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RESUMO 

 
Esta pesquisa determinou os casos de Papilomavírus Humano (HPV) entre mulheres que 
vivem com HIV/aids, bem como investigou os genótipos de HPV presentes na mucosa 
cervical destas mulheres. Estudo transversal, descritivo desenvolvido no Centro de Saúde 
Escola Meireles com 50 mulheres que vivem com o HIV/aids atendidas no referido centro, 
bem como aquelas advindas de outros serviços para realização do exame de prevenção de 
câncer cérvico uterino. Os dados foram coletados mediante entrevista que investigou variáveis 
epidemiológicas, de comportamento sexual e prevenção ginecológica, coleta Citopatológica 
do raspado ectocervical e endocervical para avaliação de Papanicolau e Teste molecular de 
Reação Cadeia Polimerase (PCR) com o intuito de identificar fragmentos de DNA-viral no 
núcleo e/ou citoplasma de células infectadas. Para análises utilizaram-se análises descritivas 
mediante as distribuições de frequências (uni e bivariada) e medidas descritivas (médias, 
desvio padrão e/ou medianas). Para identificar os fatores associados às alterações das lesões 
precursoras do colo uterino, foram elaboradas tabelas de associação entre a variável 
dependente em questão e as demais variáveis independentes. As associações foram 
verificadas por meio do teste qui-quadrado ou exato de Fisher, quando necessário. Foram 
determinadas as Odds Ratio (OR) e respectivos intervalos de confiança (IC95%) para expor a 
força da associação com o desfecho. Em todos os testes foi adotado o nível de significância de 
0,05 (5%), sendo considerado estatisticamente significante um valor P < 0,05. Nos resultados 
a maioria das mulheres tinham idade ≥ 40 anos (62,0%), média de oito anos de estudo 
(62,0%), pardas (52,0%), desempregadas (74,0%), renda média familiar de um salário mínimo 
(74,0%), não viviam com o companheiro (54,0%) e possuíam filhos (78,0%). Houve 
predomínio da categoria de exposição sexual (92,0%) como modo de aquisição do HIV, 
heterossexuais (92,0%), tempo de diagnóstico do HIV em média de cinco anos (46,0%), 
contagem de linfócitos T CD4+ superior a 500 células/mm³ (74,0%) e carga viral inferior a 50 
cópias/ml (94,0%) e o uso de drogas lícitas como álcool e tabaco (66,0%). Acerca de medidas 
preventivas contra o câncer de colo do útero a maioria realizou o exame pelo menos uma vez 
ao longo da vida e a minoria foram imunizadas contra o HPV. Os resultados citopatológicos 
apontaram que uma parcela significativa (66,0%) apresentou resultado positivo para o teste de 
schiller e algum tipo de inflamação entre leve, moderada e acentuada (90,0%). Três mulheres 
(6,0%) tiveram resultados de exames indicando HPV e lesão intraepitelial de baixo grau e um 
(2,0%) lesão intraepitelial de alto grau. Houve associação estatisticamente significante entre a 
idade da Coitarca e histórico de IST e entre atipias de células escamosas e o uso de 
preservativo. Das 50 mulheres com HIV/aids que compuseram a amostra, 44 foram testadas 
para o HPV, identificando-se resultado negativo de HPV em 30 (68,0%) mulheres e positivo 
em 14 (32,0%). Das 14 mulheres com teste positivo para o HPV, 12 (86,0%) apresentaram os 
tipos do subgrupo A considerados de alto risco oncogênico, uma (7,0%) apresentou apenas o 
tipo 16 e uma (7,0%) o tipo 16 e o subgrupo A associados. Quatro (100%) mulheres 
identificadas com Lesões Intraepiteliais (LIE) cervical, também apresentavam o HPV, sendo 
três (6,0%) delas com resultado LIE cervical de baixo grau e HPV de alto risco e uma (2,0%) 
com LIE cervical de alto grau e HPV 16. Conclui-se que as mulheres com HIV são 
vulneráveis a alterações citológicas, dentre estas as Lesões Intraepiteliais cervicais, e por 
apresentarem HPV e entre eles subtipos oncogênicos, demonstra-se que as mulheres vivendo 
com HIV/aids da amostra estudada possuem risco para o desenvolvimento do câncer do colo 
do útero. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias do Colo do Útero; HIV; HPV; Promoção da Saúde. 

  



 

 

ABSTRACT 
 

This research determined the Human Papilloma Virus (HPV) cases among women living with 
HIV/AIDS, as well as investigated the HPV genotypes present in the cervical mucosa of these 
women. It was a cross-sectional and descriptive study developed at the Meireles School 
Health Center with 50 women living with HIV/AIDS treated at the center or from other 
services who performed the uterine cervical cancer screening test. The data were collected 
through an interview that investigated epidemiological variables, sexual behavior and 
gynecological prevention, ectocervical and endocervical cytopathological (data collection for 
the evaluation of Papanicolau) and Molecular Test of Polymerase Chain Reaction (PCR) (to 
identify DNA-viral fragments in the Nucleus and / or cytoplasm of infected cells). Descriptive 
analyzes were used for analyzes using frequency distributions (uni and bivariate) and 
descriptive measures (means, standard deviation and/or medians). To identify the factors 
associated with changes in precursor lesions of the cervix, contingency tables were 
constructed between the dependent and the independent variables. Associations were verified 
using the chi-square or Fisher's exact test and Odds Ratio (OR) and respective confidence 
intervals (95% CI) were determined to show the strength of the association with the outcome. 
In all tests the significance level was 5% of probability or the corresponding p-value was 
adopted. In the results, the majority of the women were aged ≥40 years (62,0%), average of 
eight years of study (62,0%), browns (52,0%), unemployed (74,0%), of a minimum wage 
(74,0%), did not live with their partner (54,0%) and had children (78,0%). There was 
predominance of sexual exposure category (92,0%) as a mode of acquisition of HIV, 
heterosexual (92,0%), mean five-year (46,0%) diagnosis of infection, upper CD4 + T count 
To 500 cells / mm³ (74,0%) and viral load lower than 50 copies / ml (94,0%) and the use of 
licit drugs such as alcohol and tobacco (66,0%). About preventive measures against cervical 
cancer most performed the exam at least once throughout life and the minority was 
immunized against HPV. The cytopathological results indicated that a significant percentage 
(66,0%) presented a positive result for the schiller test and some type of inflammation 
between mild, moderate and marked (90,0%). Three women (6,0%) had test results indicating 
HPV and LIE and one (2,0%) CIN III. There was a statistically significant association 
between the age of Coitarca and the history of STI and between atypias of squamous cells and 
the use of condoms. Of the 50 women with HIV / AIDS who composed the sample, 44 were 
tested for HPV, identifying a negative HPV result in 30 (68.0%) women and a positive one in 
14 (32.0%). Of the 14 women with a positive HPV test, 12 (86,0%) had subgroup A types 
considered high oncogenic risk, one (7,0%) presented only type 16 and one (7,0%) type 16 
and the associated subgroup A. Four (100%) women identified with cervical intraepithelial 
lesions (LIE) also had HPV, three (6,0%) of them with high-risk CIN I and HPV and one 
(2,0%) with CIN III and HPV 16. It is concluded that women with HIV are vulnerable to 
cytological abnormalities, such as cervical intraepithelial lesions, and because they have HPV 
and among them oncogenic subtypes, it is demonstrated that women living with HIV / AIDS 
in the sample studied have a risk for the development of cervical cancer. 

KEY WORDS: Uterine Cervical Neoplasms; HIV; HPV; Health Promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é considerada um 

problema de saúde pública em decorrência de seu caráter pandêmico e gravidade. De acordo 

com dados registrados no Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel) no ano de 

2015 foram notificados 32.321 casos de infecção pelo HIV com 6.435 casos na região 

Nordeste (BRASIL, 2016). 

No cenário mundial da aids, mais de 36,1 milhões de pessoas têm HIV, e as 

Américas Central e do Sul ocupam o 4º lugar, com 1,7 milhões de pessoas infectadas 

(UNAIDS, 2016).  

De acordo com o Boletim epidemiológico da Secretária do Estado do Ceará, 

houveram no estado, um total de 14.732 casos de aids notificados de 1983 a 2014, sendo que 

quase a metade (7.045) foram notificados no período entre 2007 a 2014. Foi observado que a 

pandemia teve caráter ascendente até 2012, onde a taxa de detecção da doença aumentou de 

9,1 casos por 100 mil habitantes em 2007 para 13,2 casos em 2012 (SESA-CE, 2015). 

Ademais, nos últimos anos, ocorreu uma mudança no perfil epidemiológico das 

pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA). Embora ainda haja mais casos notificados em 

indivíduos do sexo masculino, a velocidade de crescimento da incidência em mulheres é, 

como em outros países, maior do que entre os homens (DUARTE, 2012). Portanto, a razão 

entre sexos vem diminuindo ao longo dos anos. Em 1985, para cada 26 casos entre homens, 

havia um caso entre mulheres. Em 2015, essa relação foi de 21 casos em homens para 10 

casos em mulheres (BRASIL, 2016). 

O Ceará apresenta uma tendência de crescimento no período de 1996 a 2012, com 

destaque para este último ano, quando a incidência no sexo feminino foi duas vezes maior que 

a de 1997, ano que sucedeu a introdução da Terapia Antirretroviral (TARV) no país.  Entre os 

anos de 2003 a 2005 observou-se uma inversão da razão masculino/feminino confirmando a 

forte presença da mulher na epidemia (MARTINS et al., 2014). 

Concomitante ao aumento dos casos de HIV em mulheres, o câncer do colo do 

útero (CCU) é uma doença que atinge mulheres em todo o mundo, com uma estimativa de 

530 mil novos casos e aproximadamente 265 mil óbitos por ano (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012). A principal alteração que pode levar a esse tipo de câncer é a 

infecção pelo papilomavírus humano (HPV) (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2012; GARTHEY et 

al., 2014; WIGFALL  et al., 2015). 
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A infecção pelo HPV é um importante fator de risco para o desenvolvimento de 

lesões pré-neoplásicas e neoplásicas do colo uterino, com maior chance de desenvolvimento 

em PVHA, em decorrência da imunossupressão (VAZ et al., 2011). Apresentam maior 

persistência da infecção pelo HPV e, geralmente, apresentam múltiplos genótipos do HPV, 

sendo os tipos oncogênicos os mais prevalentes (TEIXEIRA et al., 2012; ADLER et al., 

2014; DAMES et al., 2014). 

Neste contexto, estudos comparativos entre mulheres soropositivas e 

soronegativas para o HIV foram desenvolvidos no intuito de avaliar a prevalência e a relação 

com o vírus do HPV (CORRÊA et al., 2011; ENTIAUSPE et al., 2010, GASPAR et al., 

2015; LIMA et al., 2014; ARAÚJO et al., 2012; ADLER et al., 2015; ZHANG et al., 2014). 

Mulheres com HIV, especialmente, aquelas com imunossupressão severa, podem 

apresentar o risco de desenvolver lesões pré-neoplásicas e neoplásicas do colo uterino cinco 

vezes maior do que mulheres soronegativas (VAZ, 2011). Estudos demonstraram uma 

prevalência de HPV em mulheres com HIV que variou de 43,5% na Inglaterra, 52,4% na 

África do Sul à 88,6% no Egito no ano de 2014 (ZHANG et al., 2014; MCDONALD et al., 

2014; ADLER et al., 2014). No Brasil, em 2015, estudo realizado no Rio de Janeiro, apontou 

prevalência de 89%  de HPV em mulheres com HIV(CASTILHO et al., 2015). 

Entretanto, a alta taxa de prevalência de HPV em mulheres com HIV, não está 

associada apenas ao fato da mesma forma de contágio, mas também, decorrente de uma 

resposta imune local ineficaz para eliminar o HPV (GUIMARÃES, 2011). Além disso, as 

taxas de recidiva de lesões intraepiteliais (LIE) cervicais após tratamento também são 

elevadas nessas mulheres, quando comparadas às que não possuem o HIV. A recidiva parece 

estar relacionada ao estado imunológico, à carga viral do HIV, ao uso da TARV potente e à 

própria infecção pelo HIV (LODI et al., 2011). 

Durante alguns anos, a classificação denominada Neoplasia Intraepitelial Cervical 

(NIC) foi utilizada para definir os laudos citopatológicos cervicais, entretanto, nos serviços de 

saúde que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS), essa classificação tem sido 

considerada ultrapassada. Atualmente, a mais utilizada é o sistema de Bethesda que agrega 

conceitos e padroniza a nomenclatura dos esfregaços cervicais (BRASIL, 2012a). A partir da 

classificação Bethesda, as neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC) deixaram de ser divididas 

em três graus e passam a ser divididas em Lesão Intraepitelial de Baixo Grau (LIE BG), 

correspondente à NIC de grau I; Lesão de Alto Grau (LIE AG), correspondente à NIC de 

Grau II e III e carcinoma “in situ” (LIMA, 2012). 
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As lesões precursoras do câncer do colo do útero são assintomáticas, entretanto, 

podem ser detectadas por meio da realização periódica do exame citopatológico e 

confirmadas pela colposcopia e exame histopatológico (BRASIL, 2016). A periodicidade do 

rastreamento será a cada três anos, após dois exames normais consecutivos com intervalo de 

um ano (INCA, 2015). 

Segundo as diretrizes do American College of Obstetricians and Gynecologists 

(ACOG) (2009), mulheres vivendo com HIV/aids devem realizar a coleta anual da citologia 

após duas citologias semestrais normais e, em mulheres com linfócitos T CD4+ abaixo de 200 

células/mm3, a citologia e encaminhamento para colposcopia deve ser a cada seis meses. 

Desta forma, as mulheres vivendo com HIV/aids devem submeter-se ao exame citopatológico 

de colo uterino, o papanicolaou, tão logo se estabeleça a infecção pelo HIV (GALVÃO, 

2010). A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais 

adotada para o rastreamento do CCU (BRASIL, 2013).  

Contudo, como método diagnóstico complementar à citologia, tem-se a biologia 

molecular com várias técnicas para a detecção e determinação dos tipos de HPV (MATTOS, 

2010). Quando a pesquisa de genótipos oncogênicos do HPV é utilizada em associação ao 

exame citopatológico nos casos positivos, há um ganho na sensibilidade que passa a se 

aproximar de 100%, enquanto cada uma individualmente apresenta especificidade em torno 

de 95% (MENDONÇA, 2010). 

Das técnicas moleculares para detecção do ácido desoxirribonucleico (DNA) do 

HPV, a reação em cadeia pela polimerase (PCR) tem sido o método mais introduzido e 

utilizado em pesquisa. Este é utilizado tanto para a detecção quanto para a determinação dos 

tipos específicos de HPV. Existem outros métodos, tais como, o ensaio de captura híbrida, 

que permite a distinção em tipos de alto e baixo risco, mas não possibilita a identificação 

deles, além de ser de custo mais elevado (MATTOS, 2010; TEIXEIRA et al. 2012).  

O HPV pode ser classificado como de baixo risco (HPV-BR), provável alto risco 

ou de alto risco oncogênico (HPV-AR). Os HPV-BR (6 e 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 

e CP6108) apresentam quadro clínico mais frequente de condiloma acuminado, os genótipos 

de provável alto risco (26, 53 e 66) e os de alto risco (16 e 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59, 68, 73 e 82) apresentam lesões pré-câncer e câncer como quadro clínico mais comuns 

(BRASIL, 2011c). 

Contudo, sabe-se que para o desenvolvimento da lesão intra-epitelial de alto grau 

e do câncer invasivo de colo do útero, o HPV é condição necessária, porém, por si só, não é 

uma causa suficiente (VERAS et al., 2013). A associação com outros fatores de risco tais 
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como: baixa condição socioeconômica, tabagismo, higiene íntima inadequada, desnutrição, 

iniciação sexual precoce, multiplicidade de parceiros, contraceptivos orais, presença de 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), imunossupressão, são necessários para o 

desenvolvimento, manutenção e progressão das lesões intra-epiteliais (BRITO; GALVÃO, 

2010). 

O presente estudo se justifica em função da necessidade de prevenção do câncer 

do colo do útero (CCU) em mulheres vivendo HIV/aids, haja vista a imunossupressão 

ocasionada por este vírus, e a comum associação com o HPV, que induz o desenvolvimento 

de lesões intraepiteliais em mulheres (BRITO et al., 2011; ADLER et al. ,2014; GHARTEY 

et al., 2014; MCKENZIE et al., 2014; VERAS 2013; DUARTE, 2012; BRASIL, 2011b; 

LODI, 2011; VAZ, 2011; GALVÃO, 2010). Guimarães (2011) sugere pesquisas com o 

intuito de predizer qual o grupo de mulheres que possui maior risco de desenvolver lesão de 

alto grau e carcinoma cervical. 

Apesar da alta incidência de HIV/aids em mulheres e do câncer de colo uterino ser 

um importante problema de saúde no Brasil, encontram-se poucos estudos sobre a infecção 

por HPV em mulheres que vivem com o HIV/aids que utilizam as novas técnicas da biologia 

molecular para identificação de um amplo espectro de tipos do vírus (MATTOS, 2010; 

CATILHO et al.,2015). O presente trabalho utilizou tecnologias consideradas bastantes 

sensíveis para a detecção do DNA de um amplo espectro de tipos do HPV. 

Em face de tais considerações, torna-se imperativo compreender a epidemiologia 

da infecção por HPV em mulheres que vivem com o HIV/aids, com o intuito de propiciar 

estratégias de prevenção do CCU nesta população. Ao utilizar exames de alta qualidade, o 

estudo contribui para ampliar a promoção da saúde na vigência da doença, detectar 

precocemente tipos de HPV e, assim, reduzir a vulnerabilidade ao CCU.  

Assim, o presente estudo busca comprovar a tese de que as mulheres com 

HIV/aids são mais suscetíveis a desenvolver o câncer do colo do útero e como hipóteses a 

serem testadas neste estudo: 1. mulheres com HIV/aids apresentam elevada prevalência de 

HPV e 2. apresentam HPV de alto risco oncogênico. 

 
 
1.1 Papilomavírus Humano (HPV)  

 

O HPV foi relacionado ao câncer de colo uterino em 1983, quando o DNA do 

HPV-16 e HPV-18 foram detectados no genoma de 70% das amostras cervicais positivas para 

o câncer (DÜRST et al., 1983; HAUSEN, 2000). Taxonomicamente, o HPV pertence à 
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família Papillomaviridae (ICTV: International Committee on Taxonomy of Viruses, 2014). O 

vírus possui como material genético o DNA circular que é dividido em regiões reguladoras de 

onde parte a replicação e a maioria dos promotores de transcrição. Essas regiões são 

chamadas de ORF (open reading frames) ou “regiões abertas para leitura” e são divididas em 

sequências precoces ou tardias (FLORIN et al., 2002). A sequência precoce (E- early) 

codifica as proteínas necessárias para a replicação do DNA viral e é também responsável pela 

transformação celular, se destacam as E1, E2, E6 e E7 (SOUTHERN et al., 1998). A região 

tardia (L- late), é responsável pelas proteínas estruturais do capsídeo viral (L1 e L2) (BUCK 

et al., 2008; FINNEN et al., 2003). As proteínas estruturais, em especial a L1, permitiram o 

avanço no desenvolvimento da vacina para o HPV produzindo as VLPs (virus-like particle) 

que mimetizam a ação do vírus no organismo estimulando o sistema imune a produzir 

anticorpos.  

Atualmente, mais de 100 genótipos diferentes de HPV que acometem o humano 

foram identificados e são classificados de acordo com a sua capacidade oncogênica em 

baixo risco e alto risco (LOWY; HOWLEY, 2013). Aproximadamente, 18 tipos são 

oncogênicos: HPV-16, -18, -26, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -53, -56, -59, -63, -66, -68 e 

-82. Os demais tipos, HPV-6, -11, -42, -43 e -44 são de baixo risco (MUÑOZ et al., 2003). 

Em relação à infecção pelo HPV, este apresenta tropismo por células em 

diferenciação. A infecção tem início quando há a entrada do vírus na camada basal da 

epiderme através de pequenas lesões na pele ou nas mucosas. No núcleo das células, o vírus 

encontra o sistema ideal para se replicar e produzir suas proteínas não-estruturais (material 

genético) e depois as estruturais (do capsídeo). A diferença entre as propriedades em formar 

uma lesão benigna ou maligna está no fato do DNA viral permanecer integrado ao genoma da 

célula. Se não permanecer integrado, as lesões são benignas (verruga vulgar e condiloma), 

assim o genoma viral é separado do DNA e forma um plasmídio extra-cromossômico (corpo 

epissomal). Enquanto que na maligna, o DNA viral sofre um dano nas regiões E1 e E2 o que 

desregula as proteínas E6 e E7 causando a transformação celular e, consequentemente, o 

processo neoplásico (JEON et al., 1995). 

No ciclo celular existem proteínas que regulam a quantidade de mitoses celulares 

e a apoptose. O gene p53 regula a harmonia desse ciclo celular e permite reparos no DNA da 

célula. Outro gene, o pRb (retinoblastoma) também atua prevenindo a ocorrência de tumores 

(DEY et al., 2002). A oncoproteína E7 é constituída por três pequenas regiões (CR1, CR2 e 

CR3). A E7 ligada à pRb deixa a CR2 livre para comandar a divisão celular (KASTAN; 

BARTC, 2004; MOTOYAMA et al., 2004). Esta proteína permite a progressão irrestrita da 
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fase G1 para S do ciclo celular, e a proteína E6 liga-se a p53 resultando na proliferação e 

imortalidade das células, respectivamente caracterizando a malignidade (SCHEFFNER; 

WHITAKER, 2003). A E6 ainda inibe também, de forma independente, a atividade da 

telomerase (enzima implicada com a mortalidade celular). Com isso, ocorre a imortalização 

das células que é o principal fator no desenvolvimento de tumores (ROSA et al., 2007). 

 

1.2 Métodos diagnósticos para detecção da infecção pelo HPV  

 

Os métodos diagnósticos das lesões induzidas por HPV são morfológicos e 

incluem alguns métodos indiretos: exame clínico, colposcopia, citologia oncológica e a 

histologia. Já a identificação da infecção por HPV inclui os métodos biológicos diretos, como 

as hibridizações moleculares de ácidos nucléicos, tipo Southern Blot, captura de híbridos, 

hibridização in situ e reação em cadeia de polimerase (PCR) (ZARAVINOS, 2009). 

Dentre os métodos indiretos destaca-se o Exame Citopatológico (Papanicolaou) 

que é capaz de detectar o CCU em fases inicias e é considerado um exame simples, rápido e 

de baixo custo, contudo, a técnica de realização é vulnerável a erros de coleta e de preparação 

da lâmina, além da subjetividade na interpretação dos resultados (BRASIL, 2013).  

A Inspeção Visual com Ácido Acético (IVA) ganhou destaque no rastreamento da 

neoplasia cervical, principalmente, nos países em desenvolvimento. Este método juntamente 

com a citologia adiciona sensibilidade ao rastreamento. O ácido acético induz a precipitação 

das proteínas nucleares e citoplasmáticas temporariamente, tornando essas áreas brancas e 

opacas. As áreas que possuem alteração tecidual têm maior quantidade de cromatina nos 

núcleos e, consequentemente, são mais afetadas pelo ácido acético tornando-as mais brancas 

do que as células normais (CRONJE et al., 2001). 

Outra técnica tintorial é a inspeção visual com a solução de lugol que consiste em 

corar a mucosa cérvico-vaginal, usando pinça Cheron com algodão embebido na solução de 

lugol, denominado de teste de Shiller. A impregnação da coloração acastanhada que o 

glicogênio presente nas células fixa o iodo. As células sendo coradas indicam que o teste é 

negativo. Quando as células não se coram, significa que são anormais e o teste é positivo 

(CRONJE et al., 2001). Essas duas técnicas de coloração do colo uterino são de fácil 

execução, de baixo custo e permitem a realização em países com recursos escassos. 

Como diagnóstico complementar a citologia, tem-se a Cervicografia Digital 

Uterina que consiste em um procedimento investigativo, que permite registrar 
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fotograficamente as características colorimétricas e morfológicas do colo uterino, após o 

pincelamento com ácido acético a 5% (FRANCO et al., 2008). 

Estudo aponta a cervicografia digital como um método promissor para o 

rastreamento do CCU e suas lesões precursoras, uma vez que apresenta maior sensibilidade 

quando comparado à citologia oncótica (RODRIGUES et al.,2013). 

Complementar a tais métodos, a colpocitologia, por sua vez, permite a observação 

de células com características que as padronizam em NIC de baixo ou alto grau. As células 

infectadas com o HPV apresentaram um efeito citopático denominado de coilócitos (BRASIL, 

2013).  

Quanto aos métodos diretos, às técnicas de biologia molecular, dentre estas, a 

genotipagem do HPV desempenham importante papel na vigilância epidemiológica, 

principalmente, com o advento da vacinação, pois permitem a identificação de genótipos de 

lesões específicas como condilomas e neoplasias e tem se mostrado um eficiente método 

utilizado para avaliar a prevalência de infecção cervical por HPV e NIC em mulheres HIV-

positivas e negativas (JUNIOR et al., 2015).  

A técnica PCR consiste na duplicação de forma exponencial de fragmentos de 

DNA do vírus que são específicos para cada genótipo. A técnica é bastante sensível e 

específica, sendo possível detectar o DNA do HPV em 99,7% das amostras de câncer 

invasivo. Além disso, a determinação do genótipo auxilia na conduta mais apropriada e 

permite entender a epidemiologia e a história natural do vírus. Alguns estudos são realizados 

para comprovar a eficácia, a sensibilidade e especificidade de diferentes kits de PCR (PYNE 

et al., 2014; SERRAVALE et al., 2015).  

As etapas da técnica da PCR consistem: aquecimento em temperaturas elevadas, 

que provoca a desnaturação do DNA, posteriormente, resfriamento que leva ao pareamento 

específico de dois segmentos pequenos de DNA, denominados primers, ao gene de interesse 

permitindo que a enzima, DNA polimerase, sintetize novos fragmentos de DNA (BAUER et 

al., 1991). 

Dentre as variações de testes, existe o sistema Cobas® 4800 que é um teste 

automatizado qualitativo multiplex, que realiza a detecção simultânea de 12 genótipos de alto 

risco (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68) e identifica separadamente HPV tipos 16 

e 18.  

Estudo de validação que avaliou o desempenho do teste Cobas 4800, indica o teste 

como uma alternativa viável e uma possível ferramenta para aprática clínica, uma vez que 

possui alta sensibilidade para a detecção do HPV, além de avaliar simultaneamente genótipos 
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de alto risco e individualmente os tipos 16 e 18 (MARTIN et al.,2012). Outro método 

empregado para a análise de sequências de DNA é a hibridização por Southern Blotting, onde 

o DNA extraído de células ou tecidos é digerido por enzimas de restrição e posteriormente 

submetido a eletroforese em gel para separação dos fragmentos gerados. Após a desnaturação 

do DNA por solução alcalina, e transferência para os filtros em condições que garantem a 

adesão das fitas simples de DNA em posições definidas, segue-se a hibridização com a sonda 

molecular (WIEDORN, 2001).  

A captura Híbrida (CH) é um teste sensível capaz de detectar diversos agentes 

infecciosos e capaz de detectar os 18 tipos mais comuns de HPV que infectam o trato 

anogenital, determinando com exatidão a presença ou não de DNA de vírus dos grupos de 

baixo e alto risco (CLAVEL et al, 2000). 

 

1.3 Promoção da saúde e prevenção do câncer do colo do útero 

 

Diante dos elevados índices de mortalidade relacionados à infecção pelo HPV, a 

Política Nacional de Promoção à Saúde (BRASIL, 2010) tem por objetivo promover a 

qualidade de vida e reduzir os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes (fatores 

comportamentais e ambientais). Dentre as estratégias de prevenção do CCU no Brasil, o 

Ministério da Saúde destaca o exame citopatológico como uma ferramenta de redução de 

taxas de incidência e mortalidade (BRASIL, 2016). 

A periodicidade de realização do exame preventivo do colo do útero, estabelecida 

pelo MS de acordo com as recomendações dos principais programas internacionais, define 

que o exame citopatológico deve ser realizado em mulheres de 25 a 64 anos de idade, uma 

vez por ano, e após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos (BRASIL, 

2011). 

Diante do contexto de vulnerabilidade das mulheres com HIV/aids para o 

desenvolvimento de lesões neoplásicas do CCU, estas devem ser submetidas ao rastreio 

citológico de forma mais frequente (BRASIL, 2013). No âmbito das políticas de saúde, o 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos, 

recomenda o rastreamento da neoplasia de CCU em mulheres com HIV sexualmente ativas, 

com a realização anual após dois exames normais consecutivos realizados com intervalo 

semestral do exame Papanicolau como estratégia principal de prevenção (BRASIL, 2016). 

Como estratégia de prevenção, a vacina representa um grande avanço na 

prevenção de doenças. As vacinas contra HPV estão disponíveis desde 2006 nos Estados 
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Unidos e na Europa, no Brasil, passou a ser disponível para comercialização em 2007 

(POMFRET et al., 2011). A vacina bivalente Cervarix® (GlaxoSmithKline) é indicada para 

mulheres de 10 a 25 anos. A quadrivalente Gardasil® (Merck), é indicada para mulheres de 9 

a 26 anos. Em 2009 esta vacina passou a ser utilizada também por homens com idade entre 9 

a 16 anos (CDC, 2012). As duas tem em comum a eficácia contra o HPV-16 e -18 (alto risco 

para o câncer cervical, 70% dos casos). A quadrivalente também confere proteção contra os 

HPV-6 e -11, relacionados com 90% das verrugas anogenitais (BORSATTO; ROCHA; 

VIDAL, 2011).  

Diferente de outras vacinas virais que utilizam vírus atenuados (raiva, rotavírus), a 

contra o HPV é formada por estruturas semelhantes ao vírus (like particle virus- VLP) que são 

compostas pelas proteínas virais L1 (proteína estrutural do vírus) produzidas a partir de DNA 

recombinante. Um capsídeo vazio constituído por L1 é o epítopo ideal para estimular a 

produção de anticorpos (SIMÕES, 2010).  

O esquema vacinal é de três doses de 0,5 mL administradas via intramuscular com 

o intervalo de 0, 2 e 6 meses. As vacinas devem ser aplicadas em indivíduos que ainda não 

tiveram a infecção pelo HPV. Estudos conduzidos em países com programas de vacinação 

para o HPV tem mostrado claramente que a vacinação em massa reduziu a prevalência viral e, 

consequentemente, o impacto das doenças causadas pelo vírus (BAANDRUP et al., 2013; 

GERTIG et al., 2013; ALI et al., 2013; MARKOWITZ et al., 2013). 

A educação da população tem sido alvo constante para estimular a adesão na 

tomada da vacina (FU et al., 2014). Nesta perspectiva, muitos estudos tem avaliado o 

conhecimento de enfermeiras devido a sua contribuição em atuar como promotores da saúde 

(YILDIRIM et al., 2014; TOPAN et al., 2015; YANIKKEREM; KOKER, 2014). 

A vacinação de pessoas com HIV é recomendada pela Organização mundial da 

saúde (OMS) e pelo Comitê Consultivo em Práticas de Imunização (ACIP) do Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC). As recomendações deste 

Comitê corroboram as Diretrizes de Cuidados Primários da Sociedade de Doenças Infecciosas 

da América (IDSA), que indica a vacina na rotina de adolescentes e adultos jovens de nove a 

26 anos com HIV. O esquema vacinal para as mulheres com HIV consiste em três doses, com 

intervalo de 0, 2 e 6 meses, independentemente da contagem de linfócitos T CD4+ (BRASIL, 

2016). 

Contudo, embora a vacina em pacientes com HIV seja recomendada em muitos 

países, os benefícios clínicos da vacinação em adolescentes que vivem com HIV são 

desconhecidos até o momento. Mas duas hipóteses podem ser levantadas colocando em 
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questão a eficácia da vacina. Primeiramente, a resposta à vacinação pode não ser tão eficaz 

quando comparado a adolescentes sadias. E um segundo ponto seria a possibilidade de as 

adolescentes já apresentarem infecção pelo HPV antes de receber a vacina. Adolescentes 

infectadas pelo HIV podem ter comportamento de risco para a aquisição da infecção pelo 

HPV, devido às atividades sexuais e, assim, apresentar infecção persistente pelo HPV devido 

ao sistema imunológico comprometido (LEVIN et al., 2010). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

• Determinar os casos de HPV entre mulheres que vivem com HIV/aids  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever o perfil sociodemográfico, clínico e epidemiológico das mulheres com 

HIV/aids e HPV; 

• Caracterizar achados citológicos de mulheres com HIV/aids e HPV; 

• Identificar a adesão de medidas preventivas contra o câncer de colo do útero em 

mulheres com HIV/ aids; 

• Identificar os fatores de risco para a ocorrência de infecção pelo HPV em mulheres 

com HIV/aids; 

• Verificar a associação entre características da vida sexual e ginecológica e a 

ocorrência de IST e resultado do teste de Shiller de mulheres com HIV/aids; 

• Verificar a associação entre características da vida sexual e ginecológica e a presença 

de atipias em células escamosas de mulheres com HIV/aids; 

• Verificar associação entre a presença de atipias em células escamosas, teste de Shiller 

e contagem de linfócitos T CD4+ de mulheres com HIV/aids; 

• Investigar os genótipos de HPV presentes na mucosa cervical das mulheres com 

HIV/aids e com coinfecção HIV/HPV; 

• Avaliar a sensibilidade e especificidade do Teste de Schiller em relação ao HPV e seus 

subtipos detectados no teste PCR 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Diversos estudos estão sendo desenvolvidos na tentativa de estabelecer a relação 

entre o HPV e o HIV no mundo. No intuito de investigar tal relação foi realizada uma revisão 

integrativa, permitindo sintetizar resultados sem ferir a filiação epistemológica dos estudos 

empíricos incluídos (SOARES et al., 2014). 

Sendo assim, no intuito de sistematizar a revisão de literatura da presente tese 

adotou-se o método da revisão integrativa que teve como pergunta norteadora: Qual a 

relação entre o HPV e mulheres com HIV/aids? 

 

3.1 Revisão Integrativa  

Os artigos que compuseram a presente revisão integrativa foram selecionados 

entre os meses de fevereiro a maio de 2015, em cinco bases de dados: Literatura Latino- 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), SCOPUS 

e COCHRANE 

Utilizaram-se os descritores nos idiomas português, inglês ou espanhol, extraídos 

dos Descritores em Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): HIV, HPV e câncer 

de colo de útero, além do operador booleano and. Os seguintes cruzamentos foram realizados 

a fim de responder a pergunta norteadora: 1) HIV and HPV; 2) HIV and câncer de colo de 

útero. 

Os critérios de inclusão foram: artigos completos disponíveis online, nos idiomas 

português, inglês e espanhol, com ano de publicação referente aos últimos cinco anos, que 

envolvessem a temática “relação do HPV em mulheres com HIV/aids no mundo” e que 

respondessem a pergunta norteadora: Qual a relação entre o HPV e mulheres com HIV/aids? 

Como critérios de exclusão: artigos repetidos previamente selecionados em 

alguma das bases de dados utilizadas no estudo, documentos que não fossem pesquisas 

científicas e cartas ao editor. 

Quanto ao nível de evidência dos artigos, utilizou-se a seguinte classificação: I. 

Provenientes de revisão sistemática ou meta-análise de ensaios clínicos randomizados 

controlados ou de diretrizes clínicas baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos 

randomizados; II: Estudos derivados de pelo menos um ensaio clínico randomizado 

controlado; III: Obtidos de ensaios clínicos sem randomização; IV: Provenientes de estudos 
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de coorte e caso-controle; V: Advindos de revisão sistemática de estudos descritivos e 

qualitativos; VI: Oriundos de estudo qualitativo ou qualitativo; VII: Opinião de autoridades 

ou relatório de comitês especialistas (MELNKY; FINEOUT- OVERHOLT, 2011). 

A tabela 1 apresenta a distribuição dos artigos encontrados e selecionados em 

cada base de dados. O grande número de artigos excluídos se deu por estarem repetidos nas 

bases de dados selecionadas e não contemplarem a pergunta norteadora do estudo. O 

quantitativo de artigos excluídos abordava questões sobre o HIV/HPV de uma maneira geral, 

sem correlacionar com o surgimento de lesões intraepiteliais, sobre o HPV oral ou 

enfatizavam o HIV em crianças, homens e gestantes. No entanto, este estudo buscava a 

relação entre o HPV e o desenvolvimento lesões intraepiteliais cervicais em mulheres adultas 

com HIV/aids. 

 

Tabela 1- Distribuição dos artigos encontrados e selecionados para revisão integrativa, Brasil, 

2010 a 2015. 

Artigos/base MEDLINE SciELO LILACS  SCOPUS COCHRANE Total 

Encontrados 1.690 63 221 80 80 2.134 

Excluídos 1.678 59 213 80 73 2103 

Selecionados 12 4 8 0 7 31 

 

Os resultados dos 31 artigos selecionados foram agrupados em três categorias: 1. 

Aspectos epidemiológicos e clínicos da coinfecção HIV/HPV; 2. Fatores de risco para HPV e 

LIE em mulheres com HIV; 3. Abordagens terapêuticas para mulheres com coinfecção 

HIV/HPV. 

A caracterização dos 31 artigos selecionados mostrou que 14 foram publicados no 

ano de 2014, sete no ano de 2012, cinco no ano de 2011, dois em 2013, dois em 2015 e um no 

ano de 2010. Quanto ao país de publicação, 11 foram provenientes de países da América do 

Sul, sete de países Africanos, seis da América do Norte, cinco de países Asiáticos e dois de 

países europeus. O Quadro 1 mostra a procedência e a autoria dos artigos selecionados. 
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Quadro 1- Distribuição dos artigos encontrados quanto ao país de publicação e autoria. 

Fortaleza, Ceará, 2015. 

País de 

publicação 

Número 

de artigos 

Autoria 

América do 
Sul 

11 

ROCHA-BRISCHILIARI et al., 2014; CAMARGO et al., 

2014; MARTINS et al., 2014; MARTINS et al., 2014; 

ARAÚJO et al., 2012; STUARDO et al., 2012; ANDRADE et 

al., 2011; MELGAÇO et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2012; 

CASTILHO et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2010 

Países 
Africanos 

7 

MUSA et al., 2014; ADLER et al., 2014; MBULAWA et al., 

2013; DOLS et al., 2012; NDIAYE et al., 2012; MACLEOD et 

al., 2011; MARANGA et al., 2013 

América do 
Norte 

6 

MCDONALD et al., 2014; GHARTEY et al., 2014; 

HANISCH et al., 2014; DAMES et al., 2014; KELLER et al., 

2012; LOFGREN et al., 2015 

Países 
Asiáticos 5 

PARK et al., 2014; JOSHI et al., 2014; ZHANG et al., 2014; 

MANE et al., 2012; LEIBENSON et al., 2011 

Países 
europeus 2 

HEARD et al., 2013; ISAAKIDS et al., 2013 

 

No Quadro 2, os estudos selecionados foram avaliados quanto ao nível de 

evidência de acordo com Melnky e Fineout-Overholt (2011) e são apresentados de acordo 

com a autoria.  

 

Quadro 2- Identificação dos artigos selecionados quanto ao nível de evidência e autoria. 

Fortaleza, Ceará, 2015. 

Nível de 

Evidência 

Número 

de 

artigos 

Autoria 

Nível IV:  
provenientes de 
estudos de coorte e 
caso-controle 

11 ROCHA-BRISCHILIARI et al., 2014; MUSA et al., 2014; 

MCDONALD et al., 2014; JOSHI et al., 2014;  

MARTINS et al., 2014; ; MARTINS et al., 2014; 

KELLER et al., 2012;  LEIBENSON et al., 2011; 
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MACLEOD et al., 2011; ISAAKIDS et al., 2013;  

OLIVEIRA et al., 2010 

Nível VI: oriundo 
de estudo 
descritivo ou 
qualitativo 

20 PARK et al., 2014; ADLER et al., 2014; CAMARGO et 

al., 2014; GHARTEY et al., 2014; HANISCH et al., 2014; 

MBULAWA et al., 2013; ZHANG et al., 2014; DAMES 

et al., 2014; ARAÚJO et al., 2012; DOLS et al., 2012; 

HEARD et al., 2013; MANE et al., 2012; NDIAYE et al., 

2012; STUARDO et al., 2012; ANDRADE et al., 2011; 

MELGAÇO et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2012; 

MARANGA et al., 2013; CASTILHO et al., 2015; 

LOFGREN et al., 2015 

 

Em relação ao nível de evidência, 20 (65%) dos artigos são oriundos de estudos 

transversais e descritivos. Sabe-se que este tipo de estudo proporciona a observação direta em 

uma única ocasião ou curto período de tempo, o que impede comparações de características 

em longo prazo. Contudo, são importantes para definir a incidência de uma determinada 

condição clínica, investigar causas e definir características clínicas de um grupo (POLIT; 

BECK, 2011). 

Dessa forma, essas pesquisas foram importantes para que se pudessem estabelecer 

os genótipos, a prevalência da infecção por HPV em mulheres com HIV e a sua relação com 

CCU. A seguir, encontram-se descritas as três categorias que foram definidas de acordo com 

os achados dos artigos analisados. 

 

3.1.1 Aspectos epidemiológicos e clínicos da coinfecção HIV/HPV 

 

Os achados dos artigos analisados contribuíram para o conhecimento do perfil 

epidemiológico e clínico das mulheres com HIV e infecções por HPV, fornecendo dados 

sobre a história natural do vírus no sexo feminino. Tais informações sobre a distribuição dos 

tipos específicos de HPV e sua relação com o potencial carcinogênico são importantes para 

avaliação do comportamento destas infecções e lesões nas mulheres. 

Os estudos analisados apontam que a prevalência geral da infecção do colo do 

útero por HPV em mulheres com HIV variou de 43,5% na China (ZHANG et al., 2014)  à 

88,6% na África do Sul no ano de 2014 (ADLER et al., 2014). No Brasil, estudo realizado no 

Rio de Janeiro, aponta uma prevalência de 89% no ano de 2015 (CASTILHO et al., 2015).  



33 

 

Em relação ao desenvolvimento de LIE em amostra de 278 mulheres indianas 

com HIV, observou-se a presença de LIE AG em 15,9% delas. O genótipo de HPV estava 

presente em 52,5%, e destes, 35,3% são considerados oncogênicos. Contatou-se ainda que a 

infecção por múltiplos genótipos estava presente em 50,7% das mulheres com HPV, enquanto 

que os oncogênicos em 27,8% destas (MANE et al., 2012). Tem-se que o HPV apresenta 

mais de 150 genótipos diferentes, sendo 12 deles considerados oncogênicos e associados a 

neoplasias malignas do trato genital, enquanto os demais subtipos virais estão relacionados às 

verrugas genitais e cutâneas (BRASIL, 2012). 

Em relação aos tipos de HPV, os estudos mostraram um grande número de 

infecções por múltiplos genótipos de alto risco oncogênico. Destes, os genótipos do tipo 16 e 

18 foram prevalentes nos estudos, seguidos dos tipos 58, 52, 45, 35, 72 e 33. Tal achado 

corrobora com outros estudos, uma vez que estes subtipos são responsáveis por cerca de 70% 

dos casos de câncer do colo do útero, enquanto os HPV dos tipos 6 e 11 estão associados com 

até 90% das lesões anogenitais (BRASIL, 2012). Diante disso, estudo semelhante realizado na 

Índia, encontrou uma frequência eleva de infecção por múltiplos genótipos de HPV e de 

subtipos de alto risco oncogênico. Dentre estes, destacaram-se os tipos 16, presente em 59% 

das mulheres com LIE AG, seguido dos tipos 31, 56 e 68 (JOSHI et al., 2014). 

Em pesquisa com 301 mulheres Chinesas com HIV, os genótipos oncogênicos 

estavam presentes em 37,5% destas, enquanto 29,2% apresentaram múltiplos genótipos. Os 

tipos de HPV oncogênicos mais comuns foram o 52 (7,3%), 58 (6,6%), 18 (6,3%), 16 (6,0%) 

e 33 (5,3%). Sendo que em mulheres com lesões pré-cancerosas e LIE AG diagnosticadas por 

meio de colposcopia, o HPV 16 (28,6%) foi o mais prevalente (ZHANG et al., 2014). 

Porém, estudo realizado na África, evidenciou baixa prevalência dos tipos 16 e18 

em todas as 224 amostras que compuseram a pesquisa. As amostras de mulheres soropositivas 

para o HIV tiveram uma prevalência maior de múltiplas infecções por HPV, incluindo os 

tipos 52, 58 e 68 que são de alto risco, os de alto potencial de risco que são os tipos 53 e 70, e 

os de baixo risco, 44 e 55 (MARANGA et al., 2013). Tais resultados concordam com dados 

desta revisão, uma vez que houve uma prevalência significativa de infecção por HPV do tipo 

58 e 52. 

Corroborando com tal achado, ao estimar a prevalência da infecção pelo HPV 

cervical em uma coorte de mulheres com HIV no Rio de Janeiro, evidenciou-se que das 562 

mulheres investigadas, 498 (89%) apresentaram pelo menos um tipo de HPV e, destas, 364 

mulheres (65%) apresentaram pelo menos um tipo de HPV de alto risco e 181 (32%) tinham 
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mais de um tipo de alto risco. O HPV 58 foi o tipo mais frequente (prevalência de 19,8%), 

seguido pelo 53 (prevalência de 15,5%) e 16 (prevalência de 13%) (CASTILHO et al., 2015). 

Ademais, constatou-se que a infecção pelo HIV é um co-fator importante na 

relação etiológica entre a replicação do HPV e o desenvolvimento de anomalias cervicais, 

uma vez que a prevalência de LIE entre mulheres com HIV foi significativamente maior do 

que entre as mulheres sem a infecção (HANISCH et al., 2014). Contudo, o desenvolvimento 

de lesões pré-cancerosas envolve não só a infecção por HPV, mas também a agregação das 

alterações genéticas e epigenéticas necessárias para a tumorigênise (GHARTEY et al., 2014), 

uma vez que para o desenvolvimento de processos oncogênicos, há alterações de genes-chave 

e são necessárias várias etapas até a formação de uma célula maligna (LODI et al., 2012). 
 

3.1.2 Fatores de risco para HPV e LIE em mulheres com HIV 

 

A categoria fatores de risco para HPV e LIE em mulheres com HIV permite 

identificar os grupos de maior vulnerabilidade e risco para a doença, e assim, avançar em 

estratégias para sua prevenção e controle. 

A contagem de linfócitos T CD4+ menor que 350 células/mm3, idade da primeira 

relação sexual inferior a 16 anos, o aumento da carga viral, tabagismo atual e o uso de 

contraceptivo hormonal são apontados como fatores de risco para a coinfecção HIV/HPV 

(ROCHA-BRISCHILIARI et al., 2014; CAMARGO et al., 2014; STUARDO et al., 2012; 

ANDRADE et al., 2011). 

Além do controle citológico com a coleta do exame de Papanicolau, a avaliação 

imunológica dessas pacientes, envolvendo a contagem de linfócitos T CD4+ e a carga viral, se 

fazem necessários, pois foi demonstrada a associação entre estes com a persistência do HPV, 

desenvolvimento de LIE, risco de infecção por HPV e alterações citológicas (CAMARGO et 

al., 2014; MARTINS et al., 2014; DAMES et al., 2014; STUARDO et al., 2012; MELGAÇO 

et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2012; LOFGREN et al., 2015). As mulheres que vivem com 

HIV, possuem imunossupressão grave e contagem de linfócitos T CD4+ abaixo de 200 

células/mm3 possuem maior risco de desenvolver NIC (CAMARGO et al., 2014; MARTINS 

et al., 2014; TEIXEIRA et al., 2012; LOFGREN et al., 2015). 

Estudos analisados sugerem ainda, que o efeito imunossupressor pode ser o maior 

preditor do desenvolvimento da lesão cervical em mulheres com HIV/aids, e que a TARV 

pode fortalecer a resposta imune e vir a ser um fator de proteção para essas mulheres 

(ZHANG et al., 2014; ARAÚJO et al., 2012). 
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Constatou-se também que o câncer cervical de células escamosas está relacionado 

com o tabagismo atual, com idade superior a 35 anos, com a presença de mais de um tipo de 

HPV de alto risco, com o número de parceiros sexuais superior a três, à contagem de 

linfócitos T CD4+ menor que 200 células/mm3, o não uso da TARV ou o uso apenas durante a 

gravidez, a idade da primeira relação sexual menor que 19 anos, o uso abusivo de álcool e a 

presença de infecções sexualmente transmissíveis anteriores (MARTINS et al., 2014; 

ARAÚJO et al., 2012; ANDRADE et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2012; CASTILHO et al., 

2015; OLIVEIRA et al., 2010). Ademais, considera-se a associação do álcool e outras drogas 

com a infecção por HPV de alto risco (ADELER et al., 2014; MARTINS et al., 2014). 

 

3.1.3 Abordagens terapêuticas para mulheres com coinfecção HIV/HPV 

 

No que se refere à categoria de abordagens terapêuticas para mulheres com 

coinfecção HIV/HPV, destacaram-se as estratégias de rastreamento do HPV, tais como as 

técnicas de genotipagem, no intuito de identificar o subtipo de HPV e classificá-lo quanto ao 

potencial oncogênico, a realização de exame citológico periódico, biópsia e colposcopia. 

Os autores sugerem um acompanhamento de saúde diferenciado às mulheres com 

HIV, sugerindo-se dois exames citológicos no primeiro ano após o diagnóstico da infecção 

pelo HIV e depois anualmente, independentemente da idade. Nos casos de baixo risco, podem 

ter intervalos de seguimento mais longos, estendendo-se a cada dois ou três anos em vez de 

anualmente (ADELER et al., 2014; DAMES et al., 2014; HEARD et al., 2013; ISAAKIDIS 

et al., 2013; LOFGREN et al., 2015). 

Associado ao exame citológico sugere-se o uso da colposcopia e biópsia como um 

protocolo seguro de acompanhamento para mulheres com HIV, em especial em locais onde 

não há recursos disponíveis para métodos biomoleculares de diagnóstico (OLIVEIRA et al., 

2010; ARAÚJO et al., 2012; LEIBENSON et al., 2011; ISAAKIDIS et al., 2013). 

Dentre as demais abordagens, estudo destaca a importância da vacinação contra o 

HPV em todas as mulheres com HIV por considera-la uma importante ferramenta de 

prevenção (LEIBENSON et al., 2011). No entanto, apesar disso, a vacina ainda necessita do 

desenvolvimento contínuo, uma vez que os estudos apontam a prevalência de infecção por 

HPV de alto risco que não são contemplados pela vacina disponível, a qual confere proteção 

contra os sorotipos virais 16 e 18, e a vacina quadrivalente, que protege contra os tipos 6, 11, 

16 e 18 (BRASIL, 2016; ADLER et al., 2014; CASTILHO et al., 2015). 
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Deve-se ainda considerar a infecção por mais de um tipo de HPV de alto risco, 

por estar fortemente associada com a citologia cervical anormal, destacando a necessidade de 

vacinas contra o HPV multivalentes, especialmente em países com recursos limitados para 

outras formas de rastreio, como a genotipagem e os exames citológicos (NDIAYE et al., 

2012; ADLER et al., 2014; CASTILHO et al., 2015).  

Conclui-se com esta revisão integrativa que a prevalência do HPV é maior em 

mulheres com HIV, apontando maior vulnerabilidade para desenvolver lesão intraepitelial 

cervical. Dentre os tipos de HPV, destacam-se as infecções por múltiplos genótipos e a 

infecção por genótipos de alto risco oncogênico, destacando-se os do tipo 16 e 18. 

Portanto, considera-se necessário identificar precocemente os principais fatores de 

risco para potenciais lesões neoplásicas e os genótipos de HPV mais frequentes para auxiliar 

no desenvolvimento de vacinas cada vez mais específicas para essa população. Ressalta-se 

que mulheres com HIV/aids devem ser priorizados em programas de rastreio do HPV, 

destacando-se a importância das abordagens terapêuticas como recursos de promoção da 

saúde e prevenção de doenças entre mulheres com HIV. 

Certamente, a vacinação, realização de exames citológicos, colposcopias e 

biópsias são importantes para evitar a progressão de lesões para o câncer invasivo 

independente do estado imunológico. Contudo, são necessários mais estudos prospectivos e 

de segmento para melhor estabelecer a associação entre a imunossupressão, o HPV e o 

desenvolvimento de lesões intraepitelias cervicais entre mulheres que vivem com HIV. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal, exploratório e descritivo. Os estudos 

transversais apresentam-se como uma fotografia ou corte instantâneo que se faz numa 

população por meio de uma amostragem, possui como principais vantagens o fato de serem de 

baixo custo, e por praticamente não haver perdas de seguimento (POLIT; BECK, 2011). 

O estudo é exploratório quando permite a ampliação de conhecimentos sobre a 

problemática identificada, partindo de uma hipótese de uma realidade específica. É descritivo, 

desde que tenha o intuito de observar, descrever e explorar aspectos de uma situação. E 

quantitativo, ao envolver a coleta sistemática de informações quantificáveis, mediante 

condições de extremo controle, além da análise dessas informações com a utilização da 

estatística (POLIT; BECK, 2011). 

 

5.2 Local do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido no Centro de Saúde Escola Meireles, sediado no 

município de Fortaleza-CE. Trata-se de uma Unidade Estadual de Saúde e, entre os diferentes 

atendimentos, é referência às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis e, desde 2014 

oferece concomitantemente acompanhamento em saúde de pessoas vivendo com HIV. 

A escolha deste centro de saúde para a coleta de dados deu-se pela estrutura física 

da unidade que possibilitou a realização dos exames preventivos, além da garantia de 

atendimento médico do serviço para os casos com diagnósticos alterados, dentre estes, o 

exame de colposcopia, consulta ginecológica e/ou encaminhamento para atendimento 

especializado em oncologia. 

 

5.3 População e Amostra 

 

A população desta pesquisa compreendeu mulheres que vivem com o HIV/aids 

que foram atendidas no Centro de Saúde Escola Meireles, bem como aquelas que 

demandaram o serviço para prevenção de CCU advindas de outros serviços de referência em 

IST de Fortaleza, a saber: Ambulatório de Infectologia do Hospital Universitário Walter 

Cantídio (HUWC) da Universidade  Federal do Ceará (UFC), Posto de Saúde Anastácio 
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Magalhães e Ambulatório de infectologia do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). A escolha 

destes serviços se deu por prestarem atendimento à população específica de interesse do 

estudo e por suas características de instituição de ensino e pesquisa. 

Vale ressaltar que houve o interesse por parte dos serviços citados em participar 

do estudo, por propiciar às mulheres atendidas nestes locais a genotipagem para o HPV, 

exame este, mais específico e não disponível em tais unidades. Inicialmente, cinco serviços 

aceitaram participar do estudo, havendo a desistência de um dos serviços da oferta de 

prevenção às mulheres no início da pesquisa.  

O número de mulheres com HIV selecionadas para o estudo deu-se por 

comtemplarem os critérios de inclusão adotados: ter diagnóstico confirmado da infecção pelo 

HIV, ter 18 anos ou mais, ter iniciado atividade sexual e que aceitassem participar do estudo. 

Constituíram critérios de exclusão: mulheres histerectomizadas e com doenças mentais. 

Em relação aos critérios de descontinuidade, estes consistiram em desistência das 

mulheres para participar da pesquisa após início da coleta de dados e óbito. 

De acordo com Vieira (2011), se a população do estudo é inferior a 200, o ideal é 

que se trabalhe com toda a população ou o máximo de participantes possível, em vez de 

utilizar fórmula de cálculo de amostra para população finita. Assim, considerou-se neste 

estudo utilizar a totalidade da população, que foi de 50 mulheres com HIV/aids. Vale ressaltar 

que do total de 50 mulheres com HIV/aids, 44 mulheres foram submetidas ao teste de 

genotipagem do HPV. 

 

5.4 Desenho do estudo 

 

A coleta de dados e de exame foi realizada pela própria pesquisadora no segundo 

semestre de 2015 (julho a dezembro), compreendendo o período de seis meses. Em função da 

necessidade de entregar/mostrar resultados do exame de prevenção, bem como, 

encaminhamentos em face de resultados alterados o tempo não foi incluso no período definido 

para a coleta de dados. Esse tempo foi indeterminado, do mesmo modo que é para o 

acompanhamento do HIV/aids. Esclarece-se que a prevenção de câncer ginecológico é uma 

necessidade da mulher ao longo da vida, independente de ter ou não HIV ou HIV/HPV e as 

mulheres receberam tal informação. O encerramento da coleta se deu em decorrência da 

ausência de demanda para a realização do exame de prevenção. 

Os dados foram coletados em uma sala individual em três momentos 

consecutivos: (1) entrevista, (2) coleta de material (DNA) da endocérvice para o dignóstico 
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molecular de PCR e (3) coleta de amostra representativa do raspado ectocervical e 

endocervical para o exame Papanicolau. 

 

5.5 Descrição das variáveis do estudo 

 

Para a realização da entrevista utilizou-se um formulário de caracterização 

sociodemográfica e clínica de mulheres com HIV/aids (APÊNDICE A) que incluiu diferentes 

variáveis (Quadro 3), exame físico geral, genital e citopatológico e resultados de exames, 

registrados no primeiro atendimento ou durante seguimento.  

 

Quadro 3- Definições operacionais, categorizações e a classificação por nível de mediação 

das variáveis do estudo. 

Variáveis Descrição Categorais Tipo 

            Sociodemográficas   
Idade Intervalos de idade variando de 18 

a 39 anos e 40 anos ou mais 
18-39 Quantitativa 

Ordinal 
≥40  

Cor  Cor da pele autorreferida Branca Qualitativa 
Nominal 

Preta 
Amarela 
Parda 
Indígena 

Escolaridade Codificação dos anos de estudo de 
acordo com as categorias de 
estudo do IBGE 

< 8  Qualitativa 
Nominal 

Quantitativa 
Ordinal > 8  

Estado civil Vive com o companheiro Solteiro Qualitativa 
Nominal Casado/Vive 

junto/União 
consensual/ 
Amasiado 
Divorciado/Separ
ado 
Viúvo 

Religião Crença religiosa informada pela 
paciente 

Católica Qualitativa 
Nominal Evangélica 

Espírita 
Outra 
Sem religião 

Situação 
ocupacional 

Situação ocupacional da paciente 
no período da entrevista 

Empregado Qualitativa 
Nominal Desempregado 

Aposentado 
Afastado 
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Dona de casa 
Renda Familiar Renda total familiar dividida pelo 

número de moradores no 
domicílio em salários mínimos, 
valores da época 

< 1 SM Qualitativa 
Nominal 

 
 
 

1 - 2 SM 

> 2 SM 
               Hábitos de Saúde   
Uso do álcool Se fez uso de álcool na última 

semana (pelo menos 8 copos) 
Sim, bebo todos 
os dias 

Quantitativa 
Nominal 

Não 
Sim, pelo menos 
uma vez na 
semana 
Bebo menos de 
uma vez no mês 
Não sabe/não 
quero responder 

Uso de tabaco Uso de tabaco informado pela 
paceinte 

Sim, cigarro de 
papel 

Qualitativa 
Nominal 

Não 
Sim, cigarro de 
palha 
Sim, cachimbo 

Drogas ilícitas Uso de drogas ilícitas: maconha, 
cocaína, crack informado pela 
paciente 

Sim, maconha Qualitativa 
Nominal Não 

Sim, cocaína 
Sim, crack 
Sim, droga 
injetável 
Outras 

            Aspectos Clínicos   
Tempo de 
diagnóstico 

 Codificado em anos 0-5 anos Quantitativa 
Ordinal 6-10 anos 

> 10 anos 
Categoria de 
exposição 

Forma de contágio pelo HIV Sexual Quantitativa 
Nominal T. vertical 

Sanguínea/transfu
são 
Sanguínea/UDE 
Acidente pérfuro/ 
cortante 
Outro 

Uso da TARV Se faz uso da TARV  Quantitativa  
ordinal 

 
 

Internações por 
complicações do 
HIV 

Número de internações por 
complicações decorrentes do HIV 

Número de 
complicações 

Quantitativa 
Ordinal 

Não 

Contagem de Valor de CD4+ no momento da < 200 cél/mm3 Quantitativa 
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linfócitos T CD4+ entrevista 200-500 cél/mm3 Ordinal 
≥ 500 cél/mm3 

Carga viral Valor da carga viral no momento 
da entrevista 

< 50 
(Indetectável) 
cópias de RNA 
viral/ml 

Quantitativa 
Ordinal 

50- 10.000 cópias 
de RNA viral/ml  
> 10.000 cópias 
de RNA viral/ml 

                    Dados sexuais e reprodutivos   
Orientação sexual Orientação sexual informada 

pela paciente 
Heterossexual Qualitativa 

Nominal Homossexual 
Bissexual 

Número de parceiros 
nos 
últimos 12 meses  

Número de parceiros sexuais nos 
últimos 12 meses informado 
pela paciente 

1  Quantitativa 
Ordinal > 2 

Nenhum 

Idade da primeira 
relação sexual 

Codificada em anos < 15 anos Quantitativa 
Ordinal ≥ 15 anos 

Sorologia do 
parceiro sexual 

Sorologia do parceiro sexual 
informada pela paciente 

Positivo Qualitativa 
Nominal Negativo 

Não sabe/Não Fez 
Práticas sexuais Práticas sexuais informadas pela 

paciente 
Oral Qualitativa 

Nominal Anal 
Vaginal 
Duas oi mais 
formas 

História prévia de 
IST 

História prévia de IST informada 
pela paciente 

Não Qualitativa 
Nominal HPV 

Sífilis 
Gonorréia 
Vaginose 
Tricomoníase 
Outra 

História de IST do 
parceiro atual 

História prévia de IST do 
parceiro sexual informada pela 
paciente 

Não Qualitativa 
Nominal HPV 

Sífilis 
Gonorréia 
Vaginose 
Tricomoníase 
Outra 

Método 
contraceptivo 

Método contraceptivo utilizado 
nas práticas sexuais informado 
pela paciente 

Não Qualitativa 
Nominal Oral  

Injetável 
DIU 
Diafragma 
Camisinha 
Outro 
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Data do último 
exame de citologia 
oncótica 

Codificada em anos ≤ 1 ano Quantitativa 
Ordinal 2 anos 

3-5 anos 
≥ 6 anos 
Nunca realizou 

Exame de citologia 
oncótica após o HIV 

Exame de citologia oncótica 
após o HIV informado pela 
paciente 

Não Qualitativa 
Nominal Sim, com resultado 

normal 
Sim, com resultado 
alterado 
TRATADO 
Sim, com resultado 
alterado NÃO 
TRATADO 

Antecedente de 
Câncer ginecológico 

Histórico familiar de câncer 
ginecológico  

Sim Qualitativa 
Nominal Não 

Não 
sabe/desconhece 

Vacinação contra o 
HPV 

Histórico de vacinação contra o 
HPV 

Sim Qualitativa 
Nominal Não 

Número de filhos Número de filhos da paciente Sem filhos Quantitativa 
Ordinal 1 a 2 filhos 

≥ 3 filhos 
≥ 4 filhos 

Número de filhos 
após o HIV 

Número de filhos da paciente 
após o HIV 

Sem filhos Quantitativa 
Ordinal 1 a 2 filhos 

≥ 3 filhos 
≥ 4 filhos 

Tipo de parto Tipo de parto informado pela 
paciente 

Normal Qualitativa 
Nominal Cirúrgico 

Aborto Histórico de aborto Não Qualitativa 
Nominal Espontâneo 

Provocado 
 

Avaliou-se através do exame físico geral, genital e citopatológico: peso; altura; 

pressão arterial; condições gerais da cabeça; condições gerais da pele e genitais; pesquisa de 

HPV: presença do HPV; HPV de alto grau de oncogenicidade; HPV de baixo grau de 

oncogenicidade (APÊNDICE A). 

Em relação aos resultados do exame preventivo avaliou-se: teste do iodo; teste de 

Schiller; presença de lesões condilomatosas visíveis; encaminhamento para colposcopia pós-

resultado; diagnóstico descritivo da amostra; atipias celulares; atipias em células escamosas; 

atipias em células glandulares. Os demais resultados de exames incluíram: Colpocitologia 

oncótica onde a categorização desta variável foi realizada segundo a classificação de Bethesda 

como se segue: dentro dos limites da normalidade no material examinado; alterações celulares 

benignas reativas ou reparativas - inflamação, metaplasia escamosa imatura, reparação e 
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atrofia com inflamação; lesão intraepitelial de baixo grau; lesão intraepitelial de alto grau; 

lesão intraepitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão; atipias de células 

escamosas de significado indeterminado (ASC-US) e atipias de células glandulares de 

significado indeterminado (AGUS) (APÊNDICE A). 

 

5.6 Procedimentos para realização do exame de prevenção e diagnóstico molecular 

 

Para a realização dos exames de prevenção e diagnóstico molecular seguiu-se 

algumas etapas: 

 

1- Divulgação da Pesquisa: inicialmente realizou-se um levantamento dos 

serviços de saúde que prestam atendimento as mulheres com HIV/aids em Fortaleza-CE. 

Após este momento, a pesquisadora estabeleceu contato pessoal com os gerentes de cada 

serviço, explicando e ofertando os exames para a demanda de mulheres com HIV/aids. 

Durante este momento foi exposto o propósito da pesquisa, os benefícios para a população do 

estudo e os possíveis ricos. Entregou-se a cópia do projeto de pesquisa, bem como, a 

autorização ética para a realização do mesmo.  

 

2- Captação das mulheres para o estudo: As estratégias de captação das mulheres 

para participarem do estudo se deram de três formas: 1. Agendamento prévio por parte da 

enfermeira/e ou gestora responsável pelo atendimento das mulheres com HIV/aids de cada 

serviço; 2. Captação por parte da pesquisadora em sala de espera para atendimento nos 

referidos serviços; 3. Contato telefônico por parte da pesquisadora através de contatos 

disponibilizados pelos gestores dos serviços em questão. 

Em todas as modalidades de recrutamento realizou-se marcação em agenda com 

datas e número de atendimentos a serem realizados por dia previamente estabelecidos. Esta 

medida buscou garantir um atendimento de qualidade e favorecer a criação de vínculo com as 

pacientes. 

 

3-  Folder de orientação para o exame (APÊNDICE B): Elaborou-se um folheto 

contento todas as informações referentes ao exame, que foi entregue no momento do convite 

para participar da pesquisa (agendamento realizado pelo gestor e captação em sala de espera). 

Para as mulheres contatadas por telefone, procedeu-se as orientações de forma verbal no 

momento da ligação. 
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O folder continha informações relativas às orientações para o dia do exame (não 

ter relações sexuais nos dois dias que antecedem o exame, evitar o uso de duchas e 

medicamentos nas 48 horas antes do exame, não estar menstruada), orientações gerais (o que 

é, como prevenir e o que pode levar ao CCU, quais os testes para detectar HPV, o que é o 

exame de prevenção, o que é o HIV e qual a relação entre HIV e HPV), contato telefônico da 

pesquisadora, além de possíveis meios de transporte coletivo de acesso ao local da coleta. 

 

4- Coleta citopatológica e teste molecular de Reação Cadeia Polimerase (PCR): A 

coleta de exames ocorreu por meio da consulta de enfermagem realizada pela pesquisadora 

responsável pelo estudo com anamnese completa da paciente e aplicação do instrumento de 

coleta de dados. 

Após explicação sobre os exames a serem realizados (finalidade e técnicas de 

coleta) procedeu-se com a coleta molecular através do método PCR. Para a realização de tal 

técnica, a pesquisadora passou por um treinamento prévio e seguiu-se todas as recomendações 

do fabricante do produto e o uso de escova própria que colhe simultaneamente o material 

genético da ectocérvice e endocérvice. 

Na sequência, realizou-se a coleta citopatológica baseando-se nas recomendações 

das Diretrizes Brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero e conforme 

Procedimento Operacional Padrão (POP) (APÊNDICE C) que inclui a coleta de material 

citológico da região endo e ectocervical e após realização da inspeção visual com a solução de 

lugol que consiste em corar a mucosa cérvico-vaginal, usando pinça Cherron com algodão 

embebido na solução de lugol, denominado de teste de Shiller. 

 

5.7 Análise do material coletado  

 

As coletas de secreções foram encaminhadas para laboratórios específicos, sendo 

o laboratório de patologia da UFC para análise citopatológica e o laboratório clínico de 

patologia do departamento de Odontologia da UFC para o material genético para avaliação do 

HPV. 

Após a revisão histopatológica, todas as amostras coletadas, independentemente 

de apresentarem lesões sugestivas de infecção por HPV foram submetidas ao teste molecular 

de Reação Cadeia Polimerase (PCR) com o intuito de identificar fragmentos de DNA-viral no 

núcleo e/ou citoplasma de células infectadas. O material foi processado no sistema Cobas® 

4800, um teste automatizado qualitativo multiplex, que realiza a detecção simultânea de 12 
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genótipos de alto risco (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68) e identifica 

separadamente HPV tipos 16 e 18. Para controle interno foi utilizada a ß-globina, que reduz a 

possibilidade de resultado falso-negativo, alertando quando a amostra não possuir células 

coletadas.  

A avaliação do material de DNA coletado permitiu identificar os subtipos de HPV 

16 e HPV 18 separadamente e outros tipos de HPV de alto risco na mucosa das mulheres que 

compuseram a presente pesquisa. 

 

5.8 Análise estatística 

 

Os dados foram coletados e tabulados no programa Microsoft Excel 2010, sendo 

posteriormente exportados para o programa estatístico IBM SPSS - Statistical Package for 

Social Sciences, versão 23.0, para tratamento e análise dos resultados.  

Realizaram-se análises descritivas visando caracterizar a população do estudo e 

responder aos objetivos propostos, mediante as distribuições de frequências (uni e bivariada) e 

medidas descritivas (médias, desvio padrão e/ou medianas).  

Para identificar os fatores associados às alterações das lesões precursoras do colo 

uterino, foram elaboradas tabelas de associação entre a variável dependente em questão e as 

demais variáveis independentes. As associações foram verificadas por meio do teste qui-

quadrado ou exato de Fisher, quando necessário. Foram determinadas as Odds Ratio (OR) e 

respectivos intervalos de confiança (IC95%) para expor a força da associação com o desfecho. 

Em todos os testes foi adotado o nível de significância de 0,05 (5%), sendo considerado 

estatisticamente significante um valor P < 0,05. 

 

5.9  Aspectos éticos 

 

Os aspectos éticos e legais envolvendo a pesquisa com seres humanos foram 

respeitados, segundo a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

A pesquisa foi submetida à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará, sendo aprovada em 18 de junho de 2015, sob protocolo número 1.123.584 (ANEXO 

A). 

Garantiu-se o sigilo, a confidencialidade dos dados coletados e o anonimato das 

participantes. Todas as mulheres que compuseram o estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE D). 



46 

 

Todas as participantes que tiverem alterações na microbiota vaginal e/ou 

infecções do trato genital foram contatadas, orientadas e encaminhadas para o médico 

assistente do serviço para tratamento. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Caracterização sociodemográfica, clínica e epidemiológica das mulheres com 

HIV/aids participantes do estudo 

A maior parte das mulheres (62,0%) se encontrava na faixa etária acima dos 40 

anos e a idade média dada em anos foi 42,8 ± 10,4 [Intervalo de confiança (CI) de 95%; 

variação: 24-71 anos] e maior parte delas havia estudado no máximo oito anos (62,0%), cuja 

média de escolaridade em anos foi 7,5 ± 4,3 [Intervalo de confiança (CI) de 95%; variação: 0-

17 anos]. A maioria das pacientes autorreferiram cor parda (52,0%), não viviam com o 

companheiro(a) (54,0%) e possuíam filhos (78,0%).  A renda familiar, prevalente foi de dois 

salários mínimos (74,0%), sendo a renda mensal média de R$ 1.286,02 ± 277,95 [Intervalo de 

confiança (CI) de 95%; variação: 0-5.989,00 reais]. Não foi possível correlacionar neste grupo 

de pacientes a escolaridade e a renda, ou seja, o nível de escolaridade não pareceu influenciar 

na renda das participantes (Correlação de Spearman: 0,219; p-valor = 0,126). Quanto à 

religião, a maioria (96,0%) se declarou adepta de algum culto religioso e quando perguntadas 

sobre a situação ocupacional, grande parte (74,0%) se declarou desempregada (Tabela 2). 

 

Tabela 2- Caracterização sociodemográfica de mulheres vivendo com HIV/aids, Fortaleza-
Ceará-Brasil, 2016. (n=50) 

Variáveis sociodemográficas Categoria N (%) 
Mín-Máx 

Média (DP) 

Idade (Anos) 
18 – 39  19 (38,0) 24-71 

40 ou mais 31 (62,0) 42,8 (+10,4) 

Escolaridade (Anos de Estudo) 
< 8  31 (62,0) 0-17 

> 8  19 (38,0) 7,5(+4,3) 

Cor da pele autorreferida 
Pardo 26 (52,0)  

Não pardo 24 (48,0)  

Renda Familiar (salário mínimo)* 
< 1  4 (8,0) 0-7,6 

1 - 2  37 (74,0) 1,6 (+1,3) 

> 2  9 (18,0)  

Estado civil 
Sem companheiro(a) 27 (54,0)  

Com companheiro(a) 23 (46,0)  

Filhos 
Sim 39 (78,0) 0-10 

Não 11 (22,0) 2,5 (+2,2) 

Religião 
Sim  48 (96,0)  

Não 2 (4,0)  

Ocupação  
Trabalha 13 (26,0)  

Não trabalha 37 (74,0)  

*Salário mínimo vigente: R$788,00. Valor equivalente em dólares americanos= U$$ 1600.00 
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Em relação à caracterização clínica das mulheres com HIV/aids, a categoria de 

exposição sexual foi predominante (92,0%). Quanto ao tempo de diagnóstico da sorologia 

anti-HIV positiva, a maioria (46,0%) havia descoberto a doença no máximo há cinco anos, a 

média de tempo de diagnóstico em anos entre as participantes do estudo foi 8,0 ± 5,9 

[Intervalo de confiança (CI) de 95%; variação: 0-22 anos]. Referente aos testes laboratoriais 

maior parte das mulheres apresentavam contagem de linfócitos T CD4+ superior a 500 

células/mm³ (74,0%) e carga viral inferior a 50 cópias/ml (94,0%), o que é considerado 

indetectável. Vale ressaltar que se considerou os resultados de teste de carga viral de no 

máximo três meses antes do período da coleta de dados. 

Quanto à terapia TARV, 88,0% afirmaram fazer uso de deste tratamento, sendo o 

tempo médio de tratamento em anos entre elas de 5,92±1,62 [Intervalo de confiança (CI) de 

95%; variação: 0-22 anos]. Quanto às internações por complicações associadas ao HIV/aids, 

apenas 10,0% relataram internação, cujo  número médio de internações foi 1,6±0,78 

[Intervalo de confiança (CI) de 95%; variação: 0-3 internações] Tabela 3. 

 
Tabela 3- Caracterização clínica de mulheres com HIV/aids, Fortaleza-Ceará-Brasil, 2016. 
(n=50). 

 
Dados clínicos 

Categoria N(%) 
Mín-Máx 

Média (DP) 
Exposição ao HIV Sexual 46 (92,0)  

Vertical 2 (4,0)  

Transfusão 2 (4,0)  

Tempo de diagnóstico do HIV (Anos) 0-5  23 (46,0) 0-22 

6-10  11 (22,0) 8,0 (+5,9) 

> 10  16 (32,0)  

Carga viral (cópias/ml) < 50 (Indetectável) 47 (94,0)  

Não avaliado 3 (6,0)  

Células T CD4 (células/mm³)  < 200  3 (6,0) 57-1383 

200-500 10 (20,0) 686,5 (+255,8) 

≥ 500 37 (74,0)  

Uso de Antirretroviral Sim 44 (88,0)  

Não  6 (12,0)  

Internações por complicações do HIV no 
último ano 

Sim  5 (10,0) 0-3 

Não 45 (90,0) 1,6±0,78 
    
 

No relacionado ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas a maior parte das 

entrevistadas (76,0%) não faz o uso de nenhum tipo de droga ilícita como maconha, cocaína e 

crack. Porém, em relação às drogas lícitas, como álcool e tabaco, uma parcela significativa 

(84,0%) referiu fazer o uso de álcool e de tabaco (66,0%) (Figura 1). 



 

Figura 1- Distribuição das respostas das 50 mulheres com HIV/aids acerca do consumo de 
álcool, tabaco e outras drogas 
 
 

                 
                      

A Tabela 4 mostra as condições relacionadas à vida sexual das mulheres com 

HIV/aids que se submeteram ao exame ginecológico. Grande parte referiu possuir vida 

sexualmente ativa (60,0%) e possuir mais de 15 anos de idade no momento da primeira 

relação sexual (coitarca) (74,0%), sendo a média de idade das pacientes na coitarca 16,66 

±0,99 [Intervalo de confiança (CI) de 95%; variação: 12

sexual, a maioria se declarou heterossexual (92,0%). Quanto, ao número de parceiros nos 

últimos 12 meses, a maior parte das mulheres (58,0%) declarou apenas um parceiro, sendo o 

número médio de parceiros 0,80 ± 0,19 [Intervalo de confiança (CI) de 95%; variaçã

parceiros]. Em relação a sorologia do parceiro, 38,0% respondeu não estar com parceiro 

atualmente. Das 31 mulheres com parceiro, 55,0% declararam parceiros com testagem do 

HIV negativa. Já, do totla de mulheres, 70,0% informaram uso constante do pre

masculino nas relações sexuais. Pelo histórico de IST, 44,0% das mulheres apresentaram em 

alguma época da vida outras IST. Já, entre aquelas 22 que declararam história de IST, a 

infecção mais frequente foi herpes (41,0%) seguido da sífilis (36,0%

IST do parceiro atual, entre as 31 mulheres que afirmaram ter parceiro, a maioria (48,39%) 

negou histórico de IST dos companheiros(a) (Tabela 4).
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Distribuição das respostas das 50 mulheres com HIV/aids acerca do consumo de 
álcool, tabaco e outras drogas ilícitas. Fortaleza-Ceará-Brasil, 2016. 

A Tabela 4 mostra as condições relacionadas à vida sexual das mulheres com 

HIV/aids que se submeteram ao exame ginecológico. Grande parte referiu possuir vida 

ativa (60,0%) e possuir mais de 15 anos de idade no momento da primeira 

relação sexual (coitarca) (74,0%), sendo a média de idade das pacientes na coitarca 16,66 

±0,99 [Intervalo de confiança (CI) de 95%; variação: 12-30 anos]. Em relação à orientação 

al, a maioria se declarou heterossexual (92,0%). Quanto, ao número de parceiros nos 

últimos 12 meses, a maior parte das mulheres (58,0%) declarou apenas um parceiro, sendo o 

número médio de parceiros 0,80 ± 0,19 [Intervalo de confiança (CI) de 95%; variaçã

parceiros]. Em relação a sorologia do parceiro, 38,0% respondeu não estar com parceiro 

atualmente. Das 31 mulheres com parceiro, 55,0% declararam parceiros com testagem do 

HIV negativa. Já, do totla de mulheres, 70,0% informaram uso constante do pre

masculino nas relações sexuais. Pelo histórico de IST, 44,0% das mulheres apresentaram em 

alguma época da vida outras IST. Já, entre aquelas 22 que declararam história de IST, a 

infecção mais frequente foi herpes (41,0%) seguido da sífilis (36,0%). Quanto ao histórico de 

IST do parceiro atual, entre as 31 mulheres que afirmaram ter parceiro, a maioria (48,39%) 

negou histórico de IST dos companheiros(a) (Tabela 4). 

 

33

8

42

12

Não Sim Não Sim

Fuma Droga ilícita

49 

 

Distribuição das respostas das 50 mulheres com HIV/aids acerca do consumo de 

 

A Tabela 4 mostra as condições relacionadas à vida sexual das mulheres com 

HIV/aids que se submeteram ao exame ginecológico. Grande parte referiu possuir vida 

ativa (60,0%) e possuir mais de 15 anos de idade no momento da primeira 

relação sexual (coitarca) (74,0%), sendo a média de idade das pacientes na coitarca 16,66 

30 anos]. Em relação à orientação 

al, a maioria se declarou heterossexual (92,0%). Quanto, ao número de parceiros nos 

últimos 12 meses, a maior parte das mulheres (58,0%) declarou apenas um parceiro, sendo o 

número médio de parceiros 0,80 ± 0,19 [Intervalo de confiança (CI) de 95%; variação: 0-3 

parceiros]. Em relação a sorologia do parceiro, 38,0% respondeu não estar com parceiro 

atualmente. Das 31 mulheres com parceiro, 55,0% declararam parceiros com testagem do 

HIV negativa. Já, do totla de mulheres, 70,0% informaram uso constante do preservativo 

masculino nas relações sexuais. Pelo histórico de IST, 44,0% das mulheres apresentaram em 

alguma época da vida outras IST. Já, entre aquelas 22 que declararam história de IST, a 
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Tabela 4- Condições associadas à vida sexual de mulheres vivendo com HIV/aids. Fortaleza-
Ceará-Brasil, 2016. (n=50). 
 

Variáveis Categoria N (%) 
Mín-Máx 

Média (DP) 
Orientação Sexual Heterossexual 46 (92,0)  

Homossexual 3 (6,0)  

Bissexual 1 (2,0)  
Vida sexual ativa Sim  30 (60,0)  

Não 20 (40,0)  
Idade da coitarca (Anos) < 15 13 (26,0) 12-30 

≥ 15 37 (74,0) 16,66 ±0,99 
Parceiros sexuais nos últimos 12 meses 1  29 (58,0) 0-3 

≥ 2 5 (10,0) 0,80 ± 0,19 
Nenhum 16 (32,0)  

Sorologia do parceiro para HIV (n=31) Positivo 8 (26,0)  

Negativo 17 (55,0)  

Não sabe/Não Fez 6 (19,0)  
Uso de preservativo com parceiro Sim  35 (70,0)  

Não 14 (28,0)  

Algumas vezes 1 (2,0)  
Histórico de IST Sim 22 (44,0)  

Não 21 (42,0)  

Não sabe 7 (14,0)  
Tipo de IST (n=22) HPV 4 (18,0)  

Sífilis 8 (36,0)  

Vaginose 1 (5,0)  

Herpes 9 (41,0)  
Histórico de IST do parceiro Sim  7 (14,0)  

Não 17 (34,0)  

Não Sabe 16 (32,0)  

Sem parceiro 10 (2,0)  
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A Tabela 5 apresenta os dados da prevenção ginecológica e adesão de medidas 

preventivas contra o câncer de colo do útero. A maioria (92,0%) das mulheres informaram ter 

realizado o exame pelo menos uma vez na vida e 56,0% haviam realizado o exame no 

máximo há dois anos. Em relação ao exame de prevenção após o diagnóstico de HIV, a maior 

parte (58,0%) afirmou ter realizado, e a maioria (79,0%) respondeu apresentar resultados 

normais para este exame. Contudo, 42,0% afirmou não ter participado de exames de 

prevenção do câncer ginecológico depois de diagnosticadas com HIV, 83,0% não tinha 

histórico familiar de câncer ginecológico e 18,0% haviam recebido a vacina contra o HPV.   

 
Tabela 5- Dados de prevenção de câncer ginecológico de mulheres com HIV/aids. Fortaleza-
Ceará-Brasil, 2016. (n=50) 
 

Variáveis N  % 
Exame de prevenção anterior ao diagnóstico 

Sim 
Não 

 
 

46 
4 

92,0 
8,0 

Período da última prevenção (anos) 
< 2 
>2 

 
 

28 
22 

56,0 
44,0 

Exame de prevenção após diagnóstico de HIV 
Não 
Sim 

 
 

21 
29 

42,0 
58,0 

Resultados da prevenção (n=29) 
Normal 
Alterado e tratado 
Alterados e sem tratamento 

 
 

23 
4 
2 

79,0 
14,0 
7,0 

 
 

Histórico familiar de câncer ginecológico 
Sim 
Não 

 
 

9 
41 

17,0 
83,0 

Ciclo menstrual 
Regular 
Irregular 

  
26 
24 

52,0 
48,0 

Imunização contra HPV 
Sim 
Não 

 
 

9 
41 

18,0 
82,0 

 
 
 
6.2 Achados da prevenção do câncer de colo uterino em mulheres com HIV/aids 

 
Os dados relacionados à prevenção do câncer do colo do útero das participantes 

do estudo são apresentados, a seguir na Tabela 6 e figura 2. Neste aspecto, quanto à coleta do 

exame de prevenção do câncer de colo do útero, 33 (66,0%) das mulheres apresentaram iodo 

negativo, demonstrando que o iodo, um dos componentes da solução de Shiller, não aderiu 

adequadamente ao citoplasma da célula da superfície do epitélio escamoso do colo uterino, 
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indicado uma provável alteração. Em relação à inspeção externa ginecológica, uma mulher 

(2,0%) apresentava lesões de aparência visível que se assemelhava aspecto condilomatoso. 

Do total das mulheres, 90,0% apresentavam algum tipo de inflamação entre leve, 

moderada e acentuada, demonstrando alterações celulares benignas dentro dos limites da 

normalidade do material examinado e 92% não apresentou alterações celulares sendo as 

atipias de células de significado indeterminado as mais comuns (86,0%). Observaram-se, 

ainda, três (6,0%) exames indicando HPV e NIC I, resultado que mostra lesão intraepitelial de 

baixo grau, compreendendo assim o efeito citopático pelo HPV e, foi observado entre todos 

os resultados, uma (2,0%) mulher com neoplasia intraepitelial grau I, indicando NIC III, ou 

seja, lesão intraepitelial de alto grau. 

 

Tabela 6- Resultados/condutas dos exames de prevenção de câncer ginecológico de mulheres 
com HIV/aids. Fortaleza-Ceará-Brasil, 2016. (n=50). 
 

Variáveis N % 
Iodo 

Positivo 
Negativo 

 
 

33 
17 

66,0 
34,0 

Teste de Shiller 
Positivo 
Negativo 

 
 

33 
17 

66,0 
34,0 

Lesão com aspecto condilomatoso 
Sim 
Não 

 
 

1 
49 

2,0 
98,0 

Diagnóstico descritivo 
Dentro dos limites de normalidade 
Inflamação 

 
 

5 
45 

10,0 
90,0 

Atipias de significado indeterminado 
Sem atipia 
Escamosa 
Origem indefinida 

 
 

4 8,0 
43 
3 

86,0 
6,0 

Atipias de células escamosas 
Sem alterações 
Lesão intra-epitelial de baixo grau (HPV e NIC 

I) 
Lesão intra-epitelial de alto grau (NIC III) 

  
46 
3 

92,0 
6,0 

1 2,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Figura 2- Associação entre a presença de atipias em células escamosas, teste de Shiller e 
contagem de células T CD4 de mulheres com HIV/aids. Fortaleza
 

 
 
 
 6.3 Avaliação da ocorrência de IST e resultado do teste de Shiller em mulheres vivendo 
com HIV/aids, segundo variáveis de comportamento sexual e prevenção ginecológica
 

Foram executadas análises comparativas entre as características ginecológicas e 

da vida sexual com a ocorrência de IST e resultado para o teste de Shiller. Foi possível 

constatar uma associação estatisticamente significante entre a idade da primeira relação sexual 

(coitarca) e o histórico de IST 

iniciaram a vida sexual antes dos 15 anos de idade apresentaram fator de exposição para 

ocorrência de IST.  Não foi observada associação significativa entre nenhuma destas variáveis 

e o resultado para o teste de Shiller.

Dentre as mulheres com 

heterossexual (90,9%), teve um ou mais parceiros no último ano (77,3%), referiu uso do 

preservativo (63,6%), realizou prevenção do CCU há dois anos ou mais (68,2%), teve a 

coitarca com 15 anos ou mais (59,1%), 

por complicação do HIV (86,4%).

Considerando as mulheres cujo teste de Shiller apresentou resultado positivo, a 

maior parte delas era heterossexual (90,9%), teve um ou mais parceiros sexuais no último an

(66,7%), não mora com o parceiro (57,6%), faz uso do preservativo (60,6%), realizou a última 
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Teste de Shiller

Associação entre a presença de atipias em células escamosas, teste de Shiller e 
contagem de células T CD4 de mulheres com HIV/aids. Fortaleza-Ceará

6.3 Avaliação da ocorrência de IST e resultado do teste de Shiller em mulheres vivendo 
com HIV/aids, segundo variáveis de comportamento sexual e prevenção ginecológica

Foram executadas análises comparativas entre as características ginecológicas e 

a sexual com a ocorrência de IST e resultado para o teste de Shiller. Foi possível 

constatar uma associação estatisticamente significante entre a idade da primeira relação sexual 

(coitarca) e o histórico de IST (Odds Ratio: 4,15; p-valor: 0,04), ou seja, 

iniciaram a vida sexual antes dos 15 anos de idade apresentaram fator de exposição para 

ocorrência de IST.  Não foi observada associação significativa entre nenhuma destas variáveis 

e o resultado para o teste de Shiller. 

Dentre as mulheres com histórico positivo para IST a maior parte era 

heterossexual (90,9%), teve um ou mais parceiros no último ano (77,3%), referiu uso do 

preservativo (63,6%), realizou prevenção do CCU há dois anos ou mais (68,2%), teve a 

coitarca com 15 anos ou mais (59,1%), não possui histórico de aborto (59,1%) e internações 

por complicação do HIV (86,4%). 

Considerando as mulheres cujo teste de Shiller apresentou resultado positivo, a 

maior parte delas era heterossexual (90,9%), teve um ou mais parceiros sexuais no último an

(66,7%), não mora com o parceiro (57,6%), faz uso do preservativo (60,6%), realizou a última 
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Associação entre a presença de atipias em células escamosas, teste de Shiller e 
Ceará-Brasil, 2016. 

 

6.3 Avaliação da ocorrência de IST e resultado do teste de Shiller em mulheres vivendo 
com HIV/aids, segundo variáveis de comportamento sexual e prevenção ginecológica 

Foram executadas análises comparativas entre as características ginecológicas e 

a sexual com a ocorrência de IST e resultado para o teste de Shiller. Foi possível 

constatar uma associação estatisticamente significante entre a idade da primeira relação sexual 

ou seja, mulheres que 

iniciaram a vida sexual antes dos 15 anos de idade apresentaram fator de exposição para 

ocorrência de IST.  Não foi observada associação significativa entre nenhuma destas variáveis 

histórico positivo para IST a maior parte era 

heterossexual (90,9%), teve um ou mais parceiros no último ano (77,3%), referiu uso do 

preservativo (63,6%), realizou prevenção do CCU há dois anos ou mais (68,2%), teve a 

não possui histórico de aborto (59,1%) e internações 

Considerando as mulheres cujo teste de Shiller apresentou resultado positivo, a 

maior parte delas era heterossexual (90,9%), teve um ou mais parceiros sexuais no último ano 

(66,7%), não mora com o parceiro (57,6%), faz uso do preservativo (60,6%), realizou a última 
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prevenção do CCU há dois anos ou mais (66,7%), teve a coitarca com 15 anos ou mais 

(75,8%), não possui histórico de aborto (60,6%) e internações por complicação do HIV 

(84,8%). As associações entre as características analisadas e o histórico de IST estão 

demonstradas na Tabela 7 e 8. 
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Tabela 7- Associação entre características da vida sexual e ginecológica e a ocorrência de IST de mulheres com HIV/aids. Fortaleza-Ceará-
Brasil, 2016. 
 
 
 

                                      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Histórico de IST 
  Dados sexuais e ginecológicos Categoria Sim (%) Não (%) p-valor Odds Ratio (IC 95%) 

Orientação Sexual 
Heterossexual 20 (90,9) 26 (92,9) 

0,80 
0,76 (0,10-5,94) 

1 Homossexual/Bissexual 2 (9,1) 2 (7,1) 

Parceiros (as) no último ano 
Nenhum 5 (22,7) 11 (39,3) 

0,22 
0,45 (0,13-1,59) 

1 ≥ 1 parceiro 17 (77,3) 17 (60,7) 

Mora com o parceiro (a) 
Sim  11 (50,0) 14 (50,0) 

1,00 
1,00 (0,33-3,05) 

1 Não 11 (50,0) 14 (50,0) 

Uso de preservativo 
Sim  14 (63,6) 19 (67,9) 

0,75 
0,83 (0,25-2,69) 

1 Não 8 (36,4) 9 (32,1) 
Tempo da última prevenção do câncer de 
colo (anos) 

≤ 1 ano 7 (31,8) 9 (32,1) 
0,98 

0,98 (0,30-3,26) 
1 ≥ 2 anos 15 (68,2) 19 (67,9) 

Coitarca (anos) 
< 15 anos 9 (40,9) 4 (14,3) 

0,04 
4,15 (1,07-16,14) 

1 ≥ 15 anos 13 (59,1) 24 (85,7) 

Histórico de aborto 
Sim  9 (40,9) 8 (28,6) 

0,36 
1,73 (0,53-5,64) 

1 Não 13 (59,1) 20 (71,4) 

Internação por complicações do HIV 
Sim  3 (13,6) 2 (7,1) 

0,39 
2,29 (0,35-15,01) 

1 Não 19 (86,4) 26 (92,9) 
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Tabela 8- Associação entre características da vida sexual e ginecológica e o resultado do teste de Shiller de mulheres com HIV/aids. Fortaleza-
Ceará-Brasil, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Teste de Shiller     

Dados sexuais e ginecológicos Categoria Positivo (%) Negativo (%) p-valor Odds Ratio (I.C 95%) 

Orientação Sexual 
Heterossexual 30 (90,9) 16 (94,1) 

0,69 
0,62 (0,06-6,51) 

1 Homossexual/Bissexual 3 (9,1) 1 (5,9) 

Parceiros (as) no último ano 
Nenhum 11 (33,3) 5 (29,4) 

0,78 
1,20 (0,34-4,27) 

1 ≥ 1 parceiro 22 (66,7) 12 (70,6) 

Mora com o parceiro (a) 
Sim  14 (42,4) 11 (64,7) 

0,14 
0,40 (0,12-1,35) 

1 Não 19 (57,6) 6 (35,3) 

Uso de preservativo 
Sim  20 (60,6) 13 (76,5) 

0,27 
0,47 (0,13-1,77) 

1 Não 13 (39,4) 4 (23,5) 
Tempo da última prevenção do câncer 
de colo (anos) 

≤ 1 ano 11 (33,3) 5 (29,4) 
0,78 

1,20 (0,34-4,27) 
1 ≥ 2 anos 22 (66,7) 12 (70,6) 

Coitarca (anos) 
< 15 anos 8 (24,2) 5 (29,4) 

0,69 
1,30 (0,35-4,84) 

1 ≥ 15 anos 25 (75,8) 12 (70,6) 

Histórico de aborto 
Sim  13 (39,4) 4 (23,5) 

0,27 
2,11 (0,56-7,91) 

1 Não 20 (60,6) 13 (76,5) 

Internação por complicações do HIV 
Sim  5 (15,2) 0 (0,0) 

0,20 
6,75 (0,35-129,78) 

1 Não 28 (84,8) 17 (100,0) 
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6.4 Avaliação da presença de atipias de células escamosas em mulheres vivendo com 

HIV/aids, segundo variáveis de comportamento sexual e prevenção ginecológica  

 

Avaliou-se a associação entre a presença de atipias de células escamosas e as 

variáveis de vida sexual e ginecológica das mulheres com HIV/aids participantes do estudo. 

Observou-se que o uso do preservativo protegeu as mulheres no desenvolvimento de atipias 

de células escamosas, de acordo com o valor de Odds Ratio: 0,85; p-valor: 0,04. 

Quanto às demais variáveis de comportamento sexual e ginecológico, não foi 

possível estabelecer uma associação estatisticamente significante. As associações entre as 

características analisadas e o a presença de atipias das células escamosas estão demonstradas 

na Tabela 9. 
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Tabela 9- Associação entre características da vida sexual e ginecológica e o presença de atipias em células escamosas de mulheres com 
HIV/aids. Fortaleza-Ceará-Brasil, 2016. 
 

    
Atipia em células 

escamosas     

Dados sexuais e ginecológicos Categoria Sim (%) Não (%) 
p-

valor 
Odds Ratio (I.C 

95%) 

Orientação Sexual 
Heterossexual 3 (75,0) 43 (93,5) 

0,23 
0,21 (0,02-2,67) 

1 Homossexual/Bissexual 1 (25,0) 3 (6,5) 

Parceiros (as) no último ano 
Nenhum 2 (50,0) 14 (30,4) 

0,43 
2,29 (0,29-17,90) 

1 ≥ 1 parceiro 2 (50,0) 32 (69,6) 

Mora com o parceiro (a) 
Sim  0 (0,0) 25 (54,3) 

0,12 
0,09 (0,01-1,84) 

1 Não 4 (100,0) 21 (45,7) 

Uso de preservativo 
Sim  0 (0,0) 24 (52,2) 

0,04 
0,85 (0,72-0,99) 

1 Não 4 (100,0) 22 (47,8) 

Tempo da última prevenção do câncer de colo (anos) 
≤ 1 ano 1 (25,0) 15 (32,6) 

0,75 
0,69 (0,07-7,19) 

1 ≥ 2 anos 3 (75,0) 31 (67,4) 

Coitarca (anos) 
< 15 anos 1 (25,0) 12 (26,1) 

0,96 
0,94 (0,08-9.97) 

1 ≥ 15 anos 3 (75,0) 34 (73,9) 

Histórico de aborto 
Sim  3 (75,0) 14 (30,4) 

0,11 
6,86 (0,65-71,81) 

1 Não 1 (25,0) 32 (69,6) 

Internação por complicações do HIV 
Sim  0 (0,0) 5 (10,9) 

0,91 
0,84 (0,04-17,78) 

1 Não 4 (100,0) 41 (89,1) 

Histórico de câncer na família 
Sim  1 (25,0) 7 (15,2) 

0,61 
1,86 (0,17-20,51) 

1 Não 3 (75,0) 39 (84,8) 

Teste de Shiller Positivo 4 (100,0) 29 (63,0) 0,27 
5,33 (0,27-105,22) 

1 Negativo 0 (0,0) 17 (37,0) 
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6.5 Avaliação da presença de atipias de células escamosas e resultado do teste de 

Shiller em mulheres vivendo com HIV/aids, segundo contagem de linfócitos T 

CD4+ 

As correlações entre as taxas de células TCD4+ com a presença ou ausência 

de atipias das células escamosas e os resultado dos testes de Shiller foram executadas, 

não sendo possível evidenciar associação estatisticamente significativa em nenhum dos 

casos. As associações entre contagem de células TCD4+ e o a presença de atipias das 

células escamosas e resultado do teste de Shiller estão descritos na Tabela 10. 

 
Tabela 10- Associação entre a presença de atipias em células escamosas, teste de 
Shiller e contagem de células T CD4 de mulheres com HIV/aids. Fortaleza-Ceará-
Brasil, 2016.  
 

Variáveis Contagem de linfócitos TCD4+ 
< 200 mm³ 200-500 mm³ ˃ 500 mm³ p-valor* 

Atipias         
Sim  0 (0,0) 0 (0,0) 4 (10,8) 

0,4 
Não 3 (100,0) 10 (100,0) 33 (89,2) 

Teste de Shiller    
Positivo 1 (33,3) 7 (70,0) 25 (67,6) 

0,6 
Negativo 2 (66,7) 3 (30,0) 12 (32,4) 

*Teste de tendência linear 
 
 
6.6 Associação entre as características sociodemográficas, clínicas e 

epidemiológicas das mulheres vivendo com HIV/aids testadas para o HPV  

Depois de descritas as características sociodemográficas, clínicas e 

epidemiológicas de todas as 50 mulheres com HIV/aids participantes do estudo, 

apresentaremos os entrecruzamentos destas variáveis com os dois grupos “mulheres 

com HIV” e “mulheres com coinfecção HIV/HPV”, cuja amostra foi composta por 44 

mulheres testadas para o HPV.  Da amostra inicial foram excluídas seis mulheres em 

função de o resultado apresentar inconclusivo para o teste HPV. Destas 44 mulheres, 30 

compõem o grupo de mulheres com HIV e 14 o grupo com coinfecção HIV/HPV. 

A associação entre os dois grupos compostos por mulheres com HIV e 

coinfecção HIV/HPV e as variáveis sociodemográficas são descritas na Tabela 11. 

Evidenciou-se que não houve associação estatisticamente significativa em nenhum dos 

casos com as respectivas variáveis. 
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Tabela 11- Associação das 44 mulheres vivendo com HIV testadas para o HPV e 
variáveis sociodemográficas, Fortaleza-Ceará-Brasil, 2016. 
 

Variáveis sociodemográficas 

Total 
n=44 
n(%) 

Mulheres com HIV 
n= 30 
n(%) 

Mulheres 
com 

HIV/HPV 
n=14 
n(%) 

p* 

Idade (Anos)     
18-39 16 (36,4) 10 (33,3) 6 (42,9) 0,541 
≥ 40  28 (63,6) 20 (66,7) 8 (57,1)  
Escolaridade (Anos de Estudo)     
> 8 17 (38,6) 13 (43,3) 4 (28,6) 0,349 
≤ 8 27 (61,4) 17 (56,7) 10 (71,4)  
Etnia     
Não pardo 25 (56,8) 16 (53,3) 9 (64,3) 0,495 
Pardo 19 (43,2) 14 (46,7) 5 (35,7)  
Renda Familiar (Salário Mínimo)*      
> 1 22 (50,0) 13 (43,3) 9 (64,3) 0,195 
≤ 1 22 (50,0) 17 (56,7) 5 (35,7)  
Situação conjugal     
Com companheiro 22 (50,0) 16 (53,3) 6 (42,9) 0,517 
Sem companheiro 22 (50,0) 14 (46,7) 8 (57,1)  
Filhos     
Sim 35 (79,5) 23 (76,7) 12 (85,7) 0,488 
Não 9 (20,5) 7 (23,3) 2 (14,3)  
Religião     
Sim 42 (95,5) 28 (93,3) 14 (100,0) 0,209** 
Não 2 (4,5) 2 (6,7) -  
Ocupação     
Trabalha 11 (25,0) 8 (26,7) 3 (21,4) 0,709 
Não trabalha 33 (75,0) 22 (73,3) 11 (78,6)  

.* teste de associação qui-quadrado; ** razão de verossimilhança 
 

 
Avaliou-se a associação entre variáveis clínicas e de hábitos de saúde das 

mulheres com HIV e com coinfecção HIV/HPV. Observou-se associação 

estatisticamente significativa com o hábito do tabagismo (p-valor: 0,049). Quanto às 

demais variáveis clínicas como exposição ao HIV, tempo de diagnóstico do HIV, carga 

viral, células T CD4+, uso de antirretroviral, internações por complicações do HIV e os 

hábitos de saúde como uso de álcool de drogas ilícitas como maconha, cocaína e crack 

não foi possível estabelecer uma associação estatisticamente significante. Dados 

expressos na tabela 12. 
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Tabela 12- Associação entre as 44 mulheres vivendo com HIV testadas para o HPV e 
variáveis clínicas e hábitos de saúde, Fortaleza-Ceará-Brasil, 2016. 

 

 Total 
n=44 
n(%) 

Mulheres 
com HIV 

n= 30 
n(%) 

Mulheres com  
HIV e HPV 

n=14 
n(%) 

p* 

Exposição ao HIV     

Não sexual 5 (11,4) 3 (10,0) 2 (14,3) 0,682 

Sexual 39 (88,6) 27 (90,0) 12 (85,7)  

Tempo de diagnóstico do HIV 
(Anos) 

 
  

 

0 – 5  21 (47,7) 13 (43,3) 8 (57,1) 0,597 

6 – 10 10 (22,7) 8 (26,7) 2 (14,3)  

>10 13 (29,5) 9 (30,0) 4 (28,6)  

Carga viral (cópias/ml)     

Não detectável 41 (93,2) 27 (90,0) 14 (100,0) 0,121** 

Não avaliado 3 (6,8) 3 (10,0) -  

Células T CD4 (células/mm³)     

> 500 32 (72,7) 22 (73,3) 10 (71,4) 0,231 

200-500 9 (20,5) 5 (16,7) 4 (28,6)  

< 200 3 |(6,8) 3 (10,0) -  

Uso de Antirretroviral      

Não 5 (11,4) 4 (13,3) 1 (7,1) 0,532 

Sim 39 (88,6) 26 (86,7) 13 (92,9)  

Internações por complicações do 
HIV no último ano 

 
 

 
 

Não 40 (90,9) 28 (93,3) 12 (85,7) 0,428 

Sim 4 (9,1) 2 (6,7) 2 (14,3)  

Uso de álcool     

Não 29 (65,9) 20 (66,7) 9 (64,3) 0,877 

Sim 15 (34,1) 10 (33,3) 5 (35,7)  

Uso de drogas ilícitas     

Não 36 (81,8) 25 (83,3) 11 (78,6) 0,703 

Sim 8 (18,2) 5 (16,7) 3 (21,4)  

Uso de fumo     

Não 37 (84,1) 23 (76,7) 14 (100,0) 0,049 
Sim 7 (15,9) 7 (23,3)0 -  

.* teste de associação qui-quadrado; ** razão de verossimilhança 
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A Tabela 13 descreve as condições associadas à vida sexual de mulheres 

com HIV/aids testadas para o HPV. Entre as mulheres com coinfecção HIV/HPV a 

maior parte realizou exame de prevenção para o CCU anterior ao diagnóstico de HIV 

(85,7%) e após o dignóstico (64,3%), cujos resultados de prevenção apresentaram 

resultados normais (77,8%), não possuíam histórico familiar de câncer ginecológico 

(84,6%), apresentavam ciclo menstrual regular (57,1%) e não estavam imunizadas 

contra o HPV (71,4%). 

 

Tabela 13- Condições associadas à vida sexual de mulheres vivendo com HIV/aids 
testadas para o HPV. Fortaleza-Ceará-Brasil, 2016.  
 

Categoria 

Total 
n=44 
n(%) 

Mulheres com 
HIV 
n= 30 
n(%) 

Mulheres com 
HIV/HPV 

n=14 
n(%) 

p* 

Orientação Sexual     

Heterossexual 41 (93,2) 27 (90,0) 14 (100,0) 0,121** 

Homossexual/Bis 3 (6,8) 3 (10,0) -  

Vida sexual ativa     

Sim  27 (61,4) 19 (63,3) 8 (57,1) 0,694 

Não 17 (38,6) 11 (36,7) 6 (42,9)  

Idade da coitarca (Anos)     

< 15 33 (75,0) 25 (83,3) 8 (57,1) 0,062 

≥ 15 11 (25,0) 5 (16,7) 6 (42,9)  

Parceiros sexuais nos últimos 12 meses     

1  28 (63,6) 19 (63,3) 9 (64,3) 0,443** 

≥ 2 2 (4,5) 2 (6,7) -  

Nenhum 14 (31,8) 9 (30,0) 5 (35,7)  

Sorologia do parceiro para HIV (n=x)     

Positivo 7 (15,9) 5 (16,7) 2 (14,3) 0,062 

Negativo 16 (36,4) 14 (46,7) 2 (14,3)  

Não sabe/Não Fez 21 (47,7) 11 (36,7) 10 (71,4)  

Uso de preservativo com parceiro     

Sim  34 (77,3) 23 (76,7) 11 (78,6) 0,888 

Não 10 (22,7) 7 (23,3) 3 (21,4)  

Histórico de IST     

Sim 17 (38,6) 11 (36,7) 6 (42,9) 0,661 

Não 21 (47,7) 14 (46,7) 7 (50,0)  

Não sabe 6 (13,6) 5 (16,7) 1 (7,1)  

Histórico de IST do parceiro     

Sim  7 (15,9) 5 (16,7) 2 (14,3) 0,739 

Não 16 (36,4) 12 (40,0) 4 (28,6)  

Não Sabe 15 (34,1) 10 (33,3) 5 (35,7)  

Sem parceiro 6 (13,6) 3 (10,0) 3 (21,4)  
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.* teste de associação qui-quadrado; ** razão de verossimilhança 
 

Os dados de prevenção ginecológica das mulheres com HIV testadas para o 

HPV também foram analisados, contudo, não houve associação estatisticamente 

significativa entre o HPV e as variáveis ginecológicas relacionadas à prevenção do HPV 

e/ou CCU (Tabela 14). 

 

Tabela 14- Associação das 44 mulheres vivendo com HIV testadas para o HPV e dados 
de prevenção de câncer ginecológico, Fortaleza-Ceará-Brasil, 2016. 
 

Variáveis 

Total 
n=44 
n(%) 

Mulheres 
com HIV 

n= 30 
n(%) 

Mulheres com 
HIV/HPV 

n=14 
n(%) 

p* 

Exame de prevenção anterior ao 
diagnóstico 

 
   

Sim 40 (90,9) 28 (93,3) 12 (85,7) 0,428 
Não 4 (9,1) 2 (6,7) 2 (14,3)  

Período da última prevenção (anos)     
< 2  15 (34,1) 8 (26,7) 7 (50,0) 0,128 
>2  29 (65,9) 22 (73,3) 7 (50,0)  

Exame de prevenção após diagnóstico 
de HIV 

 
   

Não 19 (43,2) 14 (46,7) 5 (35,7) 0,495 
Sim 25 (56,8) 16 (53,3) 9 (64,3)  

Resultados da prevenção (n=25)     
Normal  21(84,0) 14 (87,5) 7 (77,8) 0,347** 
Alterado e tratado 3 (12,0) 1 (6,3) 2 (22,2)  
Alterados e Sem tratamento 1 (4,0) 1 (6,3) -  

Histórico familiar de câncer 
ginecológico 

 
   

Sim 7 (17,1) 5 (17,9) 2 (15,4) 0,845 
Não 34 (82,9) 23 (82,1) 11 (84,6)  

Ciclo menstrual     
Regular 24 (54,5) 18 (60,0) 6 (42,9) 0,287 
Irregular 20 (45,5) 12 (40,0) 8 (57,1)  

Imunização contra HPV     
Sim 8 (18,2) 4 (13,3) 4 (28,6) 0,222 
Não 36 (81,8) 26 (86,7) 10 (71,4)  

.* teste de associação qui-quadrado; ** razão de verossimilhança 
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Avaliou-se a associação entre o HPV e resultados/condutas dos exames de 

prevenção de câncer ginecológico das 44 mulheres com HIV/aids testadas para o HPV 

participantes do estudo. Observou-se associação estatisticamente significativa entre 

atipias de células escamosas e o HPV (p-valor: 0,029). Quanto às demais variáveis 

relacionadas ao exame de prevenção de câncer ginecológico, não foi possível 

estabelecer uma associação estatisticamente significante. As associações entre as 

características analisadas e os resultados/condutas dos exames de prevenção de câncer 

ginecológico estão demonstradas na Tabela 15. 

 

Tabela 15- Associação das 44 mulheres vivendo com HIV testadas para o HPV e 
resultados/condutas dos exames de prevenção de câncer ginecológico, Fortaleza-Ceará-
Brasil, 2016. 
 
Variáveis Total 

n=44 
n(%) 

Mulheres 
com HIV 

n= 30 
n(%) 

Mulheres com 
HIV/HPV 

n=14 
n(%) 

p* 

Iodo     
Positivo 15 (34,1) 13 (43,3) 2 (14,3) 0,053** 
Negativo 28 (63,6) 17 (56,7) 11 (78,6)  
Débil 1 (2,3) - 1 (7,1)  
Teste de Shiller     
Positivo 29 (65,9) 17 (56,7) 12 (85,7) 0,058 
Negativo 15 (34,1) 13 (43,3) 2 (14,3)  
Diagnóstico descritivo     
Dentro dos limites de normalidade 4 (9,1) 2 (6,7) 2 (14,3) 0,428 
Inflamação 40 (90,9) 28 (93,3) 12 (85,7)  
Atipias de significado indeterminado     
Sem atipia 2 (4,5) - 2 (14,3) 0,074** 
Escamosa 40 (90,9) 29 (96,7) 11 (78,6)  
Origem indefinida 2 (4,5) 1 (3,3) 1 (7,1)  
Atipias de células escamosas     
Sem alterações 42 (95,5) 30 (100,0) 12 (85,7) 0,029**  
Lesão intra-epitelial de baixo grau (HPV e 
NIC I) 

2 (4,5) 
- 2 (14,3)  

 .* teste de associação qui-quadrado; ** razão de verossimilhança 
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6.7 Caracterização dos resultados de genotipagem do HPV em mulheres vivendo 

com HIV/aids 

A figura 3 apresenta os resultados dos testes de PCR das 44 mulheres, 

demonstrando resultado negativo para o HPV em 30 (68,0%) mulheres e positivo em 14 

(32,0%). 

Considerando os subgrupos, observa-se que das 14 mulheres com teste 

positivo para o HPV, doze (86%) apresentaram os tipos do subgrupo A (Tipos 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68) considerados de alto risco oncogênico, uma 

(7,0%) apresentou apenas o tipo 16 que está associado com um elevado índice de casos 

de câncer cervical e uma (7,0%) o tipo 16 e o subgrupo A associados. Nenhuma das 

mulheres apresentou resultado positivo para o subgrupo C – tipo 18. 

Das 04 (8,0%) mulheres identificadas com LIE cervical, todas (100%) 

apresentavam o HPV associado, sendo três (6,0%) com LIE cervical de baixo grau (NIC 

I) concomitante ao HPV do subtipo A (Tipos 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 

68) considerados de alto risco oncogênico e uma (2,0%) com LIE cervical de alto grau 

(NIC III) com o subtipo 16. 

A sensibilidade e especificidade do Teste de Schiller em relação ao HPV e 

seus subtipos detectados mediante o teste PCR identificou-se que o teste de Schiller 

apresentou alta sensibilidade, porém baixa especificidade (Tabela 16).  

Têm-se por sensibilidade o número de resultados de teste verdadeiros 

positivo e por especificidade o número de resultados negativo em pessoas que não têm a 

doença (TUON et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3 - Resultado do teste PCR 

HPV subgrupo A: Tipos 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68.
HPV subgrupo B: Tipo 16. 
HPV subgrupo C: Tipo 18. 
HPV D: Subgrupo A e subgrupo B (tipo 16) associados.
 
 
Tabela 16- Sensibilidade e especificidade do Teste de Schiller em rela
subtipos detectados no teste PCR. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2016.

  
Positivo

HPV 
Positivo 12 (41,4)
Negativo 17 (58,6)
HPV A 
Positivo 11 (37,9)
Negativo 18 (62,1)
HPV B 
Positivo 2 (6,9)
Negativo 27 (93,1)
HPV C 
Positivo 0 (0,0)
Negativo 29 (100,0)

                     
HPV: Detecção de qualquer tipo de HPV no teste PCR
HPV A: Detecção do HPV tipos 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68
HPV B: Detecção do HPV tipo 16
HPV C: Detecção do HPV tipo 18
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sim

teste PCR de mulheres com HIV/aids. Fortaleza, Ceará, Brasil,
 

A: Tipos 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68. 

HPV D: Subgrupo A e subgrupo B (tipo 16) associados. 

Sensibilidade e especificidade do Teste de Schiller em relação ao HPV e seus 
subtipos detectados no teste PCR. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2016. 

Schiller 
Positivo Negativo Sensibilidade Especificidade

      
12 (41,4) 2 (13,3) 0,86 0,43
17 (58,6) 13 (86,7) 

      
(37,9) 2 (13,3) 0,85 0,42

18 (62,1) 13 (86,7) 
      

2 (6,9) 0 (0,0) 1,00 0,36
27 (93,1) 15 (100,0) 

      
0 (0,0) 0 (0,0) - 0,34

29 (100,0) 15 (100,0)   

Detecção de qualquer tipo de HPV no teste PCR 
HPV A: Detecção do HPV tipos 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68 
HPV B: Detecção do HPV tipo 16 
HPV C: Detecção do HPV tipo 18 
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de mulheres com HIV/aids. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2016. 
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7 DISCUSSÃO 
 

No intuito de possibilitar o entendimento acerca dos achados, procurou-se 

discutir de acordo com a disposição da apresentação dos resultados. 

 

7.1 Caracterização sociodemográfica e clínico-epidemiológica das mulheres com 

HIV/aids  

Mulheres acima de 40 anos de idade foram predominantes neste estudo, o 

que corrobora com dados de outras pesquisas, as quais demonstram que mulheres em 

idade adulta procuram mais os serviços de saúde para exames de prevenção, dentre 

estes, o exame de prevenção do CCU e das mamas quando comparadas às mulheres em 

idades mais jovens (PIMENTEL et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2013; MATÃO et al., 

2011). Contudo, a faixa etária de maior concentração dos casos de HIV/aids no Brasil 

está entre os indivíduos entre 25 a 39 anos desde 1980 a junho de 2014. Ademais, a taxa 

de detecção entre as mulheres, apresenta tendência significativa de aumento entre 

aquelas com 15 a 19 anos, 55 a 59 anos e 60 anos ou mais (BRASIL, 2016).  

No tocante à cor da pele autorreferida, a maioria das mulheres 

autorreferiram cor parda. Neste aspecto, os dados epidemiológicos de aids notificados 

no Sinan apontam que 44,5% dos casos são brancos, 44.3% pardos,  0,4 % amarelos e  

0,3% indígenas (BRASIL, 2016). Contudo, embora o número maior de casos 

notificados ser entre indivíduos brancos e pardos, houve um aumento de casos em 

mulheres pretas em detrimento dos homens da mesma cor nos últimos 10 anos 

(BRASIL, 2016). 

Em relação à escolaridade, maior parte da amostra havia estudado no 

máximo oito anos, o que caracteriza o ensino fundamental incompleto. O grau de 

instrução pode ser um fator limitante à informação sobre cuidados de saúde, podendo 

repercutir na adesão à realização dos exames preventivos (GASPERIN; BOING; 

KUPEK, 2011). Estudo que analisou a tendência de citologia oncótica e mamografia 

das captais brasileiras demonstra que quanto maior o grau de instrução melhor a adesão 

à realização do exame de prevenção do CCU, sendo que mulheres com 0 a 8 anos de 

estudo tiveram cobertura de 71,4%, com 9 a 11 anos de 81,8% e com 12 anos e mais, 

90% de cobertura de exame (MALTA; JORGE, 2014).  

Almeida et. al (2011) apontam ainda que pacientes que vivem com 

HIV/aids e possuem ensino fundamental incompleto apresentam grande probabilidade 
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de não realizar o tratamento adequado em comparação aos que possuem ensino 

fundamental completo. 

 

Embora na presente tese não tenha sido evidenciada a relação entre o grau 

de instrução e alterações citológicas, Bynum et al. (2013), ao avaliar a influência da 

escolaridade no conhecimento sobre o rastreio do CCU no sudeste dos Estados Unidos 

identificou que 38,0% das mulheres com baixa escolaridade apresentaram alterações 

citológicas em um período de um ano após o diagnóstico de HIV. 

O conceito de vulnerabilidade emprega-se ao contexto do HIV/aids, uma 

vez que  a epidemia concentra-se em subgrupos vulneráveis, representados por mulheres 

em  relacionamentos  estáveis que  não  usam preservativo, adolescentes, idosos, 

pessoas  com  baixa  escolaridade, renda reduzida que habitam nas regiões interioranas 

do país (CUNHA; GALVÃO, 2010; SOUSA et al., 2012; SOUSA; FERREIRA; SÁ, 

2013). 

A análise da renda familiar das mulheres com HIV/aids demonstrou que a 

maioria possui entre um e dois salários mínimos, demonstrando reduzidos recursos 

finaceiros. Considera-se a pobreza como um dos contextos estruturais da 

vulnerabilidade para as infecções sexualmente transmissíveis, bem como para o câncer 

de colo do útero. Devido a existência de desigualdades sociais, tem-se que a epidemia 

da aids se dissemina cada vez mais entre os mais pobres e de menor nível de 

escolaridade, existindo maior risco de ocorrer a infecção pelo HIV neste segmento e 

entre mulheres (BRASIL, 2013; OLIVEIRA et al., 2014). 

Quanto à situação ocupacional, existem altos índices de desemprego e 

subemprego entre os pacientes que vivem com HIV/aids mesmo diante da melhoria das 

condições de saúde com o advento da TARV (SILVA et al., 2013; RUEDA et al., 

2011). Tal achado também foi observado neste estudo, onde a maioria das pacientes 

encontrava-se desempregada na época do estudo.   

Pesquisa realizada em Fortaleza, Ceará, que buscou compreender o 

cotidiano de mulheres após contágio do HIV/aids, aponta  o impacto significativo do 

diagnóstico no âmbito social com destaque para a atividade produtiva e lazer, 

enfatizando as dificuldades de aceitação no mundo do trabalho e as consequências da  

própria infecção, a depender do estágio em que se encontra, para realização de tarefas 

(SILVA et al., 2013). 
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Sobre a estrutura familiar, maior parte das mulheres não viviam com o 

companheiro(a) e possuíam filhos. Este dado corrobora com dados de pesquisas que 

identificaram maior predominância do HIV em mulheres casadas (PEREIRA et al., 

2013; GALVÃO et al., 2010). Por outro lado, outros estudos divergem deste achado ao 

reportarem que os solteiros possuem maior probabilidade de terem múltiplos parceiros, 

tornando-se mais vulneráveis ao HIV (GANT et al., 2012; MELGAÇO et al., 2011; 

MARTINS et al., 2014). 

Acerca da religião a maioria das mulheres se declarou adepta de algum culto 

religioso. A crença religiosa é apontada como um fator de proteção e de adesão à TARV 

(DALMIDA et  al.,  2013). De acordo com Araújo et al. (2012) a busca  pela 

religiosidade e  espiritualidade ocorre  devido  a  adesão  ao tratamento medicamentoso 

se configurar em um obstáculo difícil de ser superado e enfrentado por pacientes com 

HIV/aids, uma vez que o diagnóstico exige mudanças na vida  da  pessoa  o que acarreta 

na diminuição da qualidade de   vida   desses   pacientes. Com a dificuldade de 

aceitação da doença, estes buscam ajuda em grupos de apoio e grupos religiosos com o 

intuito de obter informações e conhecimento com outras pessoas que vivenciam a 

mesma situação. 

Neste contexto, a religiosidade pode ser utilizada como forma de 

fortalecimento do indivíduo no enfrentamento das fragilidades que o HIV expõe, além 

de contribuir no aumento da autonomia e suporte social dos indivíduos. Cabe aos 

profissionais procurarem entender como a religiosidade pode emergir de maneira 

positiva ou negativa na vivência do adoecimento, buscando acolher as angústias dos 

usuários, de modo a auxiliá-los na busca de autonomia (FERREIRA; FAVORETO; 

GUIMARÃES, 2011).  

Dentro deste contexto de conforto espiritual, a assistência de enfermagem 

deve reconhecer a dimensão religiosa como aliada no processo de tratamento de 

mulheres e considerá-la no planejamento da assistência, no intuito de melhorar as 

condições e a qualidade de vida dessas mulheres (SILVA et al., 2013). 

Em relação à caracterização clínica, houve predomínio da exposição sexual 

entre as mulheres participantes do estudo, estando de acordo com dados do Ministério 

da saúde que apontam a via sexual como a principal forma de contágio do HIV entre 

indivíduos com 13 anos ou mais de idade, correspondendo a 97,4% dos casos em 

mulheres (BRASIL, 2014).  
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Além disso, em várias partes do mundo a maioria das infecções ocasionadas 

pelo HIV ocorre por meio do contato sexual. A transmissão heterossexual é crescente, 

sendo que as mulheres são cerca de três vezes mais propensas a adquirir o HIV de um 

parceiro masculino do que a ocorrência do contrário (LACROIX et al., 2013).  

Vale ressaltar que houve o predomínio de relações heterossexuais neste 

estudo.  A este respeito, estudos apontam que a relação heterossexual é à maneira de 

transmissão que mais tem contribuído para a feminização da epidemia no Brasil 

associado ao aumento da incidência das populações vulneráveis socioeconomicamente 

(HEIKINHEIMO; LAHTEENMAKI, 2009).  

A feminização do HIV tem levado à reflexões teóricas acerca das questões 

de vulnerabilidade de gênero, dentre estas, situações contextuais que implicam em 

grandes dificuldades materiais ou simbólicas para que elas se protejam da infecção ou 

consigam desenvolver comportamentos de maior cuidado em saúde, tais como 

violência, desigualdades sociais, discriminação, ausência do uso de preservativo por 

imposição do parceiro (LIMA; SCHRAIBER, 2013; COSTA; SILVA; ROSENDO, 

2013; VILELLA; MONTEIRO, 2015; CECCON et al., 2014; LACROIX et al., 2013). 

Estudo realizado com 143 PVHA analisou a prevalência e os fatores 

associados ao uso inconsistente do preservativo masculino nas relações sexuais e 

evidenciou baixa adesão ao método em 28,7% da amostra, sendo que o uso consistente 

entre os homens foi maior do que nas mulheres, o que reforça a necessidade do 

aconselhamento para o empoderamento das mulheres para negociar o uso do 

preservativo com seus parceiros (REIS; MELO; GIR, 2016). 

Em relação ao tempo de diagnóstico para o HIV, a maior parte havia 

descoberto a doença há no máximo cinco anos. Estudos apontam que algumas mulheres 

descobrem a vigência do HIV em situações de acaso como consultas com outra 

finalidade, durante a gravidez ou por meio de adoecimento relacionado a alterações da 

imunidade (WAGNER; BOSI, 2013; BRASIL, 2013a; FIGUEIREDO et al., 2015). 

Diante deste cenário é imprescindível a realização do aconselhamento e da oferta da 

testagem para o HIV às mulheres de forma rotineira, pois asseguram o direito à 

informação e ao tratamento prévio, além de evitar a transmissão da doença (BRASIL, 

2013).  

Referente aos testes laboratoriais observou-se na maioria das mulheres 

contagem de linfócitos T CD4+superior a 500 células/mm³ e carga viral inferior a 50 

cópias/ml. A contagem de linfócitos T CD4+ e a quantificação da carga viral são os 
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principais parâmetros utilizados para se iniciar e monitorizar a TARV em pacientes com 

HIV (BRASIL, 2014). Os linfócitos T CD4+ indicam o estado de imunocompetência do 

hospedeiro e sua mensuração está associada com um crescente risco para uma variedade 

de doenças oportunistas, incluindo HPV e outras alterações ginecológicas (MIRZA; 

RATHORE, 2012).  

No tocante ao HPV, pesquisas mostram que mulheres com linfócitos T 

CD4+ menor que 200 células/mm3 tiveram várias infecções por HPV, observando-se um 

predomínio dos casos envolvendo subtipos de HPV de alto risco oncogênico. Tais 

achados revelam que a imunossupressão favorece infecções cervicais por HPV, o que 

contribui para o aumento do risco de desenvolvimento de lesões intraepiteliais, dentre 

estas, as de alto grau oncogênico (GARBUGLIA et al., 2012; LODI et al., 2011). A 

esse respeito, pesquisa realizada no Caribe revelou que mulheres que tinham uma 

contagem de T CD4+ menor que 200 células/mm3 possuíam sete vezes maior 

probabilidade de ter a infecção por HPV de alto risco em comparação com as mulheres 

com T CD4+ > 200 (DAMES et al., 2014). 

A imunidade local, particularmente a celular, tem grande importância no 

controle da infecção pelo HPV e na progressão das lesões intraepiteliais cervicais e isso 

se torna mais evidente nas mulheres infectadas pelo HIV devido à frequência de lesões 

por HPV. Contudo, poucos estudos verificaram a relação da contagem de linfócitos T 

CD4+ e o grau de lesão intraepitelial cervical, de modo que a baixa imunidade local 

pode ser uma explicação plausível para o aparecimento destas lesões, sem associação 

com a imunidade sistêmica (LUCENA et al., 2011). 

A contagem de linfócitos T CD4+ menor que 200/mm3 e elevada carga viral 

são considerados fatores de risco para a progressão da doença. À medida que a 

contagem dos linfócitos T CD4+ diminui e a carga viral aumenta, elava-se a prevalência 

das infecções HPV latentes e clinicamente expressas, bem como possível progressão 

das lesões (MEYS et al.,2010). Neste contexto, estudo que avaliou a progressão e 

regressão da displasia cervical em mulheres com o HIV apontou como único fator de 

risco associado à progressão da lesão a contagem de linfócitos TCD4+ (LOFGREN et 

al., 2015).  

Sobre a TARV a maioria das mulheres afirmou fazer o uso deste tratamento. 

A TARV inibe a replicação do HIV, inferindo a redução do RNA viral e, assim, 

observa-se a elevação das células de defesas T CD4+. A garantia da imunidade 

preservada nas PVHA proporciona uma maior sobrevida, pois diminuem os riscos de 
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adoecimento por infecções oportunistas (FERREIRA; OLIVEIRA; PANIAGO, 2012). 

Na presente pesquisa, apenas 10,0% das pacientes haviam sido internadas por 

complicações associadas ao HIV. 

Dentre as vantagens e efeitos da TARV, estudo desenvolvido em Recife, 

Pernambuco, demonstra a associação entre regressão e progressão da lesão cervical em 

pacientes infectados por tipos HPV oncogênicos e uso da TARV, onde nas mulheres 

fazendo uso de TARV a regressão da lesão foi 1,4 vezes maior do que os pacientes sem 

uso de TARV. Em relação à progressão da lesão, os pacientes sem uso de TARV 

tiveram risco 1,5 vezes maior de progressão comparado aos pacientes em uso de TARV 

(MARTINS, 2014). Diante do exposto, é imprescindível estimular a prática do 

autocuidado, bem como, a adesão ao tratamento medicamentoso das mulheres com 

HIV, no intuito reduzir a vulnerabilidade ao desenvolvimento do câncer de colo do 

útero. 

 

7.2 Hábitos de saúde  

 

O desenvolvimento de câncer de uma maneira geral pode estar relacionado 

ao estilo de vida e a fatores ambientais como o tabagismo, consumo de álcool, 

exposição excessiva à radiação ionizante e luz solar, produtos químicos nos alimentos e 

outras exposições a agentes carcinogênicos (INCA 2013). 

Em relação ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas identificou-se 

neste estudo que a maior parte das entrevistadas não faz o uso de nenhum tipo de droga 

ilícita. Porém, em relação às drogas lícitas, como álcool e tabaco, uma parcela 

significativa referiu fazer o uso de álcool e de tabaco.  

Camilo e Lima (2010) ressaltam que o consumo de álcool é considerado um 

risco controlável, porém desvalorizado pelas consumidoras, o que poderá aumentar à 

tolerância a exposição a este risco. Considera-se o consumo de álcool e drogas como 

fator de impacto para o aumento da incidência e prevalência da infecção pelo HIV 

(PEREIRA et al., 2014). Estudo envolvendo adolescentes que consomem álcool 

demonstrou que estes se arriscam mais frente ao HIV/aids e outras IST através da 

relação sexual desprotegida (GIACOMOZZI et al., 2012). 

Ademais, estudos têm sido desenvolvidos no intuito de correlacionar o uso 

do álcool e a adesão à TARV sendo, portanto, necessário avaliar as condições clínicas e 

biológicas individuais dos pacientes, a fim de perceber se o uso de álcool ou droga 
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interefere na eficácia da TARV (SANTOS, 2015; ILIAS; CARANDINA; MARIN, 

2012). 

Autores afirmam que consumo crônico de álcool pode favorecer 

competições e interações com as medicações e alterar a proteína de ligação das drogas, 

nas ligações das isoenzima do processo de metabolização. Sendo assim, esses 

consumidores podem ter maior risco de toxicidade por drogas e terapia ineficaz, devido  

à concentração inadequada da droga no plasma (HAHN; SAMET, 2010; MCCANCE-

KATZ et al., 2012). 

O tabagismo, por sua vez, é considerado um dos mais importantes fatores de 

risco para o câncer cervical, principalmente, pela imunossupressão genital levando à 

persistência da infecção HPV (HENDGES; STOLL; MORESCH, 2013). Além do mais, 

a associação entre infecções por HPV de alto risco oncogênico e o tabagismo foi 

evidenciado em estudo transversal realizado na África com 85 mulheres, ao comparar a 

prevalência de infecções por HPV de alto risco e anormalidades de Papanicolau entre 

mulheres com e sem o HIV (ADLER et al., 2014). 

Já na vigência do CCU, estudo demonstra que mulheres são fumantes, têm 

35% de maior probabilidade de morrer por qualquer causa; e 21% de morrer por Câncer 

de colo de útero em comparação com mulheres não fumantes (COKER et al., 2009). 

Vale ressaltar que houve associação entre a coinfecção HIV/HPV e o tabagismo na 

presente tese.  

 

7.3 Condições associadas à vida sexual de mulheres vivendo com HIV/aids 

 

Vários aspectos biológicos, sociais e comportamentais remetem as mulheres 

há questões de vulnerabilidade ao HIV e outras infecções. As questões relacionadas ao 

comportamento sexual devem ser levadas em consideração, uma vez que mulheres que 

vivem com HIV/aids encontram-se mais propensas às coinfecções com outras IST, 

dentre elas o HPV ( CORRÊA et al., 2009; WIGFALL et al., 2015; VELDHUIJSEN et 

al., 2011). 

Pesquisa que avaliou as comorbidades e coinfecções em PVHA através de 

498 prontuários apontou a prevalência de IST em 11,4% da população do estudo 

(RIGHETTO et al., 2014). Já este estudo identificou o histórico de IST nas mulheres 

com HIV em 44,0% delas, sendo que entre as 22 pacientes que declararam possuir 

histórico de outras IST, a infecção mais frequente o herpes (41,0%) seguido de sífilis 
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com 27% dos casos. Tais resultados convergem com os dados do Ministério da Saúde 

(2015) que aponta dentre as IST bacterianas mais frequentes a sífilis, a gonorréia e a 

clamídia, e dentre as IST virais, as infecções causadas pelo HPV, hepatite B e herpes 

genital. 

Considerando as pesquisas de proveniência nacional, estudo demonstrou a 

presença de infecções como o Herpes, a Sífilis e a Hepatite além da coinfecção 

HIV/HPV em 100% das pacientes estudadas, sendo 40% Herpes, 40% Sífilis e 20% 

Hepatite respectivamente. Outro dado relevante deste estudo, diz respeito à presença de 

NIC em 100% das pacientes sendo 40% com resultados para NIC II e 60% para NIC III 

(MOURA; COSTA, 2014). 

A propósito, infecções como sífilis, herpes, gonorreia e clamídia também 

são fatores de risco para o desenvolvimento de lesão intraepitelial escamosa. Estudos 

revelam elevada prevalência e maior gravidade das infecções do trato genital inferior 

em mulheres soropositivas, especialmente em mulheres que possuem uma história de 

práticas sexuais de risco e história prévia de IST, fatores que podem contribuir para o 

desenvolvimento do câncer do colo do útero (AKAROLO-ANTHONY et al., 2013; 

AUVERT et al., 2011). 

Os fatores que contribuem para a maior vulnerabilidade à infecção pelo 

HPV em mulheres com HIV estão relacionados aos aspectos individuais e sociais, 

principalmente, a multiplicidade de parceiros sexuais, a idade precoce da primeira 

relação sexual, o baixo nível socioeconômico e a relação sexual sem o uso do 

preservativo (VAZ, 2011). Porém, na presente pesquisa, a maior parte das mulheres que 

compuseram o estudo referiu possuir apenas um parceiro sexual em um período de um 

ano, ter mais de 15 anos de idade no momento da primeira relação sexual e fazer o uso 

do preservativo durante as relações sexuais. 

Vale ressaltar que no presente estudo entre as 31 mulheres que afirmaram 

estar com parceiro no momento do estudo, a maioria informou que o mesmo possuía 

sorologia negativa para o HIV. A sorodiscordância reforça que dentre as medidas 

preventivas, o uso do constante do preservativo é um fator importante e deve ser 

estimulado, pois impede a transmissão do HIV e de outras IST (SANTOS et al., 2014). 

A este respeito, estudo que descreve as percepções de pessoas com HIV/aids 

sobre a prevenção da transmissão do HIV no contexto da sorodiscordância através de 

grupos focais demonstrou que quase dois terços dos sujeitos possuíam informações 

insuficientes ou desconheciam a política referente à profilaxia pós exposição sexual 
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(PEP)  e a associação entre tratamento com TARV, carga viral indetectável e redução de 

risco de transmissão (SAID; SEIDL, 2015). 

Josh et. al (2014) reforça os achados citados pelos autores ao encontrar que 

metade das 828 pessoas com HIV estudas estavam conscientes sobre a PEP sexual, ou 

seja, desconheciam esta estratégia preventiva  ou não estavam devidamente informados. 

Sendo assim, é imperativa a necessidade de intervenções das equipes de saúde no casal 

e não apenas na pessoa diagnosticada com o HIV (REIS; GIR, 2010). 

 

7.4 Prevenção de câncer ginecológico de mulheres com HIV/aids 

Neste estudo, a maioria das mulheres que compuseram a amostra realizou o 

exame pelo menos uma vez ao longo da vida. Em relação ao período de realização do 

último exame de prevenção a maior parte delas haviam feito o exame à no máximo 2 

anos. Contudo, após o diagnóstico do HIV uma parcela importante dessas mulheres 

(42,0%) afirmou não ter participado de exames de prevenção do câncer ginecológico. 

Tal fato remete à importância da efetivação de práticas educativas que 

sensibilizem e esclareçam a estas mulheres sobre a importância do exame 

citopatológico, em especial na vigência do vírus HIV. 

O exame de prevenção ginecológica consiste na principal estratégia de 

rastreamento de CCU (WHO, 2014). Evidencia-se que países com cobertura superior a 

50% do exame Papanicolau realizado a cada três a cinco anos apresentam taxas 

inferiores a três mortes por 100 mil mulheres por ano e, para aqueles com cobertura 

superior a 70%, essa taxa é igual ou inferior que duas mortes por 100 mil mulheres por 

ano (ANTTILA et al, 2009). 

Em mulheres com HIV, recomenda-se o exame citopatológico após o início da 

atividade sexual com intervalos semestrais no primeiro ano e, se normais, o seguimento 

anual enquanto se mantiver o fator de imunossupressão. Em casos de mulheres com 

contagem de linfócitos T CD4+ abaixo de 200 células/mm3 prioriza-se a correção dos 

níveis de CD4+ e, enquanto isso se realiza o rastreamento citológico a cada seis meses 

(BRASIL, 2016). 

Considerar-se-á para tanto, as razões para a não realização do exame. 

Pesquisas discutem que entre estas se destacam: a representação e o conhecimento 

insuficiente acerca da doença, sentimentos negativos, vergonha, tabus, medo, a 

dificuldade no acesso aos serviços de saúde e a qualidade dos mesmos, falta de atitude, 
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inserção da mulher no mercado de trabalho, além de condições socioeconômicas e 

culturais (RICO; IRIART, 2013; JUNIOR; OLIVEIRA; SÁ, 2015; AGUILAR; 

SOARES, 2015). Estudo internacional realizado na Flórida corrobora com os demais 

autores ao evidenciar que os baixos níveis de conhecimento das participantes sobre o 

risco de CCU foi o principal fator limitante a não realização do exame de prevenção 

(LAMBERT et al., 2015). 

Já em estudo desenvolvido na cidade de João Pessoa, na Paraíba, dentre os 

motivos citados para a não realização do exame em nenhum momento da vida ou nos 

últimos três anos destaca-se a ausência de problemas ginecológicos e por considerarem-

se saudáveis (OLIVEIRA et al., 2014). Tal achado demonstra a relação da procura pelo 

serviço de saúde somente na vigência da doença, o que compromete as medidas 

preventivas para o CCU. 

Neste cenário de estratégias preventivas, destaca-se a vacina contra o HPV como 

uma importante ferramenta. Tais vacinas estão disponíveis no Brasil desde 2007, 

possuem eficácia contra o HPV16 e 18, 6 e 11 e tem como principal função limitar a 

infecção provocada pelo vírus e as doenças que ele provoca, sendo utilizada como 

método de prevenção primária (BORSATTO; ROCHA; VIDAL, 2011; FAUSTINO, 

2010; NOVAES, 2008).  Na população do estudo, apenas 18,0% afirmou estarem 

vacinadas. Vale ressaltar que em 2015, o Ministério da Saúde estendeu o benefício para 

meninas e mulheres de 9 a 26 anos convivendo com o HIV, grupo de maior risco para a 

doença (BRASIL, 2016).   

 A imunização de mulheres com HIV é o primeiro de uma série de cuidados que 

devem ser adotados para a prevenção do HPV e consequentemente do câncer do colo do 

útero. No entanto, a imunização não substitui a realização do exame preventivo e nem o 

uso do preservativo nas relações sexuais, devendo os profissionais de saúde estimular à 

adesão destas mulheres as formas de prevenção (BRASIL, 2016). 

Diante deste contexto, pesquisas estão sendo elaboradas no intuito de avaliar os 

fatores de não adesão à vacina contra o HPV de uma maneira geral e dentre estes se 

destacam os sentimentos negativos como dor associado à vacinação, descuido com a 

saúde, desconhecimento sobre a vacina e a não oferta da mesma por profissionais da 

saúde (JUNIOR; OLIVEIRA; SÁ, 2015; BRAGA; PEREIRA;NUNES, 2016). 

Percebe-se, diante do exposto, a necessidade da atuação dos profissionais de 

saúde em reforçar e esclarecer a necessidade da vacina para as mulheres com HIV, além 



77 

 

de estudos específicos que analisem a adesão destas mulheres a vacinação contra o 

HPV. 

 

7.5 Caracterização dos dados de prevenção do câncer de colo uterino em mulheres 

vivendo com HIV/aids  

 

Os resultados dos exames citopatológicos deste estudo indicou que o teste 

de Schiller foi positivo em 66,0% das mulheres. Consoante, estudos realizados no 

Brasil, sendo um no interior do estado de São Paulo e outro na cidade de Fortaleza no 

estado do Ceará identificou prevalência de 47,4% e 26,5% respectivamente de teste de 

Schiller positivo, proporção inferior à observada neste estudo (MELO, 2003; GALVÃO 

et al., 2010).  

Estudos internacionais envolvendo populações maiores do que o deste 

estudo também evidencia uma prevalência elevada de alterações citológicas 

(CAMARGO et al., 2014; JOSHI et al., 2014; MARTINS et al., 2014; DAMES et al., 

2014; MELGAÇO et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2012). 

Na população do presente estudo, observou-se ainda que, três (6,0%) dos 

exames indicaram HPV e NIC I e um (2,0%) indicou NIC III.  As lesões cervicais 

compreendem as atipias celulares de significado indeterminado em células escamosas 

como lesão intraepitelial de baixo grau (LIE grau I – NIC I); lesão intraepitelial de alto 

grau (LIE graus II e III - NIC II e NIC III); lesão intraepitelial de alto grau, não podendo 

excluir microinvasão e a possibilidade diagnóstica de suspeita de adenocarcinoma in 

situ ; adenocarcinoma invasor, outras neoplasia malignas, e presença de células 

endometriais em células glandulares (BRASIL, 2011b). 

Observa-se, em outro estudo brasileiro uma prevalência semelhante de NIC 

I em população proporcional à deste estudo em 7,30% das mulheres (ROCHA-

BRISCHILIARI et al., 2014). Porém em uma amostra maior, composta por 348 

mulheres no Brasil, Araújo et al. (2012) encontrou prevalência de LIE cervical em 

89,4% delas.  

Já, em estudo com população também semelhante composta por 78 

mulheres Nigerianas detectou-se dois casos LIE cervical após o exame colposcópico e 

biópsia, porém, tais lesões desenvolveram-se após 20 meses de acompanhamento o que 

demonstra um aumento do risco de progressão rápida de NIC para estágios ICC em 

mulheres com o HIV em comparação com aquelas sem o vírus HIV (MUSA et al., 
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2014). Consoante, outras pesquisas destacam a progressão das LIE cervicais em 

mulheres com HIV (LOFGREN et al., 2015; LUCENA et al., 2011). 

Em estudo de revisão da literatura apontou-se uma alta incidência de LIE 

cervical em adolescentes soropositivas para o HIV, mas encontrou-se grande 

variabilidade nos achados entre os autores. A incidência de LIE cervical de baixo grau 

variou de 19,5 a 55,0%, entre os estudos, enquanto a LIE cervical de alto grau variou de 

4,8 a 21,5%. Infere-se que comportamento do HPV nas adolescentes e suas interações 

com o HIV explicam essa maior incidência (CAMPOS et al., 2011). 

Quanto a severidade das lesões, McDonald et al. (2014) identificou, em 

estudo de caso controle, que mulheres com HIV eram mais propensas a ter NIC II ou 

NIC III do que as mulheres sem o HIV em uma amostra total de 9421 mulheres 

Africanas.  

Sendo assim, diante do risco aumentado de infecções por HPV, persistência 

do vírus e progressão de LIE cervical em mulheres com HIV, são necessárias estratégias 

de detecção e controle nesta população, tais como realização de exames citológicos de 

rotina, programas de monitoramento associado à triagem citológica, acesso a programas 

de rastreio e vacinação, programas de monitoramento de pré-neoplasia cervical, 

colposcopia, histopatologia e genotipagem do HPV (ROCHA-BRISCHILIARI et al., 

2014; MUSA et al., 2014; MCDONALD et al., 2014; ADLER et al., 2014; DAMES et 

al., 2014; ARAÚJO et al., 2012; DOLS et al., 2012; KELLER et al., 2012; STUARDO 

et al., 2012; LEIBENSON et al., 2011; ISAAKIDIS et al., 2013; CASTILHO et al., 

2015). 

  

7.6 Avaliação da ocorrência de IST e resultado do teste de Shiller em mulheres 

vivendo com HIV/aids, segundo variáveis de comportamento sexual e prevenção 

ginecológica 

As IST aumentam as chances de contaminação e ou coinfecção pelo HIV e 

são consideradas de difícil diagnóstico por apresentarem-se frequentemente de forma 

assintomática.  O tratamento precoce das IST diminui a sua morbidade e mortalidade, 

bem como, como previne complicações e o desenvolvimento de sequelas, dentre estas o 

CCU que aumenta seu risco consideravelmente em mulheres com HPV/HIV 

(ROGSTAD et al., 2010). 
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Dentre os fatores de risco para IST, estudos apontam as características da 

vida sexual como orientação sexual, multiplicidade de parceiros, idade da primeira 

relação sexual, não uso do preservativo e percepção de risco para IST como fortes 

preditores para aquisição das infecções (PEREIRA et al., 2014; LUPPI , et al., 2011). 

A atividade sexual iniciada precocemente, antes dos dezesseis anos, 

aumenta em duas vezes o risco para o desenvolvimento de CCU, pois aumenta a chance 

de contaminação pelo HPV, consequentemente maior risco para o desenvolvimento de 

NIC. Isto se dá devido à zona de transformação apresentar-se em processo de metaplasia 

jovem, onde as lesões intraepiteliais podem progredir rapidamente devido a imaturidade 

da cérvix (PUDNY, et al., 2005). 

Neste contexto, a idade inferior a 19 anos da primeira relação sexual é 

apontada como o principal fator de risco para o desenvolvimento de NIC em estudo 

realizado com 348 mulheres no Brasil que objetivou avaliar a incidência e o risco de 

neoplasia intraepitelial cervical em mulheres (ARAÚJO et al., 2012). 

Ademais, estudo transversal desenvolvido com 84 mulheres em Israel 

afirma que a idade jovem da primeira relação sexual está associada à infecção por HPV 

(LEIBENSON et al., 2011) o que corrobora com os achados desta tese ao observar 

associação entre a idade da primeira relação sexual e o histórico de IST. Tal achado 

infere que práticas preventivas voltadas aos adolescentes devem ser priorizadas, 

considerando a vulnerabilidade destas para a contaminação por IST, dentre estas, o HIV 

e o HPV. 

Além da coitarca, outro indicador importante mede o intervalo entre a 

primeira relação sexual com o último parceiro e a última relação com o penúltimo 

parceiro. Este indicador tem sido utilizado enquanto medida de risco, pois, quanto 

menor o hiato temporal entre parceiros, maiores os riscos de transmissão de infecções 

não detectadas (FOXMAN et al., 2006). 

A multiplicidade de parceiros sexuais pode ser considerada um fator de 

risco importante para infecção por HPV e outras IST.  Mulheres com tal prática 

apresentam-se mais vulneráveis às infecções por HPV e HIV, fato este que pode 

favorecer o desenvolvimento do câncer de colo do útero. Um estudo constatou que mais 

de três parceiros sexuais era um fator de risco independente para o desenvolvimento de 

NIC (MARTINS et al.,2014). 
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Embora os dados encontrados nesta tese não evidencie associação da 

presença de IST com o resultado positivo para o teste de shiller, outros estudos 

desenvolvidos ao redor do mundo são enfáticos ao demonstrar que mulheres que vivem 

com HIV e relatam vida sexual precoce, multiplicidade de parceiros sexuais e outras 

IST apresentam com maior ocorrência de alterações citológicas (MARTINS et al., 

2014; TEIXEIRA et al., 2012; ARAÚJO et al., 2012).  

 

7.7 Avaliação da presença de atipias de células escamosas em mulheres vivendo 

com HIV/aids, segundo variáveis de comportamento sexual e prevenção 

ginecológica 

Dentre as variáveis de comportamento sexual e ginecológico avaliadas na 

presente tese observou-se associação entre o uso do preservativo e a presença de atipias 

de células escamosas entre as mulheres com HIV/aids participantes do estudo.  

O não uso do preservativo nas relações sexuais predispõe as mulheres 

diretamente ao risco de HPV e outras IST consequentemente ao desenvolvimento de 

lesões intraepiteliais. Em mulheres com HIV, o não uso do preservativo está associado 

ao desenvolvimento de NIC em estudos nacionais e internacionais (BRITO et al., 2011; 

OLIVEIRA et al., 2010). 

A propósito o uso do preservativo durante as relações sexuais envolvem 

uma série de fatores que perpassam pelos direitos reprodutivos das mulheres e às 

assimetrias de gênero, que vão desde o sexo praticado sem proteção à violência de 

gênero exercida pelos parceiros (SOUZA; COSTA, 2015; ZONTA et al.,2012).  

As mulheres têm maior dificuldade em negociar o uso do preservativo.  Tal 

assertiva destaca a vulnerabilidade do sexo feminino na negociação do método, o que 

implica na mulher assumir riscos que vão desde a incompreensão do parceiro quanto ao 

seu sentimento de afetividade, até a desconfiança quanto à fidelidade conjugal e as 

potenciais consequências.  As ameaças colocam, por vezes, a mulher em posição 

vulnerável no contexto da saúde sexual e reprodutiva (REIS; GIR, 2009; 

ALCÂNTARA et al., 2012).  

Em adição ao se submeterem à prática sexual sem uso do preservativo, 

algumas mulheres podem ser levadas pelo sentimento de confiança no parceiro, além de 

não serem capazes de impor seu desejo de prevenir-se de uma IST (SOUSA; 

PINHEIRO; BARROSO, 2008). 
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Trata-se, portanto, de um importante desafio para os serviços de saúde e 

para a prática de enfermagem estabelecer e viabilizar estratégias de empoderamento às 

mulheres quanto ao uso do preservativo durante as relações sexuais como principal 

forma de prevenção de IST e CCU. 

 

7. 8 Avaliação da presença de atipias de células escamosas e resultado do teste de 

Shiller em mulheres vivendo com HIV/aids, segundo contagem de células T CD4+ 

A avaliação do estado imunológico é um cofator de suma importância, haja 

vista que em pacientes imunodeprimidas, a carcinogênese genital induzida pelo HPV se 

estabelece de forma súbita em detrimento às imunocompetentes. Sendo assim, as 

mulheres infectadas pelo HIV têm maiores chances de desenvolver NIC, demonstrando 

associação entre a gravidade dessa e a imunossupressão (MEYRELLES et al.,2013; 

HANISCH et al., 2013; TEIXEIRA et al., 2012; MCDONALD et al., 2014). 

A avaliação seriada de linfócitos TCD4+ serve de parâmetro para a indicação 

e avaliação da necessidade de modificação de esquemas antirretrovirais, bem como para 

a avaliação da resposta ao tratamento. Considera-se valores alterados quando   as   

contagens   seriadas   estiverem   abaixo   de   500 células/mm3 (BRASIL, 2014).  

Contudo, pesquisas reportam que contagens de linfócitos TCD4+ abaixo de 

200 células/mm3 apresentam um risco bastante aumentado para infecção por HPV e 

desenvolvimento de LIE em mulheres com HIV/aids (STUARDO et al.,2012; 

MARTINS et al.,2014; CAMARGO et al.,2014; TEIXEIRA et al.,2012; LOFGREN et 

al.,2015). 

Ademais, a progressão da LIE associada aos linfócitos TCD4+ abaixo de 200 

células/mm3 é evidenciada em pesquisa retrospectiva realizada nos Estados Unidos com 

1445 mulheres onde 24% das mulheres apresentaram tal progressão (LOFGREN et 

al.,2015). 

Além do mais, pesquisa ao analisar os fatores de risco associados à 

persistência da infecção pelo HPV em mulheres com e sem o vírus HIV no Senegal 

apontou que a persistência do HPV é maior nas mulheres com a contagem de células 

CD4+ abaixo de 200 células/mm3 (CRUZ et al., 2010). 

Contudo, mesmo diante das evidências citadas, os resultados da presente 

tese divergem dos demais estudos ao não evidenciar relação entre os valores de 
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linfócitos TCD4+ com a presença ou ausência de atipias das células escamosas e os 

resultado dos testes de Shiller.  

 

7.9 Caracterização dos resultados de genotipagem do HPV em mulheres vivendo 

com HIV/aids 

Dentre as 44 mulheres que realizaram o teste PCR, 14 (32,0%) apresentaram 

resultado positivo para o HPV. Dados mundiais demonstram resultados variáveis acerca 

da prevalência do HPV em mulheres com HIV. Em estudo realizado por Teixeira et al. 

(2016) no Sul do Brasil, o DNA-HPV foi encontrado em 27,5% das mulheres, dados 

semelhantes ao encontrado nesta pesquisa. 

Porém, outros estudos recentes realizados no Brasil descreveram uma 

prevalência ainda mais elevada do HPV na população de mulheres com HIV. Junior et 

al. (2015) analisando mulheres vivendo com HIV no estado de Minas Gerais, encontrou 

prevalência do HPV em 55,5% da população e Castilho et al. (2015) prevalência de 

89,0% em estudo realizado no Rio de Janeiro. Convergente a estes achados, estudos 

internacionais apontam elevada prevalência do HPV em 43,5% das mulheres com HIV 

na China (ZHANG et al., 2014) e 88,6% na África do Sul (ADLER et al., 2014). 

A elevada prevalência da infecção por HPV em mulheres com HIV poder 

ser explicada pelo próprio mecanismo da doença, onde uma falha no sistema 

imunológico traria prejuízo à erradicação da infecção pelo HPV, aumentando também a 

taxa de persistência da infecção. Ademais a replicação viral pode ser mais eficiente em 

indivíduos imunocomprometidos, contribuindo para maiores taxas de detecção e 

persistência viral (FEDRIZZI, 2011). 

Considerando os tipos de HPV, observou-se que das 14 mulheres com 

resultado positivo, 13 (93,0%) apresentaram os tipos do subgrupo A (Tipos 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68) considerados de alto risco oncogênico. Os dados 

deste estudo corroboram com pesquisa realizada na África com 445 mulheres que 

investigou a associação entre o HIV e o HPV e apontou alta prevalência de HPV do tipo 

alto risco oncogênico (JAQUET et al.,2010). Semelhante, estudo realizado na Bélgica 

que objetivou avaliar a prevalência e incidência de HPV de alto risco oncogênico em 

uma coorte de 652 mulheres com HIV encontrou uma prevalência de 43%, sendo 13,4 

caos por 100 mulheres-ano (KONOPNICKI et al., 2013). 
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No Brasil, estudo realizado em Florianópolis onde foram analisadas 

amostras genitais de 20 mulheres com HIV através do método da captura híbrida 

também evidenciou um elevado percentual de HPV de alto risco oncogênico nesta 

população (FEDRIZZI et al, 2011). 

Dentre os tipos de HPV de alto risco oncogênico, diversos estudos nacionais 

e internacionais demonstram os subtipos 16 e 18 como os mais prevalentes na 

população de mulheres com coinfecção HIV/HPV (PARK et al., 2014; MCDONALD et 

al., 2014; CAMARGO et al., 2014; HANISCH et al., 2014; JOSHI et al., 2014; 

MBULAWA et al., 2013; ZHANG et al., 2014; DOLS et al., 2012; HEARD et al., 

2013; MANE et al., 2012; STUARDO et al., 2012; JUNIOR et al., 2015; MATTOS et 

al., 2011; MUNOZ et al., 2013). Neste estudo, porém, apenas duas mulheres 

apresentaram o subtipo 16 e nenhuma delas o subtipo 18. Contudo, uma das mulheres 

com HPV do subtipo 16 apresentou concomitante lesão intraepitelial de alto grau ou 

NIC III. 

 De fato, epidemiologicamente, dentre os tipos de HPV de alto risco, os 

tipos 16 e 18 estão presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero (BRASIL, 

2014). Pesquisa desenvolvida com técnica de metanálise sobre distribuição mundial do 

câncer invasivo que avaliou 243 estudos indicou a presença do HPV16 em 57,0%, 

seguido pelo HPV18 em 16,0% dos casos de câncer cervical invasivo (FRANCESCHI 

et al., 2011). 

Estudo brasileiro similarmente mostrou o HPV16 como o de maior 

prevalência nas mulheres com infecção cervical pelo HPV ao analisar a prevalência de 

NIC e infecção pelo HPV, risco viral e relação com o desenvolvimento de lesões 

intraepiteliais. Nesse estudo, Junior et al. (2015) evidenciaram taxa de prevalência de 

NIC no grupo de mulheres com HIV de 15,3% (31 mulheres em 202) e a presença de 

NIC  esteve  associada  à  infecção  cervical pelo HPV em 80,6% (25 em 31 mulheres) 

sendo também o HPV 16 o predominante entre as mulheres que tiveram NIC (28,6%). 

Pesquisa com resultado semelhante foi desenvolvida no Maranhão e 

evidenciou presença de NIC em 100% das 180 pacientes estudadas, sendo 40,0% com 

resultados para NIC II e 60% para NIC III (MOURA; COSTA, 2014). Consoante, 

estudo que avaliou a integração viral do DNA de HPV no genoma celular do hospedeiro 

em células cervicais de 251 mulheres com HIV identificou que os subtipos 16 e 18 

aumentaram a integração com a gravidade das lesões cervicais, correspondendo a 70% 

no HPV 16 e a 50% no HPV 18 sendo que a integração foi o fator de risco mais 
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importante associado com a progressão e desenvolvimento de lesões cancerígenas 

(CANADAS et al., 2010). 

Contudo, Pitta et al. (2010), enfatizam que as infecções pelos HPV 16 e 18 

nem sempre ocorrem de maneira solitária (infecção única), estando associadas a outros 

tipos de HPV em diversas ocasiões. A propósito, a infecção por múltiplos genótipos de 

alto risco têm sido evidenciada em diversos estudos nacionais e internacionais 

(ROCHA-BRISCHILIARI, et al., 2014; JOSHI et al., 2014; DAMES et al., 2014; 

HEARD et al., 2013; MANE et al., 2013; LEIBENSON et al., 2011; MELGAÇO et al., 

2011; MARANGA et al., 2013; CASTILHO et al., 2015).  Os resultados desta pesquisa 

evidenciou infecção por mais de um tipo de DNA-HPV em uma das mulheres do 

estudo. A este respeito à literatura ressalta que o risco da infecção persistente é quase 

duas vezes maior em mulheres com infecção múltipla quando comparadas as com 

infecção única (SCHMEINK et al., 2011;  PERRONS et al., 2005).   

Entretanto, a identificação dos genótipos de HPV demanda técnicas mais 

precisas do que os métodos indiretos de rastreio, uma vez que estes não identificam os 

tipos virais, além de que e a detecção de múltiplos genótipos é observada quando se 

utiliza a PCR (DE VUYST et al., 2013). Sendo assim, enfatiza-se a necessidade dos 

métodos diretos associados aos indiretos, em especial os de genotipagem para garantir o 

seguimento adequado às mulheres que vivem com HIV/aids. 

Neste sentido, estudos estão sendo realizados no intuito de avaliar a 

sensibilidade e especificidade dos exames citopatológicos e os métodos diretos para a 

identificação de HPV e a ocorrência de lesões intraepiteliais cervicais (SERRAVALLE 

et al., 2015; FIRNHABER et al., 2013; HUCHKO et al., 2015).  

Na presente tese a sensibilidade e especificidade do Teste de Schiller em 

relação ao HPV e seus subtipos detectados através do teste PCR também foram 

analisados e identificou-se que o teste de Schiller apresentou alta sensibilidade, porém 

baixa especificidade, o que nos leva a afirmar que somente o teste de schiller não deve 

ser parâmetro para descartar totalmente uma suspeita de HPV. 

Pesquisa semelhante que utilizou três métodos de rastreio do CCU para 

detectar NIC de grau II e III em 1202 mulheres com HIV na África do Sul apontou 

baixa especificidade para o exame citológico e sugere a associação entre os métodos de 

rastreio diretos e indiretos (FIRNHABER et al.,2013). 

Ademais, o método molecular além de detectar a presença de HPV é capaz 

de diagnosticar a relevância do agente oncogênico antes de provocar as alterações 
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celulares. Neste contexto, estudo que objetivou identificar a ocorrência de HPV na 

cérvice uterina de mulheres da região ocidental da Amazônia Brasileira evidenciou que 

mais de 80% das amostras analisadas e que continham material viral não apresentavam 

nenhuma alteração celular no teste citológico, o que reforça a necessidade de se difundir 

o uso das técnicas moleculares em diagnósticos convencionais (SANTOS et al., 2013). 
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8 CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo permitem inferir que mulheres com HIV são 

vulneráveis a alterações citológicas, dentre estas as LIE cervicais e consequentemente 

ao desenvolvimento do CCU.  

 A caracterização sociodemográfica das mulheres que vivem com HIV/aids 

foi determinada e apontou que a maioria das pacientes se encontrava na faixa etária 

acima dos 40 anos, havia  estudado em média oito anos, autorreferiu cor parda, se 

declarou desempregada apresentavam renda média familiar de um salário mínimo, não 

viviam com o companheiro e possuíam filhos. Quanto à religião, a maioria se declarou 

adepta de algum culto religioso. 

Quanto às características clínicas, destacaram-se a categoria de exposição 

sexual, tempo de diagnóstico para o HIV em média de cinco anos, contagem de 

linfócitos T CD4+ superior a 500 células/mm³ e carga viral inferior a 50 cópias/ml. 

Quanto à TARV a maioria aderiu ao tratamento. No tocante aos hábitos de saúde, a 

maior parte das entrevistadas referiu fazer uso de drogas lícitas como álcool e tabaco.  

Concernente às condições relacionadas à vida sexual destacaram-se 

mulheres heterossexuais, com vida sexualmente ativa, coitara acima de15 anos de idade, 

com média de um parceiro sexual nos últimos 12 meses. Quanto à sorologia do 

parceiro, a maioria informou que o mesmo possuía sorologia negativa para o HIV e 

referiu fazer o uso do preservativo nas relações sexuais. Dentre o histórico de outras IST 

predominou a infecção por herpes seguido da infecção por sífilis.  

Acerca dos dados da prevenção ginecológica e a adesão de medidas 

preventivas contra o CCU evidenciou-se que a maioria realizou o exame pelo menos 

uma vez ao longo da vida, porém, após a vigência do HIV, uma parcela importante 

dessas mulheres afirmou não ter participado de exames de prevenção do câncer 

ginecológico. Constatou-se quanto ao histórico familiar de câncer ginecológico que a 

maioria não possuía casos da doença na família e a minoria afirmou estarem vacinadas 

contra o HPV.  

Diante dos resultados citopatológicos observou-se que uma parcela 

significativa apresentou resultado positivo para o teste de schiller e apresentavam algum 

tipo de inflamação entre leve, moderada e acentuada. Em relação à presença de atipias 

em células escamosas a maioria não apresentou alterações celulares, sendo as atipias de 



87 

 

células de significado indeterminado as mais comuns. Observaram-se, ainda, três dos 

exames indicando HPV e NIC I e um resultado indicando NIC III. 

A associação entre a ocorrência de IST e resultado do teste de Shiller em 

mulheres vivendo com HIV/aids, segundo variáveis de comportamento sexual e 

prevenção ginecológica, mostrou associação estatisticamente significante entre a idade 

da primeira relação sexual e o histórico de IST, não sendo possível mostrar a mesma 

associação entre nenhuma das demais variáveis analisadas e o resultado para o teste de 

Shiller.  

Na avaliação entre a presença de atipias de células escamosas e as variáveis 

de vida sexual e ginecológica, observou-se que o uso do preservativo se comportou 

como um fator de proteção para tal alteração.  No tocante à correlação entre as taxas de 

células TCD4+ com a presença ou ausência de atipias das células escamosas e os 

resultado dos testes de Shiller não foi possível evidenciar associação em nenhum dos 

casos.  

Das 44 mulheres participantes do estudo que realizaram a citologia e a 

genotipagem identificou-se resultado negativo para o HPV em 30 mulheres e positivo 

em 14 delas. Considerando os subgrupos, observou-se que destas 14 mulheres, 13 

apresentaram os tipos do subgrupo A (Tipos 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 

68) considerados de alto risco oncogênico e duas delas apresentaram o tipo 16 que está 

associado com um elevado índice de casos de câncer cervical. É importante destacar que 

uma das mulheres que apresentou o tipo 16 também apresentou resultado positivo para 

o subgrupo A. Nenhuma das mulheres apresentou resultado positivo para o subgrupo C 

– tipo 18. 

Das quatro mulheres identificadas com LIE cervical, todas apresentavam o 

HPV associado, sendo três delas com LIE cervical de baixo grau (NIC I) concomitante 

ao HPV do subtipo A (Tipos 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68) 

considerados de alto risco oncogênico e uma com LIE cervical de alto grau (NIC III) 

com o subtipo 16. 

A sensibilidade e especificidade do Teste de Schiller em relação ao HPV e 

seus subtipos detectados através do teste PCR foram analisados e identificou-se que o 

teste de Schiller apresentou alta sensibilidade, porém, baixa especificidade o que leva a 

afirmar que somente o teste de schiller não deve ser parâmetro para descartar totalmente 

uma suspeita de HPV. 
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O presente trabalho utilizou exames de alta qualidade com tecnologias 

consideradas bastantes sensíveis para a detecção do DNA de um amplo espectro de 

tipos do HPV, no intuito de elucidar a epidemiologia da infecção por HPV em mulheres 

que vivem com o HIV/aids. Acredita-se que partir dos resultados desta pesquisa possa 

surgir novas estratégias de prevenção do CCU nesta população, permitindo assim, a 

ampliação da promoção da saúde, seja na vigência da doença ou na detecção precoce 

dos tipos de HPV.  

Como limitação do estudo, teve-se o fato do tamanho da amostra ser 

relativamente pequena, o que pode ter prejudicado, parcialmente, nossos resultados, 

uma vez que, a maioria dos dados disponíveis sobre a coinfecção HIV/HPV e a 

genotipagem do HPV resultam de grandes estudos multicêntricos.  

Ademais, percebeu-se que a genotipagem através do método PCR por meio 

do sistema Cobas® 4800, utilizado neste estudo, permitiu identificar os subtipos de 

HPV por grupos de baixo e alto risco oncogênico e separadamente apenas os subtipos 

16 e 18. A partir disso, sugerem-se novos estudos com amostras expressivas que 

contemplem os subtipos de HPV separadamente no intuito de permitir subsídios 

epidemiológicos para a confecção de vacinas específicas.  

A hipótese testada neste estudo foi de que as mulheres com HIV são mais 

suscetíveis a desenvolver o câncer do colo do útero. Ao final do estudo, constatou-se 

que uma parcela significativa apresentou resultado positivo para o teste de schiller, três  

resultados dos exames indicavam HPV e NIC I e um resultado indicou NIC III. Além 

do mais, as que tiveram resultado positivo para o HPV apresentaram os tipos do 

subgrupo A considerados de alto risco oncogênico e duas delas apresentaram o tipo 16 

que está associado com um elevado índice de casos de câncer cervical. 

Ademais, vale ressaltar que a presente pesquisa permitiu o acesso ao 

diagnóstico das LIE cervicais das mulheres com resultado positivo e propiciou o 

encaminhamento e a realização de exames complementares como a colposcopia e a 

biósopsia para a confirmação do diagnóstico, bem como, garantiu tratamento 

especializado no serviço de referência em CCU do estado para as pacientes que 

apresentaram alterações cervicais. 

Em função destes achados, constata-se a necessidade de incentivar 

constantemente as mulheres com HIV às práticas de autocuidado, em especial o exame 

de prevenção ginecológica, buscando identificar precocemente qualquer alteração 

citológica e assim evitar o desenvolvimento do câncer do colo do útero. 
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Por fim, estudos desta natureza, através de métodos moleculares e do perfil 

social, clínico e epidemiológico das mulheres com HIV podem influenciar na tomada de 

decisões da prática clínica e na promoção da saúde através da elaboração de protocolos 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADLER, D.H.; WALLACE, M.; BENNIE, T.; MRUBATA, M.; ABAR, B.;  
MEIRING, T.L.; WILLIAMSON, A-L.; BEKKER, L-G. Cervical Dysplasia and High-
Risk Human Papillomavirus Infections among HIV-Infected and HIV-Uninfected 
Adolescent Females in South Africa. Infectious Diseases in Obstetrics and 
Gynecology, 2014.  

AGUILAR, R. P.; SOARES D.A. Barreiras à realização do exame Papanicolau: 
perspectivas de usuárias e profissionais da Estratégia de Saúde da Família da cidade de 
Vitória da Conquista-BA. Revista de Saúde Coletiva, v. 25, n.2, p. 359-379, 2015. 
 
AKAROLO-ANTHONY, S,N.; AL-MUJTABA, M.;  FAMOOTO, A.O.; DARENG, 
E.O.; OLANIYAN, O.B.; OFFIONG, R.; WHEELER, C.M.; ADEBAMOWO, C.A. 
HIV associated high-risk HPV infection among Nigerian women. BMC Infectious 
Diseases, v. 13, n. 521, 2013. 
 
ALI, H.; DONOVAN, B.; WAND, H. et al. Genital warts in young Australians five 
years into national human papillomavirus vaccination programme: national surveillance 
data. BMJ ,  v. 346, 2013.  
 
ALMEIDA, E.L.; ARAUJO, G.B.S., SANTOS, V.A.; BUSTORFF, L.A.C.V.; 
PEREIRA, A.V.L.; DIAS, M.D. Adesão dos portadores do hiv/aids ao tratamento: 
fatores intervenientes. Revista Mineira de Enfermagem, v. 15, n. 2, p. 208-216, 2011.  
 
ANDRADE, A.C.; LUZ, P.M.; VELASQUE, L.; VELOSO, V.G.; MOREIRA, 
R.I.; RUSSOMANO, F.; CHICARINO-COELHO, J.; PIRES, E.; LEVI, 
J.E.; GRINSZTEJN, B.; FRIEDMAN, R.K. Factors associated with colposcopy-
histopathology confirmed cervical intraepithelial neoplasia among HIV-infected women 
from Rio De Janeiro, Brazil. PLoS One, v. 6, n. 3, e18297, 2011. 

ANTTILA, A.; VON KARSA, L.;  AASMAA, A.;  FENDER, M.;  PATNICK, J.; 
 REBOL, J. M.; NICULA, F.; VASS, L.; VALERIANOVA, Z.; VOTI, 
L.; SAUVAGET, C.; RONCO, G. Cervical cancer screening policies and coverage in 
Europe. European Journal of Cancer, v. 25, n.15, 2009. 

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS (ACOG). 
Cervical cytology screening. Obstetrics & Gynecology, v.114, n.6, p. 1409-1420, 
2009. 
 
ARAÚJO, A.C.; CARVALHO, N.O.; TEIXEIRA, N.C.; SOUZA, T.T.; MURTA, 
E.D.; FARIA, I.M.; CORRÊA, C.M.; LIMA, M.I.; DEL CASTILLO, D.M.; MELO, 
V.H. Incidence of cervical intraepithelial neoplasia in a cohort of HIV-infected women. 
International Journal of Gynaecology and Obstetrics, v. 117, n. 3, p. 211-6, 2012. 
 
AUVERT, B.; MARAIS, D.; LISSOUBA, P.; ZARCA, K.; RAMJEE, G.; 
WILLIAMSON, A.L. High-risk human papillomavirus is associated with HIV 
acquisition among South African female sex workers. Infectious Diseases in 
Obstetrics and Gynecology, 2011. 



91 

 

 
BAANDRUP, L.; BLOMBERG, M.; DEHLENDORFF, C.; SAND, C.; ANDERSEN, 
K.K.; KJAER, S.K. Significant decrease in the incidence of genital warts in young 
Danish women after implementation of a national human papillomavirus vaccination 
program. Sexually transmitted diseases, v. 40, n. 2, p. 130–5, 2013. 
 
BAUER, H.M;  TING, Y; GREER, C.E;  CHAMBERS, J.C; TASSHIRO, C.J; 
CHIMERA, J et al. Genital human papillomavirus in female university students as 
determined by PCR based method. JAMA , v. 265, p. 472-477, 1991. 
 
BORSATTO, A. Z.; VIDAL, M. L. B.; ROCHA, R. C. N. A Vacina contra o HPV e a 
Prevenção do Câncer do Colo do Útero: Subsídios para a Prática. Revista Brasileira de 
Cancerologia, v. 57, n. 1, p. 67-74, 2011.  

BRAGA, A. F.; PEREIRA, M. L; NUNES, M. R. Sentidos atribuídos à vacina contra o 
papilomavírus humano por adolescentes. Revista Perquirere, v. 13, n.1, p.148-157, 
2016. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(INCA). Estimativa 2012: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro, 2011a.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (INCA). Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do 
útero. Rio de Janeiro, 2011b. 
 
BRASIL.Ministério da Saúde. Centro de Referência e Treinamento em 
DST/Aids.Manual para o manejo das doenças sexualmente transmissíveis em 
pessoas vivendo com HIV. São Paulo, 2011c. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (INCA). Nomenclatura brasileira para laudos citopatológicos cervicais. Rio de 
Janeiro, 2012a. 
 
BRASIL. Comissão Nacional de Saúde. Resolução nº 466/2012: sobre pesquisas 
envolvendo seres humanos. Brasília, 2012. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama/Ministério da 
Saúde. Brasília, 2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico: Aids e DST. Versão 
Preliminar. Ano II, nº 1, até semana epidemiológica 26ª - dezembro de 2013. Brasília, 
2013a. 
 
BRASIL. Boletim Epidemiológico –HIV e AIDS.  Brasília: Ministério da Saúde 2016. 
 
BRITO, D.M.S.; GALVÃO, M.T.G. Fatores de risco para câncer de colo uterino em 
mulheres com HIV. Rev. RENE., v.11, n.1, p.191-199, 2010. 
 



92 

 

BRITO, D. M. S.; GALVAO, M. T. G.; PEREIRA, M. L. D. Marcadores de 
vulnerabilidade ao câncer de colo do útero em mulheres infectadas pelo HIV. Revista 
Latino-Americana de Enfermagem, v.19, n.3, p. 500-507, 2011. 

BUCK, C.B.; CHENG, N.; THOMPSON, C.D.; LOWY, D.R.; STEVEN, A.C.; 
SCHILLER, J.T. et al. Arrangement of L2 within the papillomavirus capsid. Journal 
Virology  , v. 82, p. 5190-7, 2008.   

BYNUM, A.S.; WIGFALL, L.T .; BRANDT, H.M.; RICHTER, D.L.; GLOVER, 
S.H.; HÉBERT, J.R. Assessing the influence of health literacy on HIV-positive 
women's cervical cancer prevention knowledge and behaviors. Journal of Cancer 
Education, v. 28, n. 2, p. 352-356, 2013. 
 
CAMILO, C.; LIMA, M.L. No que se pensa quando se pensa em doenças: estudo 
psicométrico dos riscos de saúde. Revista Portuguesa de Saúde Pública, v. 28, n.2, 
p.140-154, 2010.  
 
CANADAS, M..P.;  VIDELA, S.; DARWICH, L.; TARRATS, A.; PINOL, M.; 
GARCÍA-CUYÁS, F.; LLATJOS, M.; ALCALDE, C.; FERNÁNDEZ, I.; SIRERA, G.; 
CLOTET, B. Human papillomavirus HPV-16, 18, 52 and 58 integration in cervical cells 
of HIV-1-infected women. Journal of Clinical Virology , V. 48, P. 198–201, 2010. 
 
CASTILHO, J.L.; LEVI, J.E.; LUZ, P.M.; CAMBOU, M.C.; VANNI, T.; ANDRADE, 
A.; DERRICO, M.; VELOSO, V.G.; GRINSZTEJN, B.; FRIEDMAN, R.K. A cross-
sectional study of high-risk human papillomavirus clustering and cervical outcomes in 
HIV-infected womwn in Rio de Janeiro, Brazil. BMC Cancer, v. 15, n. 478, 2015. 
 
CECCON, R.F.; MENEGHEL, S.N.; HIRAKATA, V.N. Mulheres com HIV: violência 
de gênero e ideação suicida. Revista de Saúde Pública, v. 48, n.5, 2014. 
 
CLAVEL, C., MASURE, M.; LEVERT, M.; PUTAUD, I.; MANGEONJEAN, C.; 
LORENZATO, M.; NAZEYROLLAS, P., GABRIEL, R.; QUEREUX 
C.; BIREMBAUT, P. Human Papillomavirus detection by the hybrid capture II assay: a 
realiable test to select women with normal cervical smears at risk for developing 
cervical lesions. Diagnostic molecular pathology. v. 9, p. 145 –150, 2000. 
 
COKER A.L., DESIMONE C.P., EGGLESTON K.S., HOPENHAYN C., NEE J., 
TUCKER T. Smoking and survival among Kentucky women diagnosed with invasive 
cervical cancer: 1995-2005. Gynecologic Oncology,  v. 112 n.2, p. 365-369, 2009. 
 
CORRÊA, C. M.; TEIXEIRA, N.C.P.; ARAÚJO, A.C.L.; CARVALHO, N.O. 
CASTILLO, D.M.D.; CAMPOS, R. R. ; OLIVEIRA, I.V.; ALVES, A.R.; FRANÇA, 
A.F.M.; MELO, V.H. Prevalence and multiplicity of HPV in HIV women in Minas 
Gerais, Brazil. Revista Associação Medica Brasileira, v.57, n.4, p. 425-430, 2011.  

CORRÊA, C. M.; MELO, V. H;   CASTILHO, D. M;  CARVALHO, N. O. Coinfecção 
HIV-HPV: prevalência e multiplicidade de genótipos do HPV no colo uterino.  Femina, 
v. 37, n. 6, 2009. 



93 

 

CRONJE, H.S.; COOREMAN, B.F.; BEYER, E.; BAM, R.H.; MIDDLECOTE, B.D.; 
DIVALL, P.D. Screening for cervical neoplasia in a developing country utilizing 
cytology, cervicography and the acetic acid test. International Journal of Gynecology 
and Obstetrics, v. 72, n. 2, p.151-7, 2001. 
CRUZ, F.J.; MELO, V.H. Fatores associados a persistência da infecção pelo HPV na 
cérvice uterina/ Factors associated with HPV persistente infection in uterine cervix. 
Femina, v. 38, n.8, 2010. 
 
CUNHA, G.M.; GALVÃO, M.T.G.; Métodos contraceptivos e de prevenção da 
transmissão/reinfecção do vírus entre portadores de hiv/aids. Revista Rene, v. 12, n.4, 
p. 699-708, 2011. 
 
DALMIDA, S. G.; KOENIG, H. G.; HOLSTAD, M. M.; WIRANI, M. M. The 
psychologicalwell -being of people living with HIV/AIDS and the role of religious 
coping and social support. International Journal of Psychiatry in Medicine , v. 46, n. 
1, p. 7 -83, 2013. 
 
DAMES, D.N.; BLACKMAN, E.;  BUTLER, R.; TAIOLI, E.; ECKSTEIN, 
S.; DEVARAJAN, K.; GRIFFITH-BOWE, A.; GOMEZ, P.; RAGIN, C. High-risk 
cervical human papillomavirus infections among human immunodeficiency virus-
positive women in the Bahamas. PLoS One, v. 9, n. 1, e85429, 2014. 
 
DE VUYST, H.; CHUNG, M.H.; BAUSSANO, I.; MUGO, N.R.; TENET, V.; VAN 
KEMENADE, F.J.; RANA, F.S.; SAKR, S.R.; MEIJER, C.J.; SNIJDERS, P.J.;  
FRANCESCHI, S. Comparison of HPV DNA testing in cervical exfoliated cells and 
tissue biopsies among HIV-positive women in Kenya. International Journal of 
Cancer, v. 133, n. 6, p. 1441-46, 2013. 
 
DEY, D.; DAHL, J.; CHO, S.; BENJAMIN, T. L. Induction and bypass of p53 during 
productive infection by polyomavirus. Journal Virology , v. 76, n. 9526-32, 2002. 
 
DOLS, J.A.; REID, G.; BROWN JM. TEMPELMAN, H.; BONTEKOE, T.R.;  
QUINT, W.G.; BOON, M.E.; HPV Type Distribution and Cervical Cytology among 
HIV-Positive Tanzanian and South African Women. Obstetrics and Gynecology, 
2012. 
 
DUARTE, M.T.C. Saúde sexual e reprodutiva de mulheres vivendo com HIV/AIDS 
atendidas m Hospital Dia. 2012. 165f. Tese (Doutorado em Doenças Tropicais) - 
Faculdade de Medicina de Botucatu - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho, São Paulo, 2012. 

DÜRST, M.; GISSMANN L.; IKENBERG, H.; ZURHAUSEN H. A papillomavirus 
DNA from a cervical carcinoma and its prevalence in cancer biopsy samples from 
different geographic regions. Proc Natl Acad Sci USA, v. 80, p. 3812-5, 1983. 

ENTIAUSPE, L. G.; TEIXEIRA, L.O.; MENDOZA-SASSI, R.A.; GONÇALVES, 
C.V.; GONÇALVES, P.; MARTINEZ, A.M.B. Papilomavírus humano: prevalência e 
genótipos encontrados em mulheres HIV positivas e negativas, em um centro de 
referência no extremo Sul do Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical , v.43, n.3, p. 260-263, 2010. 



94 

 

 
FEDRIZZI, E.N.; LAUREANO, J.K.; SCHULP, C.; CAMPOS, M.O.; MENEZES, 
M.E. Infecção pelo papilomavirus humano (HPV) infection in HIV positive women of 
Florianópolis, Santa Catarina. DST Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, v. 23, n. 4, 2011. 
 

FINNEN, R.L.; ERICKSON, K.D.; CHEN, X.S.; GARCEA, R.L. Interactions between 
papillomavirus L1 and L2 capsid proteins. Journal Virology , v. 77, p. 1410-26, 
2003.        

FIRNHABER C.; MAYISELA, N .; MAO, L.; WILLIAMS, S.; SWARTS, 
A.; FAESEN, M.; LEVIN, S.; MICHELOW, P.; OMAR, T.; HUDGENS, 
M.G.; WILLIAMSON, A.L .; ALLAN, B .; LEWIS, D.A.; SMITH J.S. Validation of 
cervical cancer screening methods in HIV positive women from Johannesburg South 
Africa. Plos One, v. 8, n. 1: e53494, 2013. 

FLORIN, L.; SAPP, C.; STREECK, R.E.; SAPP, M. Assembly and translocation of 
papillomavirus capsid proteins. Journal Virology , v. 76, p. 10009-14, 2002.  

FRANCO, E.S. Cervicografia digital uterina : validação da técnica e dos critérios de 
positividade [tese]. Fortaleza: Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do 
Ceará; 2005. 
 
FU, L.Y.; BONHOMME, L-A.; COOPER, S.C. et al. Educational interventions to 
increase HPV vaccination acceptance: A systematic review. Vaccine, v. 32, n. 17, p. 
1901-20, 2014. 

FAUSTINO, L. Residência X Resistência. Vacina contra HPV. Revista Medicina 
Atual, v. 1, n. 1, p. 02-03, 2010.  

FOXMAN, B.; NEWMAN, M.; PERCHA, B.; HOLMES, K.K;  ARAL, S.O. Measures 
of sexual partnerships: Lengths, gaps, overlaps, and sexually transmitted infection. 
Sexually transmitted diseases, v. 33, n. 4, p. 209-214, 2006. 
 
LI, N.; FRANCESCHI S.; HOWELL-JONES R.; SNIJDERS, P.J.; CLIFFORD, G.M. 
Human papillomavirus type distribution in 30,848 invasive cervical cancers worldwide: 
variation by geographical region, histological type and year of publication. 
International Journal of Cancer, v. 28, n.4, p. 927-953, 2011.  
 
GALVÃO, M.T.G. FREITAS, J.G.; COSTA, E.; LIMA, I.C.V.; BRITO, D.M.S.;  
DIÓGENES, M.A.R. Mulheres com HIV: características individuais e da prevenção de 
câncer cervical. Rev. RENE, v.11, número especial, p. 99-108, 2010. 
 
GANT, Z.; LOMOTEY, M.; HALL, H. I; HU, X.; GUO, X.; SONG, R. A county-level 
examination of the relationship between hiv and social determinants of health: 40 
States, 2006-2008. The Open AIDS Journal, v. 6, p. 1-7, 2012. 
 
GARBUGLIA, A.R.; PISELLI, P.; LAPA, D.; SIAS, C.; DEL NONNO, 
F.; BAIOCCHINI, A.; CIMAGLIA, C.; AGRESTA, A.; CAPOBIANCHI, M.R. 



95 

 

Frequency and multiplicity of human papillomavirus infection in HIV-1 positive 
women in Italy. Journal of Clinical  Virology , v. 54, n. 2, p. 141-6, 2012. 
 
GASPAR, J.; QUINTANA, S. M.; REIS, R. K.; GIR, E. Fatores sociodemográficos e 
clínicos de mulheres com papilomavírus humano e sua associação com o vírus da 
imunodeficiência humana. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v.23, n.1, p. 
74-81, 2015. 
 
GASPERIN, S.I; BOING, A.F; KUPEK, E. Cobertura e fatores associados à realização 
do exame de detecção do câncer de colo de útero em área urbana no Sul do Brasil: 
estudo de base populacional. Caderno Saúde Pública, v.20, n. 7, p.1312-1322, 2011. 
 
GHARTEY, J.; KOVACS, A.; BURK, R.D.; MASSAD, S.L.; MINKOFF, H.; XIE, 
X.; DʼSOUZA, G.; XUE, X.; WATTS, D.; LEVINE, A.M.; EINSTEIN, M.H.; COLIE, 
C.; ANASTOS, K.; ELTOUM, I.E.; HEROLD, B.C.; PALEFSKY, J.M.; STRICKLER, 
H.D. Genital tract HIV RNA levels and their associations with human papillomavirus 
infection and risk of cervical precancer. Journal of Acquired Immune Deficiency 
Syndromes, v. 66, n. 3, p. 316-23, 2014. 
 

GUIMARÃES, M.V.B.; MICHELLIN, M.A.; LUCENA, A.A.S.; LODI, C.T.; 
MIRANDA, M.I.L.; MURTA, E.F.C.; MELO, V.H. Resposta imune ao HPV e as 
neoplasias intra-epiteliais cervicais em mulheres infectadas e não infectadas pelo HIV: 
perfil das citocinas. Femina, v. 39, n. 5, 2011. 
 
GERTIG, D.M.; BROTHERTON, J.; BUDD, A.C.; DRENNAN, K.; CHAPPELL, G. 
S.A.;VILLE, A.M. Impact of a population-based HPV vaccination program on cervical 
abnormalities: a data linkage study. BMC Med . v. 11, 2013. 
 
GIACOMOZZI, A.I; ITOKASU, M.C; LUZARDO, A. R; FIGUEIREDO, C. D.S; 
VIEIRA, M. Programa Saúde do Escolar/Saúde e Prevenção nas Escolas no município 
de Florianópolis. Saúde Sociedade, v.21, n.3, p.612-622, 2012. 
 
HANISCH, R.A.; CHERNE, S.L.; SOW, P.S.; WINER, R.L.; HUGHES, J.P.; FENG, 
Q.; GOTTLIEB, G.S.; TOURE, M.; DEM, A.; KIVIAT, N.B.;  HAWES, 
S.E.; UNIVERSITY OF WASHINGTON-DAKAR HIV AND CERVICAL CANCER 
STUDY GROUP. Human papillomavirus type 16 viral load in relation to HIV infection, 
cervical neoplasia and cancer in Senegal. Cancer Epidemiology, v. 38, n. 4, p. 369-75, 
2014. 

HAUSEN, H. Papillomaviruses causing cancer: evasion from host-cell control in early 
events in carcinogenesis. Journal National Cancer Institute, v. 92, p. 690-8, 2000. 

HEARD, I.; CUBIE, H.A., MESHER, D.; SASIENI, P.; MACH-1 STUDY GROUP. 
Characteristics of HPV infection over time in European women who are HIV-1 positive. 
British Journal of Obstetrics and Gynaecology, v. 120, n. 1, p. 41-49, 2013. 
 
HUCHKO, M.J.; SNEDEN, J.; ZAKARAS, J.M.; SMITH-MCCUNE, K.;  
SAWAYA,  G.; MALOBA, M.; BUKUSI, E.A.; COHEN, G.R. A Randomized Trial 
Comparing the Diagnostic Accuracy of Visual Inspection with Acetic Acid to Visual 



96 

 

Inspection with Lugol’s Iodine for Cervical Cancer Screening in HIV-Infected Women. 
PLoS One, v. 10, n. 4, e0118568, 2015. 
 

HEIKINHEIMO, O.; LAHTEENMAKI, P. Contraception and HIV infection in women. 
Human Reproduction Update, v.15, n.2, p. 165-176, 2009. 

HAHN, J. A.; SAMET, J. H. Alcohol and HIV disease progression: weighing the 
evidence. Current HIV/AIDS Reports , v.7, n. 4, p. 226-33, 2010. 
 
HENDGES, D. J. B.; STOLL, R. R; MORESCHI, C. A influência de hábitos e estilo de 
vida no surgimento de neoplasias malignas – uma revisão de literatura. Revista 
Destaques Acadêmicos, v.5, n. 3, 2013. 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Estimativa 2016. Incidência do 
Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2015. 

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC), World 
Health Organization (WHO). Cancer fact sheets: cervical cancer. In: GLOBOCAN 
2012: estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012 
[website]. Lyon: IARC; 2014 (http://globocan.iarc.fr/pages/fact_sheets_cancer.aspx). 
 
ISAAKIDIS, P.; PIMPLE, S.; VARGHESE, B.; KHAN, S.; MANSOOR, 
H.; LADOMIRSKA, J.; SHARMA, N.; SILVA, E.D.; METCALF, 
C.; CALUWAERTS, S.; ALDERS, P.; NTZANI, E.E.; REID T. HPV infection, cervical 
abnormalities, and cancer in HIV-infected women in Mumbai, India: 12-month follow-
up.  International Journal of Women's Health, v. 13, n. 5, p. 87-94, 2013. 
  
ILIAS, M.; CARANDINA, L.; MARIN, M.J.S. Adesão à terapia antirretroviral de 
portadores do vírus da imunodeficiência humana atendidos em um ambulatório da 
cidade de Marília, São Paulo. Revista Baina de Saúde Pública, v. 35, n. 2. P. 471-484, 
2011. 
 
JAQUET, A.; HORO, A.; CHARBONNEAU, V.; EKOUEVI, D.K.; RONCIN, 
L.; TOURE, B.; COFFIE, P.; MINGA, A .; SASCO, A.J.; GARRIGUE, I.; FLEURY, 
H.; DABIS, F.; IEDEA WEST AFRICA COLLABORATION. Cervical human 
papillomavirus and HIV infection in women of child-bearing age in Abidjan, Côte 
d'Ivoire, 2010. British Journal of Cancer, v. 107, n. 3, p. 556-63, 2012. 

JEON, S.; LAMBERT, P.F. Integration of human papillomavirus type 16 DNA into the 
human genome leads to increased stability of E6 and E7 mRNAs: implications for 
cervical carcinogenesis. Proc Natl Acad Sci USA, v. 92, p. 1654-8, 1995. 

JOSHI, S.; BABU, J.M.; JAYALAKSHMI, D.; KULKARNI, V.; DIVATE, 
U.; MUWONGE, R.; GHEIT, T.; TOMMASINO, M.; SANKARANARAYANAN, 
R.; PILLAI, M.R. Human papillomavirus infection among human immunodeficiency 
virus-infected women in Maharashtra, India. Vaccine, v. 32, n. 9, p. 1079-85, 2014. 
 
JUNIOR, J. C. O; OLIVEIRA, L.D; SÁ, R.M. Fatores de adesão e não adesão das 
mulheres ao exame colpacitológico. Revista Eletrônica Gestão & Saúde, v.6, N.1, 
2015. 



97 

 

KASTAN, M. B.; BARTC, J. Cell cycle checkpoints and cancer. Nature, v. 432, p. 
316-23, 2004. 

KELLER, M.J.; BURK, R.D.; XIE, X.; ANASTOS, K.; MASSAD, L.S.; MINKOFF, 
H.; XUE, X.; D'SOUZA, G.; WATTS, D.H.; LEVINE, A.M.; CASTLE, P.E.; COLIE, 
C.; PALEFSKY, J.M.; STRICKLER, H.D. Risk of cervical precancer and cancer 
among HIV-infected women with normal cervical cytology and no evidence of 
oncogenic HPV infection. Journal of the American Medical Association, v. 308, n. 4, 
p. 362-69, 2012. 
 
KONOPNICKI, D.; MANIGART, Y .; GILLES, C.; BARLOW P.; DE MARCHIN, 
J.; FEOLI, F.; LARSIMONT, D.; DELFORGE, M.; DE WIT, S.; CLUMECK, N. High-
risk human papillomavirus infection in HIV-positive African women living in Europe. 
Journal of the International AIDS Society, v. 16: 18023, 2013. 
 
LACROIX, J.M; PELLOWSKI, J.A; LENNON, C.A;  JOHNSON, B.T. Be-havioural 
interventions to reduce sexual risk for HIV in heterosexual couples: a meta-analysis. 
Sexually transmitted infections, 2013. 
 
LAMBERT, C.C.; CHANDLER, R.; MCMILLAN, S.;  KROMREY, J.; JOHNSON-
MALLARD, V.;  KURTYKA, D. Pap test adherence, cervical cancer perceptions, and 
HPV knowledge among HIV-infected women in a community health setting. Journal 
Association Nurses AIDS Care, v. 26, n. 3, p. 271-80, 2015. 
 

LEIBENSON, L.; BANANI, S.; BORER, A.; MEIROVITZ, M.; AVNI, 
Y.S.; SINGER, D.; SCHLAEFFER, F.; LEIBENSON, M.; SILBERSTEIN, 
T.; WIZNITZER, A.; RIESENBERG, K. The prevalence of human papillomavirus and 
cervical cytology abnormalities in women infected with human immunodeficiency virus 
in southern Israel. The Israel Medical Association Journal, v. 13, n. 1, p. 34-8, 2011. 
 
LEVIN, M.J.; MOSCICKI, A.B.; SONG, L.Y. et al. Safety and immunogenicity of a 
quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) vaccine in HIV-infected 
children 7 to 12 years old. J Acquir Immune Defic Syndr., v. 55, p. 197–204, 2010.  
 
LIMA, T.M.; LESSA, P.M.A.; FREITAS, L.V.; TELESI, L.M.R.; AQUINO, P.S.; 
DAMASCENO, A.K.C.; PINHEIRO, A.K.B. Análise da capacidade diagnóstica dos 
exames preventivos do câncer de colo uterino. Acta Paulista de Enfermagem, v.25, 
n.5, p. 673-678, 2012. 
 
LIMA, M.D.; BRAZ-SILVA, P.H.; PEREIRA, S.M.; RIERA, C.; COELHO, 
A.C.; GALLOTTINI, M. Oral and cervical HPV infection in HIV-positive and HIV-
negative women attending a sexual health clinic in São Paulo, Brazil. International 
Journal of Gynaecology and Obstetrics, v. 126, n. 1, p. 33-6, 2014. 
 
LIMA, M.; SCHRAIBER, L.B. Violência e Outras Vulnerabilidades de Gênero em 
Mulheres Vivendo com HIV/Aids. Brasil Temas em Psicologia, v. 21, n. 3, 2013. 

LODI C.T.C. et al. Conduta nas neoplasias intraepiteliais cervicais em mulheres 
infectadas pelo vírus da Imunodeficiência Humana. Femina., v.39, n.3, p. 157-162, 
2011. 



98 

 

 
LOFGREN, S.M.; TADROS. T,; HERRING-BAILEY, G.; BIRDSONG, 
G.; MOSUNJAC, M.; FLOWERS, L.; NGUYEN, M.L. Progression and regression of 
cervical pap test lesions in an urban AIDS clinic in the combined antiretroviral therapy 
era: a longitudinal, retrospective study. AIDS Research and Human Retroviruses, v. 
31, n. 5, p. 508-13, 2015. 
 
LOWY, D.R.; HOWLEY, P.M. Papillomavirus. In: Fields Virology (eds 4) Lippincott 
Williams &Wilkins, Philadelphia, USA, 2013. 
 
LUCENA, A. A. S; MICHELIN, M. A.; GUIMARÃES, M. V. M. B.; LODI, C. T. C.; 
MIRANDA, M. I. L. ; MURTA, E. F. C.; MELO, V. H. Resposta imune celular ao 
papilomavírus humano em mulheres infectadas e não infectadas pelo vírus da 
imunodeficiência humana / Cellular immune response to human papillomavirus among 
women infected and noninfected with human immunodeficiency vírus. Femina, v. 39, 
n. 3, 2011. 
 
LUPPI, C. G.; OLIVEIRA, R. L. S. M.; VERAS, A.  SHERI, A.; LIPPMAN, H. J; 
JESUS, C.H; PINHO, A. A.; RIBEIRO, M. C.; CAIAFFA-FILHO, H. Diagnóstico 
precoce e os fatores associados às infecções sexualmente transmissíveis em mulheres 
atendidas na atenção primária. Revista Brasileira Epidemiologia, v.14, n.3, p. 467-
777, 2011. 
 
MACLEOD, I.J.; O'DONNELL, B.; MOYO, S.; LOCKMAN, S.; SHAPIRO, 
R.L.; KAYEMBE, M.;  van WIDENFELT, E.; MAKHEMA, J.; ESSEX, M.; WESTER, 
C. Prevalence of human papillomavirus genotypes and associated cervical squamous 
intraepithelial lesions in HIV-infected women in Botswana. Journal of Medical 
Virology , v. 83, n.10, p. 1689-95, 2011. 
 
MARKOWITZ LE, HARIRI S, LIN C, et al. Reduction in human papillomavirus 
(HPV) prevalence among young women following HPV vaccine introduction in the 
United States, National Health and Nutrition Examination Surveys, 2003–2010. J Infect 
Dis. v. 208, n. 3, p. 385–93, 2013. 
 
MANE, A.; NIRMALKAR, A.;  RISBUD, A.R.; VERMUND, S.H. MEHENDALE, 
S.M.; SAHASRABUDDHE, V.V. HPV genotype distribution in cervical intraepithelial 
neoplasia among HIV-infected women in Pune, India. Plos One, v. 7, n. 6: e38731, 
2012. 
 
MARANGA, I.O.; HAMPSON, L.; OLIVER, A.W.; HE, X.; GICHANGI, P.; RANA, 
F.; OPIYO, A.; HAMPSON, I.N. HIV Infection Alters the Spectrum of HPV Subtypes 
Found in Cervical Smears and Carcinomas from Kenyan Women. The Open Virology 
Journal, v. 7, p. 19-27, 2013. 
 
MARTINS, A. E. S.; LUCENA-SILVA, N.; GARCIA, R.G.; WELKOVIC, S.; 
BARBOSA, A. et al. Prevalence of human papillomavirus infection, distribution of viral 
types and risk factors in cervical samples from human immunodeficiency virus-positive 
women attending three human immunodeficiency virus-acquired immune deficiency 
syndrome reference centres in northeastern Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo 
Cruz, v.109, n.6, p. 738-747, 2012. 



99 

 

 
 MARTINS, A.E.; LUCENA-SILVA, N.; GARCIA, R.G.; WELKOVIC, 
S.; BARBOSA, A.; MENEZES, M.L.; TENÓRIO, T.; MARUZA, M.;  XIMENES, R.A. 
Prognostic Evaluation of DNA Index in HIV-HPV Co-Infected Women Cervical 
Samples Attending in Reference Centers for HIV-AIDS in Recife. PLoS One, v. 9, n. 8, 
e104801, 2014. 
 
MATTOS, A. T. Genotipagem de HPV proveniente de mulheres soropositivas e 
soronegativas para HIV atendidas no Centro de Referência em DST/AIDS em 
Vitória-ES . 2010. 143f. Dissertação (Mestrado em Doenças Infecciosas) –Universidade 
Federal do Espírito Santo, Vitória, 2010. 

MALTA, D. C.; JORGE, A.O. Análise de tendência de citologia oncótica e mamografia 
das capitais brasileiras. Ciência e Cultura, v. 66, n.1, 2014. 

MATÃO, M. E. L.; MIRANDA, D. B.; CAMPOS, P.H.F.; MACHADO, A.F.; 
ORNELAS, E.R. Percepção de mulheres acerca do exame colpocitológico. Revista de 
Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro, v. 1, n. 1, p. 47-58, 2011. 

MBULAWA, Z.Z.; JOHNSON, L.F.; MARAIS, D.J.; COETZEE, D.; WILLIAMSON, 
A.L. The impact of human immunodeficiency virus on human papillomavirus 
transmission in heterosexually active couples. The Journal of Infection, v. 67, n. 1, p. 
51-8, 2013. 
 
MCCANCE-KATZ, E. F.; LUM, P. J.; BEATTY, G.; GRUBER, V. A.; PETERS, M.;  
RAINEY, P. M. Untreated HIV infection is associated with higher blood alcohol levels.  
Journal Acquired Immune Deficiency Syndromes, v. 60, n. 3, p. 282-288, 2012.  
 
MCDONALD, A.C.; TERGAS, A.I.; KUHN, L.; DENNY, L.; WRIGHT, T.C. JR. 
Distribution of Human Papillomavirus Genotypes among HIV-Positive and HIV-
Negative Women in Cape Town, South Africa. Frontiers in Oncology, v. 4, n. 48, 
2014. 
 
MCKENZIE, N.D.; KOBETZ, E.N.; GANJEI-AZAR, P.; ROSA-CUNHA, 
I.; POTTER, J.E.; MORISHITA, A.; LUCCI, J.A.R.D.; GUETTOUCHE, 
T.; HNATYSZYN, J.H.; KORU-SENGUL, T. HPV in HIV-Infected Women: 
Implications for Primary Prevention. Frontiers in Oncology, v. 4, n. 179, 2014.  
 

MELGAÇO, F.G.; ROSA, M.L.; AUGUSTO, E.F.; HAIMURI, J.G.; JACINTHO, 
C.; SANTOS, L.S.; CAVALCANTI, S.M.; OLIVEIRA, L.H. Human papillomavirus 
genotypes distribution in cervical samples from women living with human 
immunodeficiency virus. Archives of Gynecology and Obstetrics, v. 283, n. 4, p. 809-
17, 2011. 
 

MELNYK, B. M.; FINEOULT-OVERHOLT, E. Evidence-based in nursing & 
healthcare: a guide to best practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 
2011. Making the for evidence-based practice: p.3-24. 
 



100 

 

MENDES, C. F.; GARDINALLI FILHO, G.; FURONI, R.M.; MIRANDA, L.V.V.; 
BOSCHINI FILHO, J.; SAMPAIO NETO, L.F. Micronúcleos em células do colo 
uterino em mulheres HIV+ segundo sua condição de imunidade. Revista Brasileira de 
Ginecologia e Obstetrícia [online], v.33, n.10, p. 305-309, 2011. 
 
MELO, V.H. Problemas ginecológicos mais frequentes em mulheres soropositivas para 
o HIV. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 25, n.9, 2003. 
 
MENDONÇA, V.G. GUIMARÃES, M.J.B.; FILHO, J.L.L.; MENDONÇA, C.G.; 
MARTINS, D.B.G.; CROVELLA, S.; ALENCAR, L.C.A.Infecção cervical por 
papilomavírus humano: genotipagem viral e fatores de risco para lesão intraepitelial de 
alto grau e câncer de colo do útero. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 
vol.32, n.10, p. 476-485, 2010. 
 
MEYRELLES, A.R.; SIQUEIRA, J.D.; HOFER, C.B.; COSTA, T.P.; AZEVEDO, 
A.P.; GUIMARÃES, B.V.; SEUÁNEZ, H.N.; SOARES, M.A.; ALMEIDA, 
G.; SOARES, E.A.; MACHADO, E.S. HIV/HPV co-infection during pregnancy in 
southeastern Brazil: prevalence, HPV types, cytological abnormalities and risk factors. 
Gynecologic oncology, v. 128, n. 1, p. 107-12, 2013. 
 
MIRZA, A.; RATHORE, M.H. Human Immunodeficiency virus and the central nervous 
system. Seminars in Pediatric Neurology, v. 19, n. 3, p. 119-123, 2012.  
 
MOTOYAMA, S.; LADINES-LLAVE, C.A.; LUIS, V.S.; MARUO, T. The role of 
human papilloma virus in the molecular biology of cervical carcinogenesis. Kobe J 
Med Sci, v. 50, p.9-19, 2004. 

MOURA, M.R.P.; COSTA, A.C.M. Prevalência de HPV em mulheres HIV positivas 
atendidas no centro de referência em DST/AIDS. Revista de Enfermagem da UFPI, v. 
3, n. 2, p. 33-41, 2014. 

MUÑOZ, N.; BOSCH, F.X.; SANJOSE, S.; HERRERO, R.; CASTELLSAGUE, X.; 
SHAH, K.V. et al. Epidemiologic classification of human papillomavirus types 
associated with cervical cancer. N Engl J Med, v. 348, p. 518-27, 2003. 

MUNOZ, M.; CAMARGO, M.; SOTO-DE LEON, S.C.; SANCHEZ, R.; PARRA, 
D.; PINEDA, A.C.; SUSSMANN, O.; PEREZ-PRADOS, A.; PATARROYO, 
M.E.; PATARROYO, M.A. Human papillomavirus detection from human 
immunodeficiency virus-infected Colombian women's paired urine and cervical 
samples. Plos One, v. 8, n. 2: e56509, 2013.  
 
MUSA, J.; ACHENBACH, C.; TAIWO, B.; BERZINS, B.; SILAS, O.; DARU, 
P.H.; AGBAJI, O.; IMADE, G.; SAGAY, A.S.; IDOKO, J.A.; KANKI, 
P.J.; MURPHY, R.L. High-risk human papilloma virus and cervical abnormalities in 
HIV-infected women with normal cervical cytology. Infectious Agents and Cancer, v. 
9, n. 1, 2014. 
 
NDIAYE, C.; ALEMANY. L.;  NDIAYE, N.; KAMATÉ, B.;  DIOP, Y.; ODIDA, 
M.; BANJO, K.; TOUS, S.; KLAUSTERMEIER, J.E.; CLAVERO, O. 
CASTELLSAGUÉ, X.; BOSCH, F.X.; TROTTIER, H.; DE SANJOSÉ, S. Human 



101 

 

papillomavirus distribution in invasive cervical carcinoma in sub-Saharan Africa: could 
HIV explain the differences?. Tropical Medicine and International Health, v. 17, v. 
12, p. 1432-40, 2012. 
 
NOVAES, H. M. D. A vacina contra HPV e o câncer de colo de útero: desafios para a 
sua incorporação em sistemas de saúde. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 11, n. 
3, p. 505-525, 2008. 
 
OLIVEIRA, A.C.; PESSOA, R.S.; CARVALHO, A.M.C.; MAGALHÃES, R.L.B. 
Fatores de risco e proteção à saúde de mulheres para prevenção do câncer uterino. 
Revista Rene, v.12, n.2, p.240-248, 2014. 
 
OLIVEIRA, P. M.; OLIVEIRA, R.P.C.; TRAVESSA, I.E.M.; GOMES, M.V.C.; 
SANTOS, M.L.J.; GRASSI, M.F.R. Prevalence and risk factors for cervical 
intraepithelial neoplasia in HIV-infected women in Salvador, Bahia, Brazil. Sao Paulo 
Medicine Journal, v.128, n.4, p. 197-201, 2010. 

OLIVEIRA, R. S.; LOPES, A.K.M.; BRANT, B. S.C.; OLIVEIRA, J.S.; OLIVEIRA, 
E.M.S.; SOUTO, D.F.; SIQUEIRA, L.D.G. Perfil de mulheres que realizam o exame de 
prevenção de câncer cérvico-uterino em um centro especializado a saúde da mulher. 
Revista Digital, v. 178, 2013. 
PARK, E.K.; CHO, H.; LEE, S.H.; LEE, S.G.; LEE, S.Y.; KIM, K.H.;  LEE, 
C.H.; CHUNG, J.S.; KWAK, I.S. Human papillomavirus prevalence and genotype 
distribution among HIV-infected women in Korea. Journal of Korean Medical 
Science, v. 29, n. 1, p. 32-7, 2014. 
 
PEREIRA, B.S.; COSTA, M.C.O; AMARAL, M.T.R; COSTA, H.S; SILVA, C.A.L; 
SAMPAIO,V.S. Fatores associados à infecção pelo HIV/AIDS entre adolescentes e 
adultos jovens matriculados em Centro de Testagem e Aconselhamento no Estado da 
Bahia, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v.19, n.3, p.747-758, 2014. 
  
PERRONS, C.; JELLEY, R.; KLETER, B.; QUINT, W.; BRINK, N. Detection of 
persistent high risk human papillomavirus infections with hybrid capture II and 
SPF10/LiPA. Journal of clinical virology, v.32, p. 278- 285, 2005. 
 
PIMENTEL, I.R.S.; COELHO, B.C.; LIMA, J.C.; RIBEIRO, F.G.; SAMPAIO F.P.C.; 
PINHEIRO, R.P.; FILHO, F.S.R.F. Caracterização da demanda em uma Unidade de 
Saúde da Família. Revista Brasileira Médica Farmacêutica e Comunitária, v. 20, 
n.6, p.175-181, 2011.  
 
PITTA, D.R.; CAMPOS, E.A.; SARIAN, L.O.; ROVELLA, M.S.; DERCHAIN, S.F.M. 
Prevalência dos HPV 16, 18, 45 e 31 em mulheres com lesão cervical. Revista 
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v.32, n.7, 2010. 
 
POLIT, B. F.; BECK, C. T. Fundamentos de pesquisa em Enfermagem: Avaliação 
de evidências para a prática de enfermagem. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

POMFRET, T.C.; GAGNON, J.M.; GILCHRIST, A.T. Quadrivalent human 
papillomavirus (HPV) vaccine: a review of safety, efficacy, and 



102 

 

pharmacoeconomics. Journal of clinical pharmacy and therapeutics, v. 36, n.1, p. 1-9, 

2011. 

PYNE, M.T.; LAW, C.; HILLYARD, D.R.; SCHLABERG, R. Testing and Genotyping 
of High-Risk Human Papillomavirus by the cobas HPV Test and the Hybrid Capture 2 
High-Risk HPV DNA Test Using Cervical and Vaginal Samples. Journal of Clinical  
Microbiology , v. 52, n. 5, p. 1720-23, 2014. 

REIS, R.K.; GIR, E. Convivendo com a diferença: o impacto da sorodiscordância na 
vida afetivo-sexual de portadores do HIV/Aids. Revista Escola de Enfermagem da 
USP, v. 44, n.2, p. 759-765, 2010. 

REIS, R.K.; MELO, E.S.; GIR, E. Fatores associados ao uso inconsistente do 
preservativo entre pessoas vivendo com HIV/Aids. Revista Brasileira de 
Enfermagem, v. 69, n.1, p.147-153, 2016. 

RICO, A. M.; IRIART, J. A. B.: “Tem mulher, tem preventivo”: sentidos das práticas 
preventivas do câncer do colo do útero entre mulheres de Salvador, Bahia, Brasil. 
Caderno de Saúde pública, v. 29, n. 9, p. 1763-1773, 2013. 

RIGHETTO, R.S.; REIS, R.K; REINATO, L.A.F; GIR, E. Comorbidades e coinfecções 
em pessoas vivendo com HIV/Aids. Revista Rene, v. 15, n.6, p. 942-948, 2014. 

ROCHA-BRISCHILIARI, S.C.; GIMENES, F.;  ABREU, A.L.P.;  IRIE, M.M.T.;  
SOUZA, R.P.;  SANTANA, R.G.;  GRAVENA, A.A.F.; CARVALHO, M.B.D.  
CONSOLARO, M.E.L.; PELLOSO, S.M. Risk factors for cervical HPV infection and 
genotypes distribution in HIV-infected South Brazilian women. Infectious Agents 
Cancer, v. 9, n. 6, 2014. 
 
RODRIGUES, M.P.F.; FRANCO, R.G.F.M.; OLIVEIRA, E.K.F.; VASCONCELOS 
V.M.; ORIÁ, M.O.B.; FRANCO, E.S. Acceptance of digital cervicography 
complementary to Papanicolaou cytology: a descriptive-exploratory study. Online braz 
j nurs , v.12, n.6, p. 923-930, 2013.  

ROGSTAD, K.; THOMAS, A.; WILLIAMS, O.; FORSTER, G.; MUNDAY, G.; 
ROBINSON, ROONEY, G.;SHERRARD, J.; TENANT-FLOWERS, M.; 
WILKINSON, D.; LAZARO, N. A. United Kingdom National Guideline on the 
Management of Sexually Transmitted Infections and Related Conditions in 
Children and Young People, 2010. Disponível em: 
http://www.bashh.org/documents/2674.pd. Acesso em: 10 de outubro de 2016. 

COSTA, R.; SILVA, A.; ROSENDO, R. Fatores relacionados à feminização da 
epidemia da aids: estudo informativo. Revista de Enfermagem da UFPE, v.7, n.4, 
p5340-5344, 2013.  

ROSA, M.I.; MEDEIROS, L.R.; BOZZETTI, M.C.; FACHEL, J.; WENDLAND, E.; 
ZANINI, R.R. et al. Accuracy of telomerase in cervical lesions: a systematic review. 
International journal of gynecological cancer, v. 17, p. 1205-14, 2007.  



103 

 

SAID, A.P; SEIDL, E.M.F. Sorodiscordância e prevenção do HIV: percepções de 
pessoas em relacionamentos estáveis e não estáveis. Comunicação Saúde Educação, 
v.54, n.19, p. 467-478, 2015. 
 
SANTOS, L.V.; INAGAKI; A.C.M.; ABUD, A.C.F.; OLIVEIRA, J.K.A.; RIBEIRO, 
C.J.N.; OLIVEIRA, M.I.A. Características sociodemográficas e risco para doenças 
sexualmente transmissíveis entre mulheres atendidas na atenção básica. Revista de 
Enfermagem da UERJ, v. 22, n.1, p. 111-116, 2014. 
 
SERRAVALLE, K.; LEVI, J.E.; OLIVEIRA, C. et al. Comparação entre duas técnicas 
de genotipagem do HPV em mulheres com lesão intra-epitelial de alto grau. Revista 
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v.37, n.2, p. 94-99, 2015. 

SCHEFFNER, M.; WHITAKER, N.J. Human papillomavirus induced carcinogenesis 
and the ubiquitin-proteasome system. Semin Cancer Biol, v. 13, p. 59-67, 2003.  

SCHMEINK, C.E.; MELCHERS, W.J; SIEBERS, A.G.; QUINT, W.G.; MASSUGER, 
L.F.; BEKKERS, R.L.M. Human papillomavirus persistence in young unscreened 
women, a prospective cohort study. PLoS ONE, v. 6,  2011. 

SILVA, L.M.S.; MOURA, M.A.V.; PEREIRA, M.L.D. Cotidiano de mulheres após 
contágio pelo hiv/aids: subsídios norteadores da assistência de enfermagem. Texto 
Contexto Enfermagem, v. 22, n.2, p.335-342, 2013. 

SOARES, C.B.;  , HOGA, L.K.K.;  PEDUZZI, M.;, SANGALETI, C.;  YONEKURA, 
C.;  SILVA, D.A.R.D. Revisão integrativa: conceitos e métodos utilizados na 
enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 48, n.2, 2014. 

SOUSA, P. J.; FERREIRA, L.O.C.; SÁ, J.B. Descriptive study of homophobia and 
vulnerability to HIV/aids of the transvestites in the metropolitan region of Recife, 
Brazil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, n. 8, p. 2239-2251, 2013. 
 
SOUZA, A.L.F.; COSTA, L.H.R. Conhecimento de Mulheres sobre HPV e Câncer do 
Colo do Útero após Consulta de Enfermagem. Revista Brasileira de Cancerologia, v. 
61, n.4, p. 343-350, 2015. 

SOUSA, L.B.; PINHEIRO, A.K.B.; BARROSO, M.G.T. Ser mulher portadora do HPV: 
uma abordagem cultural. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 42, n.4, p. 
737-743, 2008. 

SOUTHERN, S.A.; HERRINGTON, C.S. Molecular events in uterine cervical cancer. 
Sexually Transmitted Infections, v. 74, p.101-9, 1998. 

STUARDO, V.; AGUSTÍ, C.; GODINEZ, J.M.; MONTOLIU, A.; TORNÉ, 
A.; TARRATS, A.; ALCALDE, C.; MARTÍN, D.; FERNÁNDEZ-MONTOLI, E.; 
VANRELL, C.; SOLÉ, J.; CANET, Y.; MARQUETA, J.M.; MOHAMED 
J.; CUENCA, I.; LONCA. M.; SIRERA, G.; FERRER, E.; DOMINGO, P.; 
LLOVERAS, B.; MIRO, J.M.; DE SANJOSÉ, S.; CASABONA, J. Human 
papillomavirus infection in HIV-1 infected women in Catalonia (Spain): implications 
for prevention of cervical cancer. Plos One, v. 7, n. 10: e47755, 2012. 



104 

 

TEIXEIRA, N. C. P.; ARAÚJO, A.C.L.; CORREA, C.M.; LODI, C.T.C.; LIMA, 
M.I.M.; CARVALHO, N.O.; CASTILHO, D.M.; MELO, V.H. Prevalence and risk 
factors for cervical intraepithelial neoplasia among HIV-infected women. Brazilian 
Journal Infectious Diseases, v.16, n.2, p. 164-169, 2012. 
 
TOPAN, A.; OZTURK, O.; EROGLU, H. et al. Knowledge Level of Working and 
Student Nurses on Cervical Cancer and Human Papilloma Virus Vaccines. Asian 
Pacific journal of cancer prevention, v. 16, n. 6, p. 2515-2519, 2015. 

TUON, F.F.B; BITTENCOURT, M.S.; PANICHI, M.A.; PINTO, A.P.   Avaliação da 
sensibilidade e especificidade dos exames citopatológico e colposcópico em relação ao 
exame histológico na identificação de lesões intra-epiteliais cervicais. Revista da 
Associação Médica Brasileira, v. 48, n.2, 2002. 

UNAIDS. Global Report: UNAIDS reporto n the global Aids epidemic 2016. 
Geneva. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS); 2016. 

VAZ, L.P.; SADDI, V.A.; AMARAL, W.N.; MANOEL, W.J. Epidemiologia da 
infecção pelo HPV em mulheres infectadas pelo HIV. Femina, v. 39, n. 1, p. 35-40, 
2011. 
 
VELDHUIJZEN, N.J.;  BRAUNSTEIN, S.L.; VYANKANDONDERA,  J.; 
INGABIRE, C.; NTIRUSHWA, J.; KESTELYN, E.; TUIJN, C.; WIT, F.W.;  
UMUTONI, A.; UWINEZA, M.; CRUCITTI, T.; van de WIJGERT, J.H. The 
epidemiology of human papillomavirus infection in HIV-positive and HIV-negative 
high-risk women in Kigali, Rwanda. BMC Infectious Diseases, v. 11, n. 333, 2011. 
 
VERAS, J.M.M.F. et al. Perfil de mulheres que realizam papanicolaou em uma área da 
Estratégia Saúde da Família. Rev. Enferm. UFPI., v. 2, n.1, p. 22-26, 2013.   

VILLELA, W.V. MONTEIRO, S. Gênero, estigma e saúde: reflexões a partir da 
prostituição, do aborto e do HIV/aids entre mulheres. Revista Epidemiologia e 
Serviços de Saúde, v.24, n.3, 2015. 

WIGFALL, L.T.; BYNUM, S.A.; BRANDT, H.M.; FRIEDMAN, D.B.; BOND, 
S.M.; LAZENBY, G.B.; RICHTER, D.L.; GLOVER, S.H.; HÉBERT, J.R. Cervical 
Cancer Prevention Knowledge and Abnormal Pap Test Experiences Among Women 
Living with HIV/AIDS. Journal of Cancer Education, v. 30, n. 2, p. 213-9, 2015. 

 
YANIKKEREM, E.; KOKER, G. Knowledge, Attitudes, Practices and Barries Towards 
HPV Vaccination among Nurses in Turkey: a Longitudinal Study. Asian Pacific 
journal of cancer prevention, v. 15, n. 18, p. 7693-7702, 2014. 
 
YILDIRIM, J.G. & ARABACI, Z. Innovations in HPV Vaccination and Roles of 
Nurses in Cervical Cancer Prevention. Asian Pacific journal of cancer prevention, v. 
15, n. 23, p. 10053-56, 2014. 
 
 



105 

 

ZHANG, H.Y.; FEI, M.D.; JIANG, Y.; FEI, Q.Y.; QIAN, H.; XU, L.; JIN, 
Y.N.; JIANG, C.Q.; LI, H.X.; TIGGELAAR, S.M.; SMITH, 
J.S.; SAHASRABUDDHE, V.V.; QIAO, Y.L. The diversity of human papillomavirus 
infection among human immunodeficiency virus-infected women in Yunnan, China. 
Virology Journal , v. 11, n. 202, 2014. 
 
ZARAVINOS, A; MAMMAS, I.N; SOURVINOS, G; SPANDIDOS, D.A. Molecular 
detection methods of human papillomavirus (HPV). The International Journal of 
Biological Markers, v. 24, n.4, p. 215-222, 2009. 
 
ZONTA, M.A.; MONTEIRO, J.;  SANTOS, J.G.; PIGNATARI, A.C.C. Oral infection 
by the human papilloma virus in women with cervical lesions at a prison in São Paulo, 
Brazil. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology , v. 78, n.2, p. 66-72, 2012. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 

 

APÊNDICE A  
Instrumento de Coleta de Dados 

 
ESTUDO SOCIOEPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO E DE GENOTIPAGE M DO 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO EM MULHERES COM HIV/AIDS  
 

N. entrevista: _____ 
 

Data da entrevista: _______/______/______ DEN__/___/_ 
Nome:  
 

Nome 

Pront: 
 

Pront 

Rua            
                                                                                                                       N.   

Bairro: 
 

 

Município:  
 Mun 

Telefone para contato: (__)________________ 
 

Tel 

Autoriza contato pelo telefone: 1. (   )  Sim  2.(   )Não 
 

Aut 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  
Sexo: 1(  )M,  2(   )F 
 SEX____ 

Data de Nascimento: _______/______/______ 
 DN __/___/__ 

Cor (autoinformada): 1(  ) Branca,  2(  ) Preta,  3(  ) Amarela, 4(  ) Parda,  5(  ) Indígena 
 RAC____ 

Escolaridade em anos: _______    (Zero se não estudou) 
 ESC____ 

Estado Civil? 1(  ) Solteiro,   2(  ) Casado/Vive junto/União consensual/Amasiado,   
                      3(  ) Divorciado/Separado,  4 (  ) Viúvo. 
 

ECI____ 

Qual é a sua religião? 1(  )Católica; 2(  )Evangélica; 3(   )Espírita; 4(  )Outra___5(  )Sem Religião 
 REL______ 

Situação Ocupacional:  
1(  )Empregado, 2(  )Desempregado 3(  )Aposentado, 4(  )Afastado 5 (  ) Dona de casa  
 

OCU______ 

Número de pessoas que moram no mesmo domicílio: ____________ 
 NPD_______ 

Renda mensal da família (Somar todos os rendimentos): R$ _____________ 
 RMF_____ 

HÁBITOS DE SAÚDE  
Na última semana você tomou alguma bebida alcoólica? (pelo menos 8 copos de bebida alcoólica) 

1(   ) Sim, bebo todos os dias;      2(   ) Não;  3(   ) Sim, bebo pelo menos umas vez na semana;  
4(   ) bebo menos de uma vez no mês;      88(   )Não sabe/Não quero responder 
 

CBA______ 

Você já usou ou usa algum tipo de droga ilícita?       2(   ) Não; 
1(   ) Sim.  Maconha;      3(   ) Sim, Cocaína;        4(   ) Sim, Crack;  
5(   ) Sim, droga injetável; 6(   ) Outras:________  
 

DI________ 
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Você fuma? 2(   ) Não 
       1(   ) Sim, cigarro de papel;  3 (   ) sim, cigarro de palha;  4 (  ) sim, cachimbo 
 

Fuma ____ 

        Número de cigarro por dia: ________   (Zero de não fuma) 
 Ncigar ____ 

Você masca fumo? 1 (   ) sim;  2(   ) Não  
 Mfum ___ 

OBS:     SE HIV + Continue as questões a seguir.     Se Não, vá para outra folha  
DADOS CLÍNICOS  
Tempo de Diagnóstico HIV Positivo? (em meses/anos) _________ 
 DHV______ 

Qual sua categoria de exposição?  1(  )Sexual,    2(  ) T.Vertical,    3(   ) Sanguínea/transfusão,    
                        4(   ) Sanguínea/UDE, 5(   ) Acidente perf/cort    6 (   ) Outro_____ 
 

CTE_______ 

TERAPIA ANTIRRETROVIRAL (respondido apenas para aqueles em uso da TARV)  
Em uso de TARV há quantos meses? (0=Não usa TARV) 
 TRV_____ 

Qual o n° de comprimidos que você toma ao dia (TARV): N=_________     (0=Nenhuma) 
 CMP_____ 

Qual a posologia (frequência da dose): ______________ 
 POS______ 

Número de Internações por complicações do HIV? (desde o diagnóstico) N= ___________ 
 NIH______ 

DADOS LABORATORIAIS  
CD4 ______ CD4____ 
            CD4, Data (DD/MM/AA) CDD8__/__/_ 
CD8 ______ CD8____ 
            CD8 Data (DD/MM/AA) CDD8__/__/_ 
CARGA VIRAL ____________________ CAV____ 
            Carga Viral, Data (DD/MM/AA) CVD__/___/_ 
DADOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS  
Qual sua orientação sexual? 1(  )Heterossexual 2(  ) Homossexual 3(  ) Bissexual 
 ORS_______ 

Vida sexual Ativa:  1 (__) sim   2 (__) não 
 NPS_______ 

            Se sim: Nº de parceiros nos últimos 3 meses: _____  
                         Nº de parceiros nos últimos 12 meses: _____ 
 

NPSU _____ 

Idade da 1ª relação sexual:  ________ 
 IPRS_______ 

Mora com parceiro? 1(  )Sim    2(  )Não 
 MCP______ 

Qual a sorologia anti-HIV do seu parceiro atual? 
            1(  )Positiva,   2(  )Negativa,  3(  )Não sabe/Não fez,  4(  )Sem parceiro 
 

SORP_____ 

Prática sexual: 1(   )Oral,    2(   )Anal,    3(   )Vaginal,    4(   ) Duas ou mais formas 
 PS________ 

Uso de preservativo nas relações: 1(   )Oral;  2(   )Anal,   3(   )Vaginal,  4 (   ) Todas as formas;  
5 (   ) Vaginal/Anal;     6(   ) Vaginal/Oral;  7 (   ) Anal/oral;   8 (   ) sem uso de preservativo 
 

UPres ____ 

História prévia de Infecção Sexualmente Transmissíveis:  
            1(   )Sim    2(   ) Não;     88(   )Não sabe/Desconhece 
 

ITG_____ 
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Sim. Tipo:  3(  )HPV;   4(  )Sífilis;  5(  )Gonorréia;  6(  )Vaginose; 
                     7(   )Triconomíase;   8(   )Outra:_____ 
 

ITRT_____ 

Tratamento? 1(   ) Sim;  2(   ) Não;  88(   )Não sabe/Desconhece 
 TRDST___ 

História de IST do Parceiro(a) atual? 
1(   )Sim,   2(   )Não,          88(   )Não sabe/Desconhece 
 

HDST_____ 

Sim: Tipo: 3(   ) HPV;  4(   )Sífilis;  5(   )Gonorréia;  6(   )Vaginose;  
 7(   )Triconomíase;   8(  ) Outras: ______________ 
 

ITRPDST__ 

Tratamento? 1(   ) Sim;  2(   ) Não  88(   )Não sabe/Desconhece 
 TRDSTP___ 

Utiliza método contraceptivo? 1(   )Sim, 2(   )Não, 
 MC_______ 

Sim: (  )4.Oral; (  )5.injetável; (  )6.DIU; (  )7.diafragma; (  )8.camisinha; (  )9.Outro:____ 
 TM_______ 

PREVENÇÃO DO CÂNCER GINECOLOGICO   
Realizou alguma vez a Prevenção do câncer anteriormente? 
           1(   )Sim,    2(   )Não,   3(   )Não sabe/Desconhece 
 

PCG_______ 

Há quanto tempo realizou a última prevenção? 
          1(   )≤1 ano    2(    ) 2 anos    3(    )3-5 anos    4(   ) ≥ 6 anos     5. (   )Nunca realizou 
 

TPREV_____ 

**Após o diagnóstico de HIV você realizou o exame de prevenção?    2(    )Não, 
          1. (   )Sim, com resultados normal;      3. (   )Sim, com resultados alterado TRATADO; 
          4. (   )Sim, com resultados alterado NÃO tratado. 
 

DPREV____ 

História de Câncer ginecológico na família?  1(   )Sim,   2(   )Não,      88(   )Não sabe/Desconhece HCAN____ 
Tomou vacina contra o HPV? 1(   )Sim,    2(   )Não,  
 

VHPV____ 

DADOS ESPECÍFICOS GESTAÇÃO (se houve gravidez  na vida)  
G______ P______ A_______.   
 

G__ P__ A__ 

 Tipo de parto: 1.(   ) normal;   2.(   ) cirúrgico      
 

TP________ 

Aborto: 1. (   ) Não;    2. (    )espontâneo;  3.(   ) provocado      
 AB_______ 

 Última Gestação Planejada: 1. (   ) Sim;     2. (   ) Não;  3. (   ) Sem filhos 
 GESP______ 

Número de filhos: 1. (   ) sem filhos;   2. (     ) 1 a 2;   3.(    ) ≥ 3    4.(     ) ≥ 4 
    NF____ 

**Filho nascidos na vigência do HIV/AIDS: 1.(   ) Sim;   2. (   ) Não; 3. (   ) Sem filhos 
 FNH__ 

** Pergunta específica para mulheres com HIV 
EXAME FÍSICO: GERAL, GENITAL E CITOPATOLÓGICO 

Exame Físico  
Peso (kg): 
  Pe ______ 

Altura (cm): Alt _____ 
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Pressão Arterial (mmhg):  
 Pa______ 

Condições gerais da cabeça:  
         Boca: 1-Sem alterações; 2- Lesões/úlcera; 3- Verrugas; 4- Gengivite; 5-Outros:_____ BOC ___ 
         Cabeça: 1-sem alterações; 2- lesões/úlcera; 3-alopecia; 4-  outros CAB____ 
Condições gerais da pele dos genitais:  
Vulva: 1.(   ) Sem alterações; 2.(   ) Hiperemia; 3.(   ) Vesículas; 4. (   )Verrugas;   
            5- Manchas eritematosas (roséolas); 6.(   ) Ulcerações; 7. (   ) Outros: ____________ 
 

VUL___ 

Se verrugas: 1.(   ) múltiplas   2.(   ) única   
 VER___ 

Se Úlceras: 1.(   ) múltiplas   2.(   ) única   
 ULC___ 

Se vesículas: 1.(   ) múltiplas integras e rompidas;  2.(   ) múltiplas rompidas;  
                       3. (  )múltiplas integras; 4. (  ) outro_____________ 
 

VES____ 

Se Corrimento uretral: 1. (   ) Sim;  2.(   ) Não 
 CORU ___ 

               Se Sim: Quantidade:  1. (  ) pouco; 2. (   ) moderado; 3.(   ) abundante 
 CRUQ___ 

              Se Sim: Cor:  1. (   ) amarelo; 2. (   ) branco;  3. (   ) esverdeado;  4. (   ) marrom;  
                                     5.  (   ) outro: ______ 
 

CRUC___ 

              Se Sim: Odor:  1. (   ) Sim;     2. (   ) Não 
 CRUO___ 

Períneo: 1.(   ) Sem alterações    2.(   ) Hiperemia     3.(   ) Tumorações  4.(   ) Ulcerações 
                5.(   ) Vesículas             6. (   )Verrugas;  7- Outros: ___________ 
 

PER___ 

Se verrugas: 1.(   ) múltiplas   2.(   ) única   
 PERVE___ 

Se Úlceras: 1.(   ) múltiplas   2.(   ) única   
 PERU___ 

Se vesículas: 1.(   ) múltiplas integras e rompidas;  2.(   ) múltiplas rompidas;  
                      3. (  )múltiplas integras; 4. (  ) outro_____________ 
 

PERV___ 

Parede vaginal: 1.(   ) Sem alterações    2.(   ) Hiperemia     3.(   ) Tumorações  4.(   ) Ulcerações 
                             5.(   ) Vesículas             6. (   )Verrugas;  7- Outros: ___________ 
 

PV___ 

Fundo Vaginal:  1.(   ) Sem alterações    2.(   ) Hiperemia     3.(   ) Tumorações  4.(   ) Ulcerações 
                             5.(   ) Vesículas;  6. (   )Verrugas;  7- Outros: ___________ 
 

FV___ 

Conteúdo vaginal: 0. (  )ausente ou escasso; 1. (  )mucoide; 2. (   ) branco; 3. (   ) amarelado;  
                                4. (   )esverdeado; 6. (   ) sanguinolento; 7. (   ) acinzentado;  
                                8. (    )bolhoso; 9. (   )outros:_____ 
 

CV___ 

Colo: 1.(   ) Sem alterações    2.(   ) Hiperemia; 3.(   )Pólipo;   4.(   ) Verruga;   
          5. (   )Úlcera;  6.(   ) outro: ______________ 
 

COLO ____ 

            Colo mobilização: 1. (   ) Sem alterações; 2. (   ) Dor à mobilização;  
 COM___ 

Muco cervical: 0. (  )límpido; 1. (   )purulento; 2. (   ) sanguinolento; 3=outros:__________ 
 MUCO___ 
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        Teste de Shiller: 1.(   ) Positivo;  2.(   ) Negativo;  3.(   )Duvidoso 
 SHI____ 

        Iodo:     (  ) 0= Negativo;    (  ) 1=positivo;    (  ) 2=débil  
 
 
 
 

IODO ___ 

Data para o retorno: _____/_____/_____ 
 DRET ____ 

Comparecimento: 1. (   ) Sim;     2. (   ) Não;  3. (   ) Convocado COMP____ 
  
Resultados:  
Colpocitologia:  0=normal; 1=ectopia; 3=ZNT; 4=DC colo; 5=ZTA; 6=suspeita CA invasor; CITO ____ 
                        Outros achados: (0/1/9) OUC _____ 

(    ) Colpite focal; (    ) Colpite difusa/micropapilar; (   ) Atrofia;  
(    ) Sequela de cauterização  

           Epitélios representado na amostra (1=escamoso; 2=glandular; 3=metaplásico) EPIT ____ 
           Diagnóstico descritivo:  0=dentro dos limites de normalidade;  
                                   1=Alterações benignas ou reparativas; 3=inflamação; 4= metaplasia DIAD ____ 

         Atipias celulares (cél. Atípicas de significado indeterminado) 
                                   1=escamosas/possivelmente não neoplásica;  
                                  2= glandulares/possivelmente não neoplásica;  
                                  3=de origem indefinida//possivelmente não neoplásica 

ATIC ____ 

Atipias em células escamosas  
              1=lesão intra-epitelial de baixo grau (HPV e NIC I);  
               2= lesão intra-epitelial de alto grau (NIC II e NIC III);  
               3=LIAG;                                  4=Carcinoma epidermóide invasor) 

ATIE_____ 

Atipias em células glandulares  
1=Adenocarcinoma “in situ”; 2=Adenocarcinoma invasor: Cervical;  
3=Adenocarcinoma invasor: Endometrial;  4 =Adenocarcinoma invasor: SOE;  
5=Presença de cel. Endometriais (pós-menopausa ou > 40 anos, fora do período menstrual);   
Outras neoplasias malignas:_________) 

ATIG ____ 

Resultado microbiologia:  _______________________________________________________ 
 

MICRO ___ 
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APÊNDICE B 

Folder  
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APÊNDICE C 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

EXAME DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO 
 
 

ETAPAS PASSOS DA CONSULTA GINECOLÓGICA 

Preparo do 
ambiente e 
material para 
o exame  

Organizar o ambiente e conferir o material necessário (mesa ginecológica, 
escada de dois degraus, mesa auxiliar, banqueta, foco de luz com cabo flexível, 
biombo, cesto de lixo, espéculos de tamanhos variados, lâminas de vidro com 
extremidade fosca, frasco porta-lâmina contendo álcool a 96%, ácido acético a 
5%, lugol, espátula de Ayre, escova Campos da Paz (endocervical), pinça de 
Cherron, algodão, gaze, avental para a paciente, lençóis (preferência que sejam 
descartáveis), luvas de procedimento, óculos de proteção e máscara cirúrgica.  

Realizar as 
etapas 
necessárias 
que 
antecedem a 
coleta 
 

Preencher os dados sociodemográficos, clínicos e sexuais no instrumento de 
coleta 
Identificar a lâmina na parte fosca com lápis (iniciais do nome da mulher, nº do 
prontuário e data da coleta). 
O profissional de saúde deve lavar as mãos antes e após o atendimento. 
Solicitar que a paciente, em local reservado, esvazie a bexiga, se dispa por 
completo e vista o avental entregue com a abertura para trás. 
Depois de realizado o exame clínico das mamas e o exame físico completo, a 
mulher deve ser colocada na posição litotômica na mesa ginecológica, o mais 
confortável possível. 
Cobrir parcialmente o abdome e os membros inferiores da paciente com um 
lençol.  
Posicionar o foco de luz, calcar as luvas, pôr os óculos de proteção, a máscara e 
se posicionar de modo que permita uma adequada visualização. 
Realizar a inspeção visual de vulva e períneo. 
Observar qual o tamanho adequado do espéculo para o intróito vaginal da 
paciente. 

Realizar a 
coleta 
citopatológica 

Avisar a paciente que irá introduzir o espéculo. 

Introduzir o espéculo suavemente na vagina no sentido longitunial-oblíquo 
girando para o sentido transversal. Não se deve lubrificar. A borboleta do 
espéculo deve está posicionada a esquerda do profissional. 
Abrir o espéculo (rotação da borboleta no sentido da paciente) procurando 
individualizar o colo. 
Observar as características do intróito vaginal, conteúdo vaginal e colo uterino. 
Encaixar a ponta mais longa da espátula de Ayre no canal endocervical. 
Apoiando-a firmemente fazer rotação completa (360º) para a coleta de células 
da ectocérvice pela raspagem com a parte côncava da espátula. 
Dispor o esfregaço de maneira uniforme, com fina espessura no sentido 
transversal, na metade superior da lâmina, no lado onde fica a região fosca.  
Desprezar a espátula. 
Inserir a escova Campos da Paz por completo na endocérvice e fazer 
movimento giratório de 360º.  
Dispor o material no sentido longitudinal da lâmina da metade para o final, 
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fazendo movimento giratório da escovinha, especialmente da ponta da escova. 
Depois desprezá-la. 
Armazenar a lâmina do frasco porta-lâmina com álcool a 96%. 

Realizar a 
inspeção 
visual do colo 
uterino com o 
ácido acético 
(IVA) 

Com o auxílio de uma a pinça de Cherron, embeber uma bolinha de algodão 
com ácido acético a 5%. 
Pincelar o colo uterino, vagina e fundo de saco vaginal. 
Esperar dois minutos e pesquisar atentamente a presença de lesões aceto-
brancas. 

Realizar o 
Teste de 
Schiller  

Embeber outra bola de algodão com lugol e ainda com o auxílio de uma pinça 
de Cherron passar o lugol no colo do útero realizando uma leve pressão para 
que haja impregnação da substância.  
Verificar a presença de alterações e avaliar as características apresentadas. 
Desprezar a pinça.  

Realizar a 
finalização do 
exame 
preventivo 

Avisar que o exame terminou e que agora irá retirar o espéculo. 
Fechar o espéculo não totalmente, evitando pinçar o colo. 
Retire-o delicadamente inclinando-o levemente para cima. Em seguida 
despreze-o. 
Retirar as luvas. 
Auxiliar a mulher na descida da mesa. 
Solicitar que ela troque de roupa e que logo após irá lhe falar sobre os achados 
visuais do exame.  
Lavar as mãos. 
Realizar as orientações e condutas necessárias. Enfatizar a data do retorno para 
o recebimento do resultado do exame. 
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APÊNDICE D   

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 Prezada Senhora. Você está sendo convidada a participar do projeto de 
pesquisa intitulado ESTUDO SOCIOEPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO E DE 
GENOTIPAGEM DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO EM MULHERES COM  
HIV/AIDS , que tem como objetivo geral determinar os casos de HPV entre mulheres 
que vivem com HIV/aids. Durante o atendimento perguntaremos diversos dados sobre 
sua saúde clínica e sexual, além de realizar coleta do material cérvico uterino. Vale 
ressaltar que em algum momento você poderá sentir-se constrangida com as perguntas 
relacionadas à sexualidade.  Esse processo demorará aproximadamente 40 minutos e 
não lhe trará riscos ou prejuízos para sua saúde.  
A sua participação será espontânea. Caso aceite, mas em algum momento quiser 
desistir, terá a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo 
para seu tratamento na instituição. Também esclarecemos que as informações obtidas 
serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identidade de 
ninguém. 
Informo que a Sra. tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo. A qualquer 
momento poderemos esclarecer eventuais dúvidas. Caso necessite você poderá ter acesso ao 
responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Informo que o 
principal investigador é a aluna do doutorado Ana Zaiz Teixeira de Carvalho. Ela poderá ser 
encontrada no endereço: Rua Carolina Sucupira, 1985, Cocó, Fortaleza-CE CEP: 60192-
130. Ela atende no telefone: (85) 3287 2347.  
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUWC. Este comitê fica na Rua Capitão 
Francisco Pedro 1290, Rodolfo Teófilo; fone: 3366-8589, e-mail: cephuwc@huwc.ufc.br.  
Não há despesas pessoais para a participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames 
e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação.  
Como pesquisador, me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e 
os resultados serão veiculados através de artigos científicos em revistas especializadas e/ou 
em encontros científicos e congressos. 
Caso você se sinta suficientemente informada a respeito das informações que leu ou que 
foram lidas para você sobre os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 
seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes e que sua participação é voluntária, que não há remuneração para participar do 
estudo e se você concordar em participar solicitamos que assine no espaço abaixo. 

 
Fortaleza, _______ de ____________________ de 20___ 

 
__________________________________________ 

Assinatura da paciente 
 

____________________________________________  
Assinatura da testemunha. Para casos de pacientes 
analfabetas, semi-analfabetas ou portadoras de 
deficiência auditiva ou visual. 

 

_________________________________  
assinatura do responsável pelo estudo 
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ANEXO 
 

Parecer Comitê de Ética em Pesquisa 
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