológicos de infecção pelo HPV (42). 

Estudando mulheres com esfregaços cervicais anormais na Alemanha e nos 
EUA, Schneider e cols (43) tiveram resultados semelhantes aos de Crum (38,l6). 

Testaram separadamente HPVs de tipos 6/11 e 16/18, e correlacionaram esses achados 
virolôgicos a achados de citologia e colposcopia. O HPV foi encontrado em 75 a 83% dos 
casos, mas o tipo 16/18 foi isolado mais freqüentemente de lesões mais severas, estando 
corelacionado à evolução para carcinoma in situ, em período de até 24 meses. O tipo viral 
encontrado em intróito e vagina freqüentemente era o mesmo isolado na cérvice, e nas 
células exfoliadas dos parceiros sexuais dessas mulheres (43). 

Usando espécimes provindos de conização cervical, Gupta e cols encontraram 
HPV, por hibridização in situ, em 71% dos casos, estando as áreas de neoplasia
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intraepitelial comumente próximas a áreas condilomatosas. O tipo de HPV no condiloma 
era o mesmo que na neoplasia: 16, 18 e 31, com 30, 10 e 6 casos em 50, respectivamente 
(44,4.s). 

Campion e cols (46) estudaram as parceiras de homens com condiloma de 
pênis, e sugeriram que a infecção peniana do parceiro é fator de risco para neoplasia 
cervical. 

Em estudo prospectivo, acompanhando por 6 anos 846 pacientes com 
esfregaço vaginal alterado por HPV, Mitchell, Drake e Medley, encontraram um risco 
relativo de 15,6 em relaçao â população em geral. Em mulheres abaixo de 25 anos o risco 
relativo chega a 38,7% (47). . 

Mittal e cols procuraram as citologias prévias de pacientes com diagnóstico de 
ca in situ (CIS). Oitenta e oito por cento delas apresentavam coilócitos (48). 

Testando espécimes de histologia de hâ_mais de 50 anos, Collins e cols 

concluíram que 0 'HPV 16 não é um vírus novo, mas que sua prevalência vem 
aumentando, devido a mudanças nos hábitos sexuais da população (49). 

Ainda no.sentido de ligar o HPV ao câncer de colo de útero, Muñoz e cols 
fizeram a publicação, em 1992, de estudo utilizando casos de câncer cervical registrados 
na Espanha e Colômbia. Encontraram HPV 16 como o mais freqüente, além do 18, 31, 33 
e 35, e consideraram a relação como provavelmente causal (50). 

Alguns estudos também procuraram ligar 0 HPV a neoplasias de outros sítios, 
como a bexiga, o endométrio e a laringe (51, 22) 

O HPV é um vírus da família Papovaviridae, composto por capsídeo 
icosaêdrieo contendo dupla fita de DNA, medindo +/- 8 kb de comprimento. São 
classificados segundo o tipo de hospedeiro e pelo grau de hibridização cruzada de DNA 
na fase líquida. A designação de um tipo diferente de HPV requer menos de 50% de 
hibridização cruzada (52). Existem descritos, atualmente, mais de 60 sorotipos diferentes 
de HPV. ~ 

Os vírus papiloma infectam epitélio escamoso de pele e mucosa, produzindo 
proliferaçao epitelial com diferentes padroes de crescimento, que dependem do sítio e do 
tipo de HPV. Em infecções benignas, o tempo de incubação varia de poucas semanas a 

vários meses, sendo que algumas lesoes apresentam regressao espontânea, enquanto 
outras persistem ou evoluem (52). 

A nível ano-genital são 13 aos quais se dá importância, destacando-se: 6, 11, 
16, 18, 31, 33 e 35 (53,l7). Pensa-se que o vírus inicialmente infecta células epiteliais 
basais em sítio de micro-abrasão ou por contato com células basais expostas, como ocorre
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na junção escamo-eolunar (JEC) - 90% das infecções pelo HPV ocorrem neste sítio. O 
ciclo de replicação viral parece estar ligado ao processo de diferenciação do epitélio e há 
evidências de que o HPV pode modificar a maturação dos queratinócitos (54). 

Geralmente o DNA do HPV é encontrado integrado ao genoma da célula em 
carcinomas cervicais, enquanto é extracromossomal nas lesões de baixo grau (55). No 
epitélio cervical alterado por neoplasia escamosa e áreas adjacentes normais de uma 
mesma paciente, o vírus pode ser encontrado sob ambas as formas (56). 

O modo de ação oncogênica do HPV ainda não é bem conhecido, mas seu gene 
E-7 tem mostrado propriedades de transformação celular. Por outro lado, na integração 
do genoma viral ao da célula a inativação ou menor expressão da região E-2 (regulador 
da transcrição viral), e dos genes L-I e L-2 (que regulam a produção de proteínas do 
capsídeo, necessárias ao ataque imunológico.) (52,24) . 

Em termos de diagnóstico, além da citologia, colposcopia e histologia, na 
prática, em países onde abundam recursos, são utilizados métodos mais específicos, que 
detectam não só a infecção por HPV, como também o tipo viral implicado. Tais métodos 
são, compara-tivamente, de maior sensibilidade e especificidade. Os mais conhecidos são 
a hibridização in situ, o Southern Bloth e a reação de polimerase em cadeia (PCR) 
(57,l9). A sensibilidade da citologia depende dos critérios utilizados. Se forem os critérios 
clássicos, acima descritos, diagnostica apenas 15% dos casos positivos pela hibridização 
in situ. Utilizando os critérios chamados ampliados, que incluem coilocitose discreta, 

disceratose discreta, hipercromasia nuclear, bi ou multinucleação e clareamento 
citoplasmático, como propõe Schneider, a sensibilidade chega a 84% (58). 

Outros estudos mostram sensibilidade da citologia em relaçao à hibridizaçao 
in situ de 48% quando usada a coilocitose como critério, contra 72% se forem incluidas 
células escamosas anucleadas e ceratinizadas, disceratose, multilucleação ou alteração 
coilocitótica (59). Esses achados sao semelhantes aos de Cupta & cols, que encontraram 
sensibilidade citológica de 40%, também comparando a coilocitose e a hibridização in situ 
(60).

‹
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1. Avaliar a incidência de exames colpocitológicos com alteração epitelial não- 
inflamatória, buscando principalmente dados acerca da incidência de infecção pelo HPV. 

2. Avaliar o significado de exames colpocitológicos com sinais sugestivos mas 
não conclusivos de infecção por HPV. 

3. Estudar a conduta adotada no servi o de inecolo 'a frente a um laudo E2 6 8* 

colpocitológico indicando alteração por HPV, correlacionando com os achados dos 
métodos de investigação utilizados.- 

4. Correlacionar dados clínicos (como idade, queixa, número de parceiros, 
doença que esse(s) par‹7iro(s) tenha(m) tido, método anticoncepcional, tabagismo, 

' d ta ' 
s) com as alte ões e iteliais encontradas na col ocitolo ia. numero eges çoe , _ raç p p g 

/ ‹. Cv sf zz»
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MÉTODO 

Através dos laudos das 3.301 citologias realizadas no Serviço de Anatomia 
Patológica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (SAP- 
HU-UFSC) durante o ano de 1992, foram selecionadas aquelas que apresentavam 
alteração epitelial com sinais de infecção pelo HPV, tanto as que apareceram como 
diagnóstico, quanto as suspeitas, que apareceram como nota ao final do laudo. Destas 
foram escolhidas aquelas provenientes do Ambulatório de Ginecologia do hospital, 

excluídos os ambulatórios periféricos e o Serviço de Atenção à Saúde da Comunidade 
(SASC).

A 

As lâminas foram coradas pelo método de Papanicolaou e montadas em 
bálsamo. Foram descritas pelo roteiro de Bethesda (62,63). Para o diagnóstico de 
infecção viral foram usados os critérios de Meisels (28,30). Se as alterações eram 
menores, pelos critérios ampliados de Schneider?\(58,6l), o relato foi feito sob a forma de 
nota, no final do laudo. . 

Junto ao arquivo de prontuários do mesmo hospital, foram recolhidos dados 
clínicos das pacientes, tais como queixa principal, idade da menarca, idade de início da 
atividade sexual, número de partos e idade do primeiro parto. Quando possível, estas 
pacientes foram entrevistadas em seu retorno ao Ambulatório de Ginecologia, sendo 
interrogadas quanto ao número de parceiros sexuais e doenças do(s) parceiro(s). 

A partir disso, durante o ano de 1993 e até o mês de abril de 1994, estas 
pacientes foram seguidas passo a passo, sendo registradas as condutas, quando adotadas, 
sua evolução, e o resultado de citologias cér/vicp-vaginais .realizadas neste período. O 
período de follow-up, portanto, variou entre'25 e.~ 

Lz> ¡/1z«zo¬ ¿¿,.o 

_ 
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RESULTADOS 

Resultados das Citologias 

‹ Durante 0 ano de 1992 foram realizados no SAP-HU-UFSC 3.301 citologias, 
das quais -2.997 foram do tipo cérvico-vaginal. Destas, 2.483 foram colhidas no 
ambulatório de ginecologia do hospital. Outras 397 eram provenientes do SASC e 112 dos 
ambulatórios perifericos. Várias das pacientes do ambulatório de ginecologia fizeram 
mais de uma citologia no ano. Assim, o número de mulheres que realizou exame de 
Papanicolaou em 1992 no serviço de ginecologia foi de 2.332. 

Excluídos os casos de alterações celulares de caráter indeterminado (ACCI), 
registraram-se 80 pacientes com alteração epitelial de caráter não inflamatório (tabela 1). 

TABELA l : PACIENTES DO AJIBUZATÕRIO DE GINECOLOGL4 DO HU-UFSC 
QUE FIZERAM EXAJIÍE DURAN 71€ O ANO DE 1992 - ALTERAÇÕES EPI TELIAIS 

DESCRIÇÃO N0. % 
SEM ALTERAÇÃO EPITELIAL NÃo INFLAMATÓRIA 2.212 94,35 

coM ALTERAÇÃO EPITELIAL NÃo INFLAMATÓRIA ao 3,44 

Accl ~ . 

~ 4o 1,11 

TOTAL 2.332 100,0

- 

* ACCI f alterações celulares de caráter indeterminado 

Dentre as alterações epiteliais não inflamatórias, houve 16 casos de lesão 
intra-epitelial de baixo grau (LIE BXG), 10 casos de lesão intra-epitelial de alto grau (LIE 
AG). Dessas, 7 não apresentavam sinais de infecção por HPV, e 3 exibiam tais alterações. 
Houve 5 casos de carcinoma invasor, um deles com sinais de infecção por HPV. Quarenta 
e nove laudos não foram conclusivos, sendo colocada uma nota de que havia sinais 
sugestivos, mas não conclusivos de infecção pelo HPV (tabela 2). /Z 
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TABELA 2 z PA CIENIES D0 SERVIÇO DE GIATCOLOGIA D0 HU-UFSC, 1992 
ALTERA ÇÕES EPHELJÀJS NÃ0 UVFLAM4 TOBIAS 

DESCRIÇÃO COM SINAIS DE SEM SINAIS DE 
HPV HPV 

, 
TOTAL 

LIE B×GRAU 16 (100%) ' 9 0 (0%)- - 

LIE AGRAU _ 3 (30%) 7 (70%) 
CARCINOMA 1NvAsoR 1 (20%) 4 (80%) 
sUcEs'rrvAs DE HPV 49 (100%) 0 (0%) 

ló (100%) 
10 (100%) 
5 (100%) 

49 (100%) 

TOTAL 69(86,3%) 11(l3,7%) 80 ( 100%) 

_ 
Desse modo, em 1992, no SAP-HU-UFSC foram registrados 69 casos de 

citologias com sinais de infecção por HPV, que são objeto deste estudo. Elas foram 
acompanhadas até abril de 1994, variando, portanto, o período de follow-up entre 27 e 

16 meses. Neste tempo, foram adotadas as medidas julgadas necessárias pelo serviço de 
ginecologia, que estão abaixo listadas. Quando as pacientes foram tratadas, isso se deu 
pela utilizaçao de criocauterização, cauterização química por Efurix ou ácido 

tricloracético, ou conização. 
9 . 

C; ,¿¡W\.¿~ó- 

Acompanhamento das Pacientes
1 

Dentre as 16 pacientes com diagnóstico de LIE BXC com HPV, em que foi 
adotada alguma conduta diagnóstica e ou terapêutica, seis (37,5%) não retornaram ao 
ambulatório. Três pacientes repetirain citologia, confreafirmação diagnóstica. Uma delas 
não retornou. Outra fez colposcopia, que foi compatível com infecção por HPV, sendo 
então tratada. A terceira foi tratada, pois tinha lesões visíveis ao exame especular. Essas 
duas não tem citologia de controle em 93/94 pois foram encaminhadas para outros 
serviços após o tratamento.

_ 

cf 
*wi M 

.Í/Qmlz 
fa Em 2 pacientes a conduta foi fazer colposcopia. Uma foi compativel com HPV 

,gg-*U , . . . , - 
AJ .J \e, como estava gravida, a conduta foi expectante. Terminado o pre-natal, nao retornou ao 

ambulatório. A outra teve uma colposcopia normal e fez biopsia, que teve como resultado 
NIC II com sinais de HPV. Nova colposcopia, sete meses depois, mostrou algumas 
características de lesão de alto grau. Fez conizaçao cujo resultado foi CIS com sinais de 
HPV, estando as margens livres. 

- Uma paciente teve um exame ginecológico normal, exceto por lesão vulvar 
sugestiva de HPV. Foi biopsiada em vulva e, após feito diagnóstico de lesão por l-IPV, foi
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programado tratamento com ácido tricloracético (ATA). Não teve citologia de controle. 
As últimas 3 pacientes foram tratadas imediatamente, por terem lesões visíveis ao exame 
especular. Duas tiveram citologia de controle após oito meses que foi negativa para 
malignidade em ambos os casos. A terceira manteve as alterações, pelo que foi biopsiada e 

conizada fora do HU. Ainda assim a alteração citológica e colposcópica persistiu. Tratada 
com Efurix, teve citologia em 1993 negativa para malignidade. 
vi O grupo das sete pacientes não investigadas após o primeiro laudo citológico 
continha 6 mulheres que nunca retornaram ao ambulatório. A última deste grupo, apesar 
de retornar, não foi investigada no momento. Realizou nova citologia após um ano, a qual 
foi negativa para malignidade. 

TABELA 3: LESÃO INYR4-EPITFLIAL DE BAIXO GRAU COM SINAIS DE HPV 
CÚIVDUTAS ADOTADAS (lõpacíentes) 

2a. Conduta Resultado 3a. Conduta 4a. Conduta Citologia 
Controle 93/94 

Não 
investigadas : 

7 pacientes 

6 nâo 
retornaram 

1 sem 
conduta 
adotada 

gi W cito negativa W após 12 meses 
Nova Cito: 
3 pacientes 

confirmaram 1 nao retornou 

1 colposcopia confirmou e encaminhada 
tl'8Í0\1 

tratamento - encaminhada 

Colposc: 
2 pacientes 

fz, 

normal biopsia = NIC II cone em 04-/94 
c/ HPV CIS + HPV 

compatível gravidez conduta 
com HPV CXPGCÍBIIÍG lx

Q/ www M1, M1-»‹,°L¿ 
Biópsia: 

111 1 paciente 
confirmou tratamento 

Trataram: 
3 pacientes 

1 persistiu 
cito e colposc 

cone + Efurix 

negativo para 
malignidade = 2 

negativo para 
malignidade
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B) DIA GNÔSTYCO DE LE DE ALTO GRAU 
Das 3 pacientes com diagnóstico de LIE AC com HPV, 1 fez biópsia, cujo 

resultado foi NIC III, sendo tratada com conização. Repetiu citologia cérvico-vaginal 
durante 1993, que foi negativa para malignidade. 

Outra foi conizada sem biópsia prévia ou registro de colposcopia. O 
diagnóstico do cone foi de carcinoma in situ com sinais de HPV, estando a margem livre. 
Sua última citologia (1993) era sugestiva de infecção por HPV. 

A terceira paciente fez colposcopia, que foi normal. Repetiu a citologia, que 
veio como LIE AG. Após mais uma citologia cujo resultado foi de alterações de 
significado indeterminado, a paciente não retornou ao ambulatório. 

TABELA 4: LESÃO IÍVTRA-EPIYELZAL DE ALTO GRAU COM SINAIS DE HPV 
CONDUTAS ADOTADAS (3 pacientes) 

2a. Conduta Resultado 3a. Conduta 4a. Conduta Citologia 
Controle 93/94 

Biopsiou: NIC III Conizou - negativa para 
1 paciente malignidade 

Conizou: - - - - 

I paciente 
` Colposcopia: normal Nova Cito- LIE não retornou - 

1 paciente de Alto Grau 

C) POSHTVO PARA IIIALIGAEADE 

A paciente com diagnóstico de positivo para malignidade com sinais de HPV 
repetiu a citologia, que confirmou 0 resultado. Colposcopia e biópsia tiveram como 
diagnóstico lesão por HPV. Não há registro de tratamento, e a citologia de 93 é negativa 
para malignidade. ~

‹ 

D) Nom sUGE1z12v1›0 1NmcçÃ0 P011 HPV 
Das 49 pacientes que tiveram no laudo a sugestão de infecção pelo HPV, em 

15 não há nenhuma conduta registrada, pois nove nao retornaram ao ambulatório, e 6 
não foram investigadas.
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Trinta e quatro, portanto, tiveram pelo menos uma segunda conduta. Vinte 
repetiram citologia, que reafirmou a suspeita ou fez diagnóstico em 15 (75%) casos, e foi 
dentro dos limites da normalidade nos outros 5 (25%). Essas não prosseguiram 

5/investigação. Das 15 primeiras, 3 fizeram colposcopia, que foi compatível com infecção 
\J . _ 
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por HPV em 2 Foram tratadas A outra, cuja colposcopia foi normal, não retornou ao 
ambulatório. Duas acientes foram tratadas a ós a se nda citolo ia, e o último exame, P P 5" 5 
em 93, foi ne ativo ara mali nidade. Das outras 10, cu`a sus eita citoló ica ersistiu, 7 5 P É J P 3 P 

continuou a investigação. 

Onze acientes foram submetidas a col osco ia como se unda conduta. Nove P P 5 
foram compatíveis com infecção por HPV, das quais 8 foram biopsiadas, todas com 
resultado de lesão por HPV. A outra paciente foi tratada, assim como 5 daquelas com 
bió sia. As outras 3 não retornaram ao ambulatório. Duas col osco ias foram normais, eP 
a investigação foi interrompida. 

Uma paciente foi biopsiada, mas não retornou ao ambulatório para ver o 
resultado' do exame anátomo-patológico, que diagnosticou lesão por HPV. 

Duas outras pacientes tinham lesões visíveis ao exame especular, e foram 
tratadas. 

Desse modo, das 34 pacientes cuja suspeita citológica de infecção por HPV foi 
relevada, em 27 (79,11%) foi confirmada e/ou tratada a lesão. Somente em 7 mulheres 
(14%), uma segunda conduta não demonstrou alteração compatível com HPV. 

Por outro lado, 15 mulheres com o primeiro laudo 'citopatológico suspeito não 
tiveram registro de 2a. conduta, 9 porque não retornaram ao ambulatório, e 6 porque 
não foram investigadas. _

1
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TABELA 5: LAUDO COM NOTA S UGERI./VDO INFECÇAO POR HPV 
CO./VDUTAS ADOTADAS (49 pacientes)

C 

2a Conduta Resultado 3a. Conduta Resultado 4a. Conduta Citologia 
' 

Controle 
93/94 

Sem 6 sem - - - - 

investigação: investigação 
1 52 pacientes 

(31%) 
9 não - - - - 

retornaram 
- ' -:-:‹:~:~:'~:"~:~:~:-:‹:-:-:-: Nova Cito: 2 - - - 
~.:§š-.5~;zgê=zi=zã .gggzâmã 

- - 20 paclentes pacientes 
*E1:$~Ê‹:;§§šš-:;:-:-:;>:;Ê3;.¡>:§z_.;Í_ (41%) zf. íí. 

colposcopia 3 2 compatíveis tratamento - 

pacientes 

colpo normal nao retornou - 

tratamento - - negativo p/ 
2 pacientes maligni- 

dade 
sem investigação 

8 pacientes 

5(-) não continuaram 
investigação

' 

. . , . Colposcopia: biopsia confirmaram 5 trataram - 

11 pacientes 8 pacientes 
¢'‹:a-.¬-‹=»ë¢mt-.+h~ .-me-_ 

x×~»`×§,W,.-Q,\._.¿~.¡;.,¢,¿¿,~"¡§\ ~e.~a.-::zzaà:.:«‹....àa\ m 
3 não - 

retornaram 
` tratamento - - - 

1 paciente' 

2 normais nao continuaram - - . 

investigação 
\Z\5!»-.-.‹.~.3:-.-.-.`‹¬~.-.~.~.-.~.‹-.,.'Q-.~.~2š¡2'¢-.`‹~ 

~¬z:~:-:~:-:~:~:~:-:~:-:->:~:-:~:›:-:~:-:-:~.;:-Q:-gx-:-:-:~:~z š`<`....._¿_¡. . .,¿\._..«` _ Biópsia: nao retornou - - - 

__pfl¢wnw(2%) 
'QÇ‹<É‹I:ë212š-:‹‹:c‹:‹-:‹:¬:-:è‹~:í:`š-IQ:-;-:;~;{‹›:~:‹; 

;.¡. \~.t~.__-.;.~.-.-.-. ~.-.¡.;.¡.~.¡-.¡. ~. ~.-._-.,~~_ 

âzmzwmenwâêzš nao - - - - 
*P1-~: '-:-:‹:‹:¡:›:-:" '¡:-'~'›:-:~:›:-:-: -:-:-:~:~:-:‹:-:‹:ít-."2:ä- 

ztzêzäzzzpaezegçteezzzzzêse retornaram «W ;.¿.-.;.¡.-..z_.-.\¿. _ 

iëšš§§`Í31šÉ~_:`=_:~5rizzš'IíëëÉ-1¢'Ê`-1šÊÊiÉíÊ:I$Ê;š_šÍ=š°¡Ê 
it‹‹š"§ë»\-:~:~:-. ~ 
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Entre as pacientes com laudo indicando suspeita de HPV, a média de idade 
foi de 27,8 anos, variando entre 14 e 60 anos. Em média iniciaram a atividade sexual com 
18,1 anos, o que variou entre 12 e 23 anos. Tiveram em média 2,2 gestações, 1,51 partos, 
e 0,4 abortos. O primeiro parto foi, em média, aos 21,1'anos. 

A média de idade das pacientes com LIE BxC com sinais de HPV foi de 28,4 
anos, variando entre 15 e 47 anos. O início da atividade sexual foi, em média, aos 16,8 
anos, variando entre 14 e 18 anos. Em média tiveram 2,2 gestações, 1,5 partos, e 0,27 
abortos. Tiveram seu primeiro parto, em média, aos 13,5 anos.

Í 

Das 3 pacientes com LIE AG com sinais de HPV, a média de idade foi de 27 
anos (29, 19 e 33, respectivamente), sendo a média de idade de início da atividade sexual 
de 16 anos. Em média, tiveram 2,3 gestações, 2 partos, 0,3 abortos, sendo o primeiro 
parto aos 24 anos. 

A paciente com carcinoma invasor com sinais de HPV tinha 47 anos, iniciou 
atividade sexual aos 14 anos. Teve 5 gestações, 4 partos e 1 aborto. Não sabemos a idade 
de seu primeiro parto. 

jgk/ 
l/` ,ya Do total, dez pacientes referiram que o parceiro apresentava lesões

O 
'Wéompatíveis com HPV. Nas outras pacientes essa informação não foi obtida. 

cl' 
¿'/9

Í TABELA 6: PAÉIENÍES DO AMBULATORIO DE GINECOLOGL4 HU-UFSC, 1992 
(wii c1TO1;OO1;4s COM ALTERAÇÃO EPITELIAL NÃO 11vFLAM;4TÓ1:1;4 - DADOS 

CLHVICOS I '

- 

SUGESTIVAS BAIXO GRAU 
21,11 211,4 

INÍCIO A'r1v. SEXUAL* 13,1 16,9 

NÚMERO GESTAÇÓES* 2,2 .2,2 

NÚMERO PARTOS* 1,s 1,5 

NÚMERO Asolrros* 0,4 0,3 

IDADE PRIMEIRO PAETO* 21,1 1s,s 

IDADE* 

* médias 

No que tange ao motivo principal da consulta, o mais freqüente foi leucorréia 
(30%), seguida de pré-natal (23%), e alterações menstruais (incluindo dismenorréia, 

tensão pré-menstrual, atraso menstrual, irregularidade menstrual) (19%). Dez por cento 
das pacientes vieram para fazer sua rotina ginecológica, 7% vieram com dor pélvica, 7%
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or altera ão révia de exame reventivo, e 4% com dor abdominal. Em 12 acientes não P 'š P P P 
havia registro de queixa. 

O método anticoncepcional mais utilizado pelas pacientes é o anticoncepcional 
hormonaloral (38%), seguido pelo condom (5%). 24% das pacientes estavam grávidas, 
4% utilizavam a tabelinha. Quatorze porcento utilizavam outros métodos, incluindo 
diafragma, DIU, vasectomia, hormônios injetáveis,e laqueadura tubária, e 15% não 
utilizavam nenhum método. Em 14 casos não havia informação a respeito. 

TABELA 7: PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA HU-UFSC - 
~ -v 1 ` 

CITOLOGL45' COM ALTERA Ç4 O EPITELML NA O IATLAIIL4 TORL/1 , 

DADOS CLIYVICOS 2 - M0771/O DA CONSULTA 

Número % 
Leucorréia 

_ 

1 7 30 

Pré-natal ' 13 
A 

23 

Alter. menstruais ll 19 

Rotina 6 10 

Alter.prévia exame 4 7 

Dor pélvica 4 7 

Dor abdominal 2 4 

TOTAL 57 100% 

u 

* A. informação não foi obtida em 12 casos.
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A citologia cérvico-vaginal é exame de triagem na detecção de alterações 
neoplásicas e pré-neoplásicas do colo uterino, tornando-o sítio da única neoplasia 

humana não apenas detectável precocemente,_mas prevenível, na atualidade. É utilizada 
amplamente em países desenvolvidos, onde a incidência de carcinoma de colo uterino 
decaiu de maneira importante. Em países subdesenvolvidos, no entanto, a cobertura não 
é tão ampla, de maneira que ela continua sendo a neoplasia visceral mais freqüente, e a 

que mais mata mulheres no Brasil. Em Santa Catarina esta realidade é um pouco 
diferente, de maneira que o câncer de mama e de estômago superaram o de colo de útero 
em termos_de mortalidade. Um dos .fatores que tem contribuído para este perfil é a 

crescente cobertura do exame de Papanicolaou no estado, que em 1991 foi de 13,77% e 

em 1993 chegou a 18,69% da população-alvo 
Desde que foi inicialmente correlacionado ao carcinoma de colo uterino, nos 

anos 70, o HPV tem sido intensamente estudado, e sua ligação com a gênese dessa 
neoplasia cada vez mais tem sido comprovada. 

Em nosso meio não há dados sobre a incidência de infecção por HPV, embora 
estudos retrospectivos realizados no HU-UFSC em 1992 e 1993, quando foram reexami- 
nadas as citologias alteradas por neoplasia e lesões prêmeoplásicas, 21,3% e 24,5% 
apresentavam também sinais de infecção por HPV (64~,65). 

No presente estudo, de um total de 2.332 exames, 80 (3,44%) apresentavam 
alteração epitelial não inflamatória, sendo que 69 delas (2,95%) exibiam algum sinal de 
infecção por HPV. .

i 

Todas as 16 citologias com diagnostico de LIE BxG tinham sinais de infecção 
por HPV, o que está de acordo com o que propõe Richart (66) referindo-se a lesões cujo 
prognóstico não é bem definido, pois neste tipo de caso podem estar envolvidos 
quaisquer sorotipos de HPV, tanto aqueles de baixo risco oncogênico (6 e 11), quanto os 
de alto risco (16,13,31,33 e 35). ' 

Dentre os casos de LIE de AG, a maioria (70%) não tinha sinais de HPV. Do 
mesmo modo, apenas uma citologia (20%) com diagnóstico de carcinoma invasor 
apresentava sinais de infecção por HPV. Estes dados são compatíveis com inúmeros
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estudos, segundo os quais os sinais de infecção viral são menos idcntificâveis quanto mais 
alto é o grau da lesão (37,35,52.,42).

u 

Nos casos de LIE de BXG com sinais de HPV, chama a atenção o grande 
número de pacientes que não foram investigadas, principalmente por não terem voltado 
ao ambulatório. 

Do grupo que retornou a maioria foi submetida a tratamento, precedido ou 
não de nova citologia, colposcopia ou biópsia. Apesar de a colposcopia ser reconhecida 
como excelente método na investigação de casos de LIE com suspeita de infecção por 
HPV (67,2)., ela só foi realizada em 4 casos, dos quais 3 tiveram resultado compatível com 
o exame citológico. Por outro lado, em um dos casos a primeira colposcopia foi normal. 
Mesmo assim esta paciente foi biopsiada e teve como resultado NIC II com HPV. Uma 
nova colposcopia, sete meses depois, teve padrão compatível com HPV e sinais de lesão 
de alto grau, sendo então conizada. O resultado do exame anãtomo-patológico foi de CIS 
com sinais de HPV, estando as margens livres. Este pode ser tomado como um exemplo 
de que, por melhor que seja o método, ele é suscetível a falhas que de alguma maneira 
podem ser minimizadas quando se aborda o caso de uma maneira global, sem 
supervalorizar dados isolados. 

No acompanhamento das pacientes com diagnóstico de LIE de AC a conduta 
registrada variou entre partir para biópsia, fazer colposcopia e conizar a paciente. A 
paciente que foi biopsiada teve como resultado anátomo-patológico NÍC III, sendo então 
conizada. Teve uma citologia de controle 93/94 negativa para malignidade. 

A 

Na segunda paciente realizou-se primeiro uma colposcopia que, contudo, foi 
normal. Repetida citologia, reafirmou-se o diagnóstico inicial. Não retornou ao ambula- 
tório. 

H

' 

A terceira paciente foi submetida a conização sem registro de colposcopia ou 
biópsia prévia. - 

A evolução da paciente com diagnóstico citológico de positivo para 
malignidade com sinais de HPV foi atípica. Colposcopia e biópsia tiveram como 
diagnóstico lesão por HPV. No prontuário não há nenhum registro de tratamento. 
Apenas uma citologia feita em 93 que é negativa para malignidade. Esse caso deve ser 
encarado com muita cautela, necessitando, obviamente, proseguimento da investigação. 
De qualquer maneira a hipótese de erro no diagnóstico citológico deve ser aventada, 
alertando para 0 fato de que falhas diagnósticas, por diferentes motivos, existem mesmo 
em métodos consagrados, como é o caso da citopatologia (l,62,63,69,70,7l).
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Em termos de conduta, nas pacientes com LIE de BXC repetir a citologia foi a 
mais frequente, tendo a mesma freqüência que o tratamento. As pacientes tratadas 
tiveram citologia de controle negativa para malignidade em 1993/94. 

A nota afirmando que havia sinais compatíveis mas não conclusivos de HPV ê 

mais freqüente que o diagnóstico conclusivo (71% dos casos de sinais de infecção por 
HPV). Da 'mesma maneira esse é o maior grupo dentro dos casos classificados como 
alteração epitelial não inflamatória (61%). Dessa maneira, houve nítido aumento da 
sensibilidade do método para diagnosticar infecções por HPV. O questionamento lógico 
que surge de imediato é quanto à especificidade desses achados. ' 

_ 

Esta nota sugerindo infecção por HPV foi emitida quando estavam presentes 
os sinais de infecção viral propostos por Schneiders (58), mas sem haver os sinais 

clássicos descritos por Meisels (28). Segundo Schneiders, se estiverem presentes cinco 
sinais menores o diagnóstico pode ser feito. representando uma sensibilidade de 84%, 
quando comparado à hibridização in situ. Ao contrário, em sendo utilizados apenas os 
critérios clássicos, a sensibilidade da citologia ê de apenas 15% (58). Neste caso, porém, 
cabe ressaltar que a especificidade é alta, uma vez que o coilócito é considerado 
patognomônico de infecçao viral (61). . 

Como não se dispõe no HU-UFSC de métodos diagnósticos como hibridização 
in situ e PCR para confirmar a suspeita citológica de infecção por HPV, optou-se pelo 
acompanhamento das pacientes no sentido de buscar os resultados de colposcopias, 
biópsias e tratamentos realizados, que confirmaram ou não estas suspeitas. 

A partir da suspeita indicada por nota, 31% não foi investigado, e no restante 
foi anotada alguma conduta dirigida. 

No primeiro grupo, assim como nos casos de LIE de BXG com HPV, muitas 
pacientes nunca mais retornaram ao ambulatório. Contudo, em 6 casos, a nota 
levantando a suspeita de infecção viral não foi relevada, não sendo portanto tomada 
nenhuma medida diagnóstica e/ou terapêutica. Sem dúvida é de grande interesse prático 
continuar acompanhando estas pacientes. . 

No segundo grupo, no qual a _mesma nota foi levada em consideração, a 

conduta no serviço de ginecologia variou entre repetir a citologia, fazer colposcopia, 
biopsiar ou tratar. A repetição da citologia foi realizada em 41% dos casos, sendo a 

conduta mais freqüente, seguida da colposcopia 22%. 
A De- um modo geral na grande maioria das pacientes que tiveram indicada 
suspeita de infecção por HPV, uma segunda conduta reafirmou o diagnóstico ou fez o 

tratamento da lesão. Esse indice chega a 79,4% (27 em 34-).
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c Contudo, é importante salientar que este percentual está incluindo as casos 
em que a reafirmação dos sinais de HPV foi feita apenas por nova citologia. Isto ocorreu 
em 10 casos (20,4%) dos 4% suspeitos. Como nestes casos nada mais foi feito, persiste a 

dúvida sobre a real existência da infecção por HPV neslas pacientes. 
Por outro lado, quando um método diferente da citologia foi utilizado na 

investigação, ele confirmou a existência de infecção por HPV em 12 casos (24,5%), contra 
3 casos (6,1%) em que o achado não foi compatível com a citologia. Restam ainda 4 casos 
(13,21%) em que o tratamento foi instituído sem que haja registro de colpocitologia ou 
biópsia prévia. 

Co tudo isso, no mínimo surge preocupação em relação' ao grupo de pacientes 
não investigadas, principalmente por não retornarem ao ambulatório, pois em apenas 
20,6% dos casos em que foi emitida a nota a segunda conduta não verificou qualquer 
alteração. Pode-se estar perdendo a oportunidade dc diagnóstico e tratamento destas 
lesões.

i 

No que tange aos parceiros das pacientes, de um modo geral, a informação foi 
obtida em apenas 10 casos, todas referindo a existência de lesões compativeis com HPV 
no pênis destes parceiros. Isso reafirma a necessidade de investigar também os parceiros 
das pacientes com HPV, no sentido de tratá-los, quando necessário, evitando a 

reinfecção. 

A idade das pacientes que apresentavam alteração sugestiva de infecção por 
HPV e aquelas com LIE de BxG não apresentou diferenças significativas: 27,3 anos nas 
sugestivas e 28,4 anos nas lesões de baixo grau. As pacientes com LIE de AG tiveram 
média de idade de 27 anos, mas a este dado nao deve ser conferida maior importância, 
uma vez que são três pacientes com idades muito díspares (19, 29 e 33 anos). 

Em média as pacientes com alteração sugestiva de HPV iniciaram atividade 
sexual mais tarde que aquelas com LIE de BxG: 13,1 anos nas primeiras e 16,9 anos nas 
segundas. ' 

' O número de gestações e partos, em média, foi igual em ambos os grupos: 2,2 
gestações e 1,5 partos (0,4 abortos nas sugestivas e 0,3 nas de baixo grau). 

No geral, o motivo mais frequente de consulta foi leucorréia, seguido de pré- 
natal, o que é o comum de um ambulatório de ginecologia (65). Em nenhum caso a queixa 
principal foi a presença de lesões compatíveis com HPV, o que é compatível com a 

literatura
V 

O método anti-concepcional mais comumente utilizado pelas pacientes 6 o 

anti-concepcional hormonal oral, seguido pelo condom. Este achado deve ser analisado 
com cuidado, uma vez que 23% das pacientes estavam grávidas, não referindo o uso de
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método anti-concepcional. Deste modo não é possível traçar comparação com a 
literatura, onde a possibilidade de uso prolongado de anti~concepcionais hormonais ter 
algum papel como co-fator na carcinogênese no colo do útero (3, 52). 

Nos prontuários não foram encontrados dados sobre o tabagismo, de maneira 
que esta variável não pode ser avaliada, apesar de se considerar que também ele possa 
ser co-fator na oncogênese na cérvix uterina (3,52).



CONCLUSÕES 

1) Entre as pacientes que colheram colpocitologia no ambulatório de 
ginecologia do HU-UFSC no ano de 1992, a incidência de alteração epitelial não- 

inflamatória foi de 3,44%. ' 

2) Entre as pacientes que colheram colpocitologia no ambulatório de 
ginecologia do HU-UFSC no ano de 1992, a incidência de alteração» citológica por HPV 
foi de 2,95%. (0,86% de HPV associado a LIE escamosa ou ca invasor e 2,09% como 
sugestivo, mas não conclusivo de infecção por HPV).

_ 

3) No ano de 1992 os sinais de infecção por HPV foram detectados em 100, 30 
e 20% dos casos diagnosticados, respectivamente, como LIE de BXG, LIE de AG e ca 
invasor. 

4) Frente ao laudo colpocitológico com alteração sugestiva mas não conclusiva 
de infecção por HPV, a conduta mais freqüentemente utilizada foi a repetição do exame 
citológico. O segundo método mais empregado foi a colposcopia. 

5) Uma quantidade não desprezível de casos, tanto de”LIE de BXG com HPV, 
como de sinais sugestivos, mas não conclusivos de HPV, não foi investigada, principal- 
mente porque as pacientes nunca mais retomaram ao ambulatório (6+15=21/69). Tal 
fato prejudica a avaliação da especificidade diagnosticada da colpocitologia para lesões 
por HPV. .

V 

6) Analisando os casos suspeitos que foram investigados, conclui-se ser válida 
a adoção de critérios diagnósticos ampliados, buscando aumentar a eficiência no 
rastreamento da infecção cêrvico-vaginal por HPV. 

i H

~ 

7) Os dados clínicos analisáveiš, como idade, idade de início da atividade 
sexual, número de gestações, partos e abortos, e queixa clínica, não mostraram diferenças 
significativas entre os grupos de LIE BxG com HPV, sugestivas mas não conclusivas de 
infecção por HPV.
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