
INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO EM MULHERES 
INTERNAS NO PRESIDIO APÓS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 

DE RASTREAMENTO DE CÂNCER CERVICAL

INTRODUÇÃO

As políticas públicas de saúde contra a infecção pelo Papilomavírus Humano
(HPV) tem se mostrado eficaz no combate contra o câncer cervical, porém ainda
existe um alto risco de ocorrência da doença em mulheres internas em
presídio.1,2 O perfil sócio-demográfico das presidiárias na maiorias dos presídios
do Brasil apontam para uma população composta de mulheres jovens, solteiras,
com baixa escolaridade, baixa renda familiar mensal, envolvidas com uso/abuso
de álcool e drogas e frequentemente encarceradas por tráfico de drogas. Em um
estudo realizado por Bezerra, A. T; et 2015 demonstraram uma prevalências
bastante elevadas de infecções para HIV (4,4%-24,8%), sífilis (5,7%-25,2%), HPV
(4,8%-19,0%), hepatite B (7,4%) e hepatite C (4,6-19,0%). O uso/abuso de álcool
e drogas pelas internas e a frequente alteração do comportamento sexual foram
os principais fatores preditores de risco para a infecção pelas Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST). Estudos tem mostrado a importância de
identificação dessas doenças que se agravam no contexto prisional e que a
estrutura de encarceramento, em geral, não oferece um atendimento
minimamente adequado às especificidades da educanda. 2,3

OBJETIVO

O estudo tem como objetivo verificar a incidência de infecção pelo HPV em
mulheres internas no Presídio Feminino da Capita – SP após a implantação de
programa de rastreamento de câncer cervical há 15 anos.
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MATERIAIS E CASUÍSTICA

Foram coletas amostras cervicais de 139 mulheres internas no Presídio
Feminino da Capital - SP no ano de 2016. As amostras foram coletadas em frasco
contendo líquido conservante (CellPreserv™) e encaminhadas para as análises
citopatológica e molecular no PapLab (URC-UNISA). As amostras citológicas
foram preparadas automaticamente no equipamento KPL 2000 (Kolplast™) e
submetidas a metodologia de Papanicolaou. A análise citopatológica foi
realizada por microscopia ótica (MO) e classificadas conforme o Sistema de
Bethesda 2011. O material residual foi submetido ao processo de extração de
DNA (Qiagem™) e a genotipagem para HPV foi realizada pelo método de
mircroarray (EuroArray™), capaz de identificar 30 subtipos de DNA-HPV de
baixo e baixo risco oncogênico (HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44,
45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 70, 72, 73, 81, 82, 89 (CP6108).

O projeto de pesquisa tem aprovação pelo CEP- UNISA. : CAEE:
58413116.5.0000.5508).

CONCLUSÃO

O estudo revelou a necessidade da utilização de testes moleculares nas rotinas de
rastreamento de câncer de colo uterino, em virtude da alta incidência de infecção
viral, mesmo emmulheres com baixa frequência de intercorrência sexual.

RESULTADOS

Das 139 amostras analisadas por MO, 1 (0,73%) amostras exibia Atipia
Escamosa de Significado Indeterminado (ASCUS), 6 (4,33%) amostras como
Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau (LSIL) e 2 amostras (1,43%) o
padrão citológico de Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau (HSIL) (Tabela
1). A genotipagem evidenciou que 84 (60,43%) amostras estavam infectadas
por DNA-HPV, sendo que no caso classificado como ASCUS, identificou-se os
HPVs 6 e 44. Nas amostras classificadas como LSIL, uma amostra foi negativa e
em 5 amostras, observou-se múltipla infecção viral, sendo os HPV 6, 33 e 52 os
tipos mais prevalentes. Nas amostras classificadas como HSIL, os tipos isolados
foram os HPVs 16, 31 e 52. O tipo viral isolado com maior frequência foi o HPV
16 (61,79%), ora aparecendo de forma isolada, ora em casos com múltipla
infecção. Os HPVs 42, 18 e 33, foram os mais prevalentes em amostras isoladas
ou com infecção associada (Gráfico 1).

REFERÊNCIAS
1. Boccardo E, Lepique AP, Villa LL. The role of inflammation in HPV carcinogenesis.

Carcinogenesis. 2010;31(11):1905–12.
2. Zonta, M A; Monteiro, J; Santos Jr, G; Paruci, P; Hyppolyto, P; Pignatari, A C C. Lesões cervicais e

infecção pelo papilomavirus humano no sistema prisional da cidade de São Paulo, Brasil. Rev.
bras. anal. clin; 47(1-2): 44-48, 2015. ilus, tab.| LILACS | ID: biblio-835826

3. BEZERRA, A T A F. HIV/AIDS e demais infecções sexualmente transmissíveis em população
carcerária brasileira: uma revisão sistemática. / AliceTacianaAlves Ferreira Bezerra, 2015.

Amostras com DNA-HPV não
identificado

Amostras com DNA-HPV
identificado

0 10 20 30 40 50 60 70

Gráfico 1: Incidência de infeção pelo HPV em amostras 
cervicais de mulheres internas no presídio feminino da 
capital após 15 anos de implantação do programa de 

rastreamento de câncer de colo uterino
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Tabela 1: Frequência de lesões cervicais em mulheres internas no 
presídio após 15 anos de implantação do programa de 

rastreamento de câncer cervical, segundo padrão celular 
encontrado no exame citológico

EXAME CITOLÓGICO
AMOSTRAS

FREQUÊNCIA (%)

Negativas 130 93,9

ASCUS 1 0,71

HSIL 6 4,31

LSIL 2 1,44

TOTAL 139 100

APOIO:


