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Resumo: mais de 100 tipos de HPV já foram identificados. Somente um
terço destes tendem a causar infecções anogenital, orais ou laríngeas. A infecção perinatal pode ocorrer através do líquido amniótico durante a gestação e a exposição direta às lesões cervicais e genitais durante o nascimento.
O estudo apontou detectar o genoma de HPV nas mulheres gravidas.
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O

s papilomavírus são vírus de DNA de fita dupla com cerca de 8.000
pares de bases, pequenos, não envelopados, icosaédrico com diâmetro de 52-55 nm. Esses vírus estão contidos em um capsídeo
composto por 72 capsômeros pentaméricos. O capsídeo contém duas proteínas estruturais: L1 (55 kDa, constitui 80% da proteína viral total) e L2 (70
kDa) que são codificadas pelo vírus. As partículas virais podem ser expressas
por L1, isoladamente ou em conjunto com L2 em mamíferos (HAGENSEE et
al., 1993; KIRNBAUER et al., 1992).
A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é frequentemente comum em
adultos jovens de ambos os sexos, sendo a prevalência estimada entre 20 e 46%.
A disseminação do HPV tende a ser universal entre os indivíduos sexualmente
ativos, sendo o homem um importante fator propagador deste vírus entre as mulheres (REIS et al., 2010, TEIXEIRA et al., 2002; WALBOOMERSet al., 1999).

PACIENTES E MÉTODOS
O grupo amostral foi composto de 45 mulheres no terceiro trimestre de gestação.
Todas as pacientes foram voluntárias do Programa Saúde da Mulher (PSF) em Campinorte - GO. Todas as voluntárias assinaram um termo de consentimento atestando a
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Em aproximadamente de 99,7% dos casos de carcinoma cervical, a infecção do epitélio
por HPV tem sido observada, sendo os HPVs 16, 18, 31 e 33 os tipos mais frequentemente
encontrados (REIS et al., 2010; BURD, 2003; MUÑOZ et al., 2003; WHO, 2002,
CASTELLSAGUÉ et al., 2002; PORNTHANAKASEM et al., 2001), conferindo a esta
particular neoplasia o segundo tipo de câncer feminino mais prevalente no mundo.
Em consequência da presença de HPV nas mucosas anogenitais, o vírus é mais
comumente transmitido durante as relações sexuais (REIS et al., 2010; YU et al., 2005;
SCHIFFMAN, CASTLE, 2003; MUÑOZ et al. 2003), sendo esta via considerada como
a principal forma de transmissão do HPV entre humanos (MOODY; LAIMINS, 2010;
SCHIFFMAN, CASTLE, 2003, FRISCH et al., 1999; ELUF-NETO, 1998). Há poucos
estudos relacionados à transmissão do HPV por vias não sexuais, tais como fômites,
provavelmente devido a sua pouca importância quando comparada à Transmissão sexual. No entanto, a transmissão vertical de HPV tem merecido destaque na
literatura, pois esta via de transmissão é particularmente importante na infecção do
recém nascido (REIS et al., 2010; ROMBALDI et al., 2008; ROMBALDI et al., 2009;
SILVA et al., 2003; GHARIZADEH et al., 2003).
A evidência da transmissão vertical ocorre presumivelmente durante a passagem
do feto através do canal do parto infectado (ROMBALDI et al., 2009). Quando o feto é
contaminado, os HPVs estimulam a proliferação nas vias aéreas superiores, acometendo
as regiões laríngea e respiratória (KUI et al., 2003. Um fator preocupante é a disseminação do vírus pela árvore traqueobronqueal, evoluindo para papilomatose pulmonar,
resultando em infecção incontrolável e fatal (MEDEIROS et al., 2005). A papilomatose
laringo-tráqueo-brônquica com disseminação para o parênquima pulmonar é uma
doença rara (DRAGANOV et al., 2006). A enfermidade adquire grande importância por sua grave evolução e acometimento de crianças e adolescentes, apresentando
morbidade com sérias complicações e expressiva redução da qualidade de vida, por
causa das muitas excisões cirúrgicas e traqueostomias necessárias, com prognóstico
desfavorável, que inclui o óbito (ROMBALDI et al., 2009).
A papilomatose laríngea é um tumor comum deste órgão, que habitualmente é sintomático, manifestando-se com rouquidão que progride para estridor. Surge na infância
e a grande maioria persiste restrita à laringe ou pode involuir durante a adolescência.
Em alguns casos pode ocorrer o acometimento da traquéia e brônquios principais, e o
envolvimento pulmonar, constituindo-se na papilomatose laringo- tráqueo-brônquica
complicada (MEDEIROS et al., 2005; NETO et al., 2002; KRAMERet al., 1985).
O HPV está associado com a papilomatose laríngea e pulmonar, tendo como possível
forma de transmissão a região do canal do parto. Neste sentido, o objetivo do estudo piloto
foi detectar HPV em 45 gestantes (3º trimestre de gestação) sem história sub-clínica viral e
com citologia normal para avaliar a possibilidade de transmissão vertical ao recém-nascido.

participação de caráter voluntário na pesquisa. Após a assinatura, as pacientesrespondiam um questionário abordando seus hábitos de vida sexual. As amostras de
escovado de cérvice uterina coleta pelo Serviço Médico especializado do PSF foram
submetidas a centrifugação de 14.000 r.p.m. por 30 minutos para separar as células para
posterior extração de DNA. A purificação do material genômico foi realizada com o
kitWizard ®(Promega Corporation, USA), seguindo o protocolo do fabricante.
As reações da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) foram feitas de acordo com
protocolo de Reis (2005); usando volume final de 25uL, contendo aproximadamente 100ng/uL de DNA, 10 mM Tris-HCl, pH 8.3, 50 mM KCl, 2.5 mM de MgCl2,
0.2mM dNTPs, 0.5 U de Taq DNA polimerase. Para a detecção do HPV foi utilizado
primers genéricos GP5+/GP6+ (F: 5’ TTT GTT ACT GTG GTA GAT ACT AC 3’ / R:
5” GAA AAA TAA ACT GTA AAT CAT ATT C 3’) que amplifica um fragmento de
aproximadamente 150pb. Nas amostras positivas para HPV foi pesquisado o tipo viral
usando-se primer tipo específicos para os HPVs 6, 11, 16 e 18. Em todas as amostras
foi amplificado a região RH 92600 6q13, usado como um controle interno da reação
para avaliar a presença de DNA humano e validar os resultados HPV-negativos.
Os produtos de PCR foram analisados por eletroforese em gel de poliacrilamida8%
com campo elétrico constante de 10V/cm em TBE 1X. Para visualizar os amplicons, o
gel foi corado por Nitrato de Prata.
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RESULTADOS
As 45 pacientes analisadas apresentavam média de idade de 21 anos, sendo a mais
jovem com 14 anos e a mais velha com 33 anos. Em relação aos hábitos de vida sexual, as pacientes afirmaram não ter doença sexualmente transmissível, 15,5% não eram
casadas legalmente, mas tinham um único parceiro e 6,6% já tiveram relacionamento
extra conjugal anterior ao relacionamento atual. Todas as pacientes informaram não ter
verruga genital em momento anterior à gestação. Ambas as pacientes apresentavam
bom estado geral de saúde e não tinha doença pré-existente.
A avaliação de DNA extraído das 45 amostras coletadas mostra-se amplificadas para
RH 92600 6q13, demonstrando DNA íntegro e que o material genômico era suficiente
para posterior detecção para HPV, como também ficou demonstrado que a amplificação
deste gene constitutivo é importante para evitar resultados falsos negativo para HPV.
Na análise molecular para detecção de HPV, 4,44% (2/45) das pacientes apresentaram
amplificação para GP5+/GP6+, indicando infecção assintomática para HPV e ambas
as pacientes apresentavam idade de 19 anos.
HPV. No entanto, os primers tipo específico utilizados (HPV 6, 11, 16 e 18) não se
apresentaram amplificados. Assim, não foi possível determinar o tipo de HPV na infecção assintomática das pacientes HPV-positivas pela metodologia proposta, sugerindo
ser um tipo diferente de HPV dos que foram investigados.
DISCUSSÃO
A proposta do estudo piloto foi padronizar a detecção de HPV por PCR em mulheres gestantes, usando como amostra, o escovado de cérvice uterina. Vários métodos
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moleculares são utilizados na detecção de HPV como a hibridização in situ, entretanto
a PCR demonstra resultados consistentes, por amplificar regiões conservadas do vírus
utilizando primers genéricos como GP5+/GP6+, mesmo que o número de tipos virais
exceda a casa da centena.
Estudos epidemiológicos demonstram que a taxa de detecção de HPV em mães e
recém-nascidos varia de 4% a 87%. Adicionalmente, esses estudos confirmam que a
transmissão vertical por HPV pode causar infecção das vias aéreas superiores e infecção
genital em crianças (MAMMAS et al., 2009). As gestantes analisadas apresentam um
perfil jovem e com hábitos de vida sexual sem risco de DSTs, característico da região
de moradia das pacientes. Neste contexto, apenas duas gestantes voluntárias apresentaram amplificação para o genoma do HPV. A dificuldade na genotipagem viral se deve
a existência de mais de 100 tipos virais, mesmo tendo-se usado os primers tipo
específicos para os tipos virais mais comuns das infecções anogenitais. Assim, não foi
possível determinar se o HPV era de baixo ou alto risco oncogênico, sugerindo infecção
por HPV diferente dos subtipos investigados.
O estudo de Rombaldi e Colaboradores (2009) no Sul do Brasil demonstrou a
presença de DNA de HPV em amostras genitais maternas em 77,8% e destas 54,9%,
os tipos virais identificados foram considerados de alto risco oncogênico. Os dados
apresentados são considerados altos quando comparados com a literatura. O mesmo
grupo Rombaldi e Colaboradores (2008) encontrou infecção placentária em 23,3% das
gestantes avaliadas e transmissão placentária em 12,2%.
A presença de DNA de HPV na genitália materna é considerada um fator de risco
que expõe o feto ao vírus. Neste contexto, Worda e Colaboradores (2005) encontraram
36,6% (56/153) de HPV positivo em genitália materna por PCR e captura híbrida e a
análise estatística demonstrou a associação entre idade materna elevada e (7/34) das
gestantes apresentaram amplificação do genoma viral utilizando os mesmo primers
genéricos usados no estudo piloto, sendo os tipos virais de maior prevalência os de alto
risco oncogênico. Quanto ao tipo viral, dados da literatura demonstram que os tipos
virais mais comuns associados à infecção anogenital apresentam um percentual de 70%
de gestantes, sendo que os HPVs 6/11 apresentam a prevalência de 18% e o tipo 16 com
13% (GAJEWSKA et al., 2006).
A primeira meta-análise publicada na literatura sobre a transmissão vertical deHPV
ao neonato demonstrou que o risco relativo em nove estudos foi de 7.3 (95% IC; 2,422,2) [MEDEIROS et al., 2005], mesmo os dados apresentando heterogeneidade. Assim,
verifica-se que a transmissão perinatal de HPV ocorre e que os neonatos apresentam
um risco elevado de exposição ao HPV por parto normal em comparação a cesariana
(RUFFIN et al., 2006). Adicionalmente, é importante que os estudos epidemiológicos
apresentem seguimento das pacientes e suas crianças por um período de pelo menos 36
meses, para ampliar as análises de infecção do neonato por transmissão vertical.
A contaminação por HPV em recém-nascido ainda apresenta controvérsias em função
de alguns estudos reportarem infecção por HPV em neonatos nascidos de mães HPV-negativo (CASON; MANT, 2005). Adicionalmente, o número de estudos moleculares
e transmissão vertical tem sido destaque na literatura. O objetivo então é compreender
a transmissão vertical e a possibilidade da contaminação e persistência de infecção viral

do recém-nascido, que possibilita a condução de uma papilomatose laríngea e/ou papilomatose pulmonar em função do potencial oncogênico do HPV. A elucidação desta via
de transmissão é de crucial importância para a prevenção da contaminação durante o
parto. Um aspecto importante para diminuir a incidência destas infecções é proporcionar à população programas de vacinação para o HPV no âmbito das políticas publicas.
ASYMPTOMATIC HPV GENITAL INFECTION IN PREGNANT WOMEN: INCREASED RISK FOR VERTICAL TRANSMISSION
Abstract: more than 100 types of HPV have been identified to date. Only one third of
these tend to cause anogenital, oral or laryngeal infections, with types 6, 11, and
16 predominating among these. Perinatal infection may occur via amniotic fluid during
gestation and delivery and through direct exposure to cervical and genital lesions during
birth. This study aimed to detect the HPV genome in pregnant women.
Keywords: Pregnants. HPV. PCR. Newborn. Vertical transmission.
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