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RESUMO
Este trabalho resulta da verificação da incidência de neoplasia cérvico uterina em mulheres positivas para o Papiloma 

Vírus Humano (HPV) e a relação com os co-fatores oncogênicos no Centro de atendimento à mulher de Campo Grande, 

no estado de Mato Grosso do Sul. A pesquisa teve por objetivo verificar a incidência de Neoplasia Intra-Epitelial (NIC) 

em mulheres positivas para o Papiloma Vírus Humano (HPV) e a relação com os co-fatores para a oncogênese cervical, 

como o tabagismo, etilismo, comportamento sexual, idade, idade do primeiro coito, uso de métodos contraceptivos e 

história reprodutiva. Foram avaliadas cem mulheres encaminhadas ao Centro de atendimento à mulher, positivas para o 

Papiloma Vírus Humano (HPV), sendo os dados coletados em prontuários, obras de anatomo-patológico e depoimento 

por telefone. Os resultados apontam para uma alta incidência de Neoplasia Intra-Epitelial (NIC) em mulheres portadoras 

de Papiloma Vírus Humano (HPV) e uma consistente relação dos fatores de risco com a carcinogênese cervical, o que 

justifica a implantação de medidas de conscientização e orientação dessa população.

Palavras-chave: HPV. NIC. Papilomavirus. Fatores de risco.
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1    INTRODUÇÃO 

A realização de diversas campanhas 

de prevenção do câncer de colo de útero e 

doenças sexualmente transmissíveis, por meio de 

esclarecimentos e coleta de exames de citologia 

oncológica (preventivos), tem se mostrado 

eficiente, uma vez que, com o aumento do número 

de coleta de exames, aumentam-se as chances da 

detecção das lesões pré-invasivas e o quanto antes 

se tratar uma lesão pré-invasiva, maiores são as 

chances de cura dessa enfermidade.

Esse tipo de câncer é hoje o responsável 

pelo maior número de mortes entre mulheres 

no mundo, apresentando pelo menos 16 mil 

novos casos e quase 4 mil mortes por ano, e 

sua prevenção  tornou-se um importante alvo a 

ser atingido pela Saúde Pública no Brasil.  Tem-

se conhecimento que as lesões intraepiteliais, 

também chamadas pré-invasivas,  levam ao 

desenvolvimento de cânceres nos seres humanos, 

entre eles, o de colo uterino, de vagina, de vulva, 

de reto e outros. Observou-se ainda que para 

que isso ocorra um dos principais fatores para 

seu aparecimento é a presença do Papilomavirus 

humano na indução dessas lesões.

Não se deve atribuir, entretanto, o 

aparecimento do câncer de colo de útero 

apenas a um fator isolado, pois é inegável que, 

para se controlar e diminuir seu aparecimento, 

é necessário também a conscientização da 

população e, principalmente das mulheres, de que 

outros fatores são essenciais no desenvolvimento e 

evolução da doença como o tabagismo, idade do 

primeiro coito,  comportamento sexual (nº de 

parceiros), imunossupressão, história reprodutiva 

e outros, potencializando a possibilidade da 

carcinogênese intra-epitelial cervical.

Entendendo que por ser este um 

importante assunto a ser estudado e com o intuito 

de melhor conhecer a população com a qual o 

profissional de saúde convive e  trabalha, iniciou-

se uma pesquisa cujo objetivo foi relacionar co-

fatores oncogênicos à neoplasia cérvico-uterina em 

mulheres portadoras do papilomavírus humano.

2  REVISÃO DE LITERATURA

2.1  PAPILOMAVÍRUS HUMANO

2.2.1  MORFOLOGIA VIRAL 

De acordo com Pereyra e Parellada 

(2003 a), Pereyra e Parellada (2003 b), Singer 

e Monaghan (2002), Caetano et al. (1997), 

Noronha et al. (1999), Villa (2002), Deluca et 

al. (2004),Tacla (1997), Lima e Silva (2004) e 

Marana, Andrade e Bighetti. (1999) , o Papiloma 

Vírus Humano  pertence à família Papovaviridae, 

sendo um vírus  classificado primeiramente pela 

espécie de hospedeiro natural (humano, bovino 

e vírus de Shope) e subclassificado, de acordo 

com a organização de seqüências de nucleotídeos 

do Ácido Desoxirribonúcléioco (DNA). Até o 

momento, mais de 120 tipos de Papilomavírus 

humanos foram descritos. 

Dependendo da especificidade tecidual, 

o HPV pode ser agrupado em: cutaneotrópico e  

mucoso-genitotrópico, sendo o último classificado 

em HPV de baixo risco (tipos 6, 11, 42, 43, 44 e 

está relacionado à verruga genital e à neoplasia 

intra-epitelial de baixo grau) e em HPV de alto 

risco ( tipos 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

53, 56, 58, 59, 66, 73 e 82 e estão relacionados à 

neoplasia intra-epitelial de alto grau).
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2.2.2  TRANSMISSÃO

Admite-se que, na grande maioria das 

vezes, é uma doença transmitida por contato 

sexual. A contaminação por meio de superfície 

contaminada parece existir pelo fato de o vírus ser 

relativamente resistente à água. Presumivelmente, 

condilomas genitais externos podem ser 

adquiridos por auto ou hetero-inoculação de vírus 

de HPV das verrugas comuns da pele e de verrugas 

genitais. Pode também ocorrer durante o parto por 

contato do feto com o trato genital contaminado 

ou anteparto pela placenta (transmissão vertical). 

(CARVALHO; OYAKAWA, 2000; NORONHA 

et al., 1999; PEREYRA; PARELLADA, 2003 a ; 

PEREYRA; PARELLADA, 2003 b; VILLA, 2002; 

SINGER; MONAGHAN, 2002; RIBALTA et al., 

2002; TACLA, 1997).

Consoante aos autores citados 

anteriormente, com relação à via não sexual, 

é provável que o HPV, assim como as verrugas 

cutâneas, possa ser transmitido por fomentos 

(toalhas, roupas íntimas etc.) e também pelo 

instrumental ginecológico. 

Ao contrário de outras viroses, como a 

Hepatite B, o HPV não é transmitido pelo sangue 

e pelas secreções corpóreas, mas sim pelo contato 

direto de pele com pele (PEREYRA; PARELLADA, 

2003 a; PEREYRA; PARELLADA, 2003 b).

2.2.3 EPIDEMIOLOGIA

Como acontece com as outras DST, a 

incidência de HPV é mais elevada, logo após os 

primeiros anos de atividade sexual, entre jovens 

de 18 a 28 anos de idade.

De acordo com Singer e Monaghan 

(2002), Carvalho e Oyakawa (2000), Lapin, 

Derchain e Tambascia (2000), Pereyra e Parellada 

(2003 a), Pereyra e Parellada (2003 b), Caetano 

et al. (1997), Nonnenmacher et al.(2002) e 

Gonçalvez e Lima (2002), estima-se que 75% da 

população sexualmente ativa entre em contato 

com um ou mais tipos de HPV durante sua vida. 

No entanto, 90% desses indivíduos apresentam 

eliminação espontânea do vírus em 24 meses, pela 

ativação do sistema imune. Ambas as infecções 

por HPV de baixo e alto risco podem regredir 

espontaneamente, sugerindo que o sistema imune 

responde aos dois grupos de vírus.

Segundo os mesmos e também Marana, 

Andrade e Bighetti (1999), o índice de regressão 

espontânea aumenta em paralelo com a extensão 

do tempo de acompanhamento, de 24,8% em 25 

meses na média para 39,7% em 45 meses; além 

de 54% em 57 meses e até 63,8% após 83 meses. 

Depois disso, houve o aumento na proporção de 

lesões próximas, a regressão espontânea aumentou 

muito vagarosamente, de 66,4% após 96 meses, 

alcançando 68,9% após 110 meses da média 

do período de observação. Em uma pequena 

minoria, a infecção pelo HPV torna-se persistente 

levando à neoplasia e ao câncer genital. 

De acordo com Deluca et al. (2004) e 

Bacci, Lima e Colturato (2004), o câncer cérvico-

uterino é o segundo tipo de câncer mais comum 

entre as mulheres de todo o mundo e é estimado 

que 500 mil mulheres por ano desenvolvam esse 

tipo de câncer e que 50% morram dessa doença, 

especialmente nos países subdesenvolvidos.

2.2.4 CO-FATORES

Sabe-se que o HPV é necessário para o 

desenvolvimento de Câncer de Colo uterino, mas 

não é suficiente, posto que uma pequena fração 

das lesões associadas aos HPVs de alto risco é que 
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se transformam em doença. Surge assim o conceito 

de co-fatores que, em associação com o HPV, 

podem ser os responsáveis pela transformação 

carcinogênica. Conclui-se então que os fatores 

de risco que predispõem a infecção pelo HPV 

indiretamente predispõem ao desenvolvimento de 

neoplasia cervico uterina (MARANA; ANDRADE; 

BIGHETTI, 1999; PINTO, TÚLIO e CRUZ, 2002; 

TRAN-THANH, 2003; PEREYRA; PARELLADA, 

2003 a; PEREYRA; PARELLADA, 2003 b; TACLA, 

1997; DELUCA et al., 2004; RIBALTA et al., 2002; 

SILVA; LIMA, 2004; GONÇALVES; LIMA, 2002; 

SINGER; MONAGHAN, 2002; CAETANO et al., 

1997; NORONHA et al., 1999; VILLA, 2002; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003).

De acordo com  Pereyra e Parellada (2003 

a), Pereyra e Parellada (2003 b) Singer e Monaghan 

(2002), Caetano et al. (1997), Noronha et al. 

(1999), Villa (2002), Pinto, Túlio e Cruz (2002), 

Ministério da Saúde (2003), Silva e Lima (2004), 

Gonçalves e Lima (2002), Tacla (1997), Marana, 

Andrade e Bighetti (1999), o tabagismo diminui 

significativamente a quantidade e a função das 

células de Langehans e das células apresentadoras 

de antígenos, que são responsáveis pelas ativação 

da imunidade celular local contra o HPV. 

Os dois mecanismos principais pelo qual 

o hábito de fumar contribui para a oncogênese 

cervical incluem a exposição direta do DNA de 

células epiteliais cervicais à nicotina e à cotidina, 

e a os produtos metabólicos do tipo esperado a 

partir de reações com hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos e aminas aromáticas, outros 

componentes da fumaça do cigarro. 

Um segundo mecanismo que pode 

explicar a carcinogênese relacionada ao tabaco 

é a imunossupressão. Alterações verificadas no 

sistema imune periférico de pacientes fumantes 

incluem a elevação do número de células 

sanguíneas, o aumento do número de linfócitos T 

citotóxicos/supressores, a diminuição do número 

de linfócitos T indutores/auxiliares, discreta 

supressão da atividade de linfócitos T, significativo 

decréscimo da atividade de linfócitos natural killer, 

e baixos níveis sanguíneos de imunoglobulinas, 

exceto pela IgE, a qual é elevada.

Outro fator que pode ser associado ao 

desenvolvimento e à progressão do carcinoma 

cérvico-uterino é a infecção pelo HPV de alto 

risco, principalmente os subtipos 16 e 18 ( 

PEREYRA; PARELLADA, 2003 a; PEREYRA; 

PARELLADA, 2003 b; TACLA, 1997; DELUCA 

et al., 2004; MARANA; ANDRADE; BIGHETTI, 

1999; RIBALTA et al., 2002; SILVA; LIMA, 

2004; GONÇALVES; LIMA, 2002; SINGER; 

MONAGHAN, 2002; CAETANO et al., 1997; 

NORONHA et al., 1999; VILLA, 2002; PINTO, 

TÚLIO e CRUZ, 2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2003; TRAN-THANH, 2003). Segundo, estudos 

de Marana, Andrade e Bighetti (1999), observou-

se que a infecção por esse tipo de HPV progride 

para lesões intraepiteliais de grau dois e três por 

um período relativamente curto, de 2 a 3 anos.

Segundo Brown et al. (2001), a 

importância de múltiplos tipos de HPV de alto 

risco na patogênese de displasia cervical e do 

câncer é desconhecida. No entanto, diversos 

estudo sugerem fortemente que a presença 

simultânea de múltiplos tipos de HPV contribua 

para o desenvolvimento ou para a  progressão de 

displasia cervical.

Fatores que levam à supressão ou à 

abolição da imunidade celular, como o uso 

de drogas citotóxicas em transplantados, 

imunodeficiências inatas ou adquiridas como 

o HIV,  aumentam a capacidade do vírus de 
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persistir dentro do indivíduo. Pacientes HIV 

positivos, principalmente com AIDS, têm taxa 

maior de infecção e neoplasia associada ao 

HPV. Essa associação é confirmada para doença 

cervical na mulher e patologia anal no homem. 

A presença de células monomorfonucleares, 

principalmente células CD4 e macrófagos, tem 

sido demonstrada em papilomas em regressão. 

Uma associação significativa entre o aumento 

do número de células imunocompetentes e o 

aumento do grau de Neoplasia Intra-epitelial 

Cervical (NIC)  foi encontrado. Esse achado indica 

que a resposta imune local pode ser importante 

para o desenvolvimento e progressão do câncer 

cervical, principalmente em um estágio inicial do 

processo carcinogênico (TACLA, 1997; PEREYRA; 

PARELLADA, 2003 a; PEREYRA; PARELLADA, 

2003 b; RUSSOMANO et al., 2000; JACYNTHO; 

BARCELOS, 1999).

Segundo estudos realizados por Silva e Lima 

(2004), Ribalta et al. (2002), Tacla (1997) e Bacci, 

Lima e Colturato (2004) a associação do câncer de 

colo uterino e gravidez é considerado quando a lesão 

é diagnosticada durante a gravidez ou até três meses 

após o parto. A incidência de HPV tem relação com 

a paridade elevada. Apesar de a  freqüência da 

infecção genital de HPV durante a gravidez não ser 

bem conhecida, parece ser maior que na população 

em geral. Isso se deve à maior replicação viral durante 

a gestação, principalmente na segunda metade, 

em conseqüência às modificações do equilíbrio 

hormonal e imunológico vigentes nesse período. A 

partir desse fato, observam-se alterações no aspecto 

e na composição dos conteúdos vaginais, além do 

aumento do ph. A existência de infecção por HPV 

na gravidez expõe ao risco de transmissão fetal e ao 

recém-nato. Não há confirmação de que a infecção 

pelo HPV seja causa de aborto espontâneo.

De acordo com Pereyra e Parellada (2003 

a) existe uma associação entre idade do início de 

atividade sexual, número de parceiros e maior 

prevalência de infecção pelo HPV.

2.2.5 CARCINOGÊNESE

Carvalho e Oyakawa (2000), Singer e 

Managhan (2002), Pereyra e Parellada (2003 a), 

Pereyra e Parellada (2003 b), Pinto, Túlio e Cruz 

(2002), Villa (2002), Caetano et al. (1997)  afirmam 

que apesar de cerca de 99,7% das neoplasias 

invasoras do colo do útero apresentarem DNA do 

HPV, apenas 1% das mulheres infectadas por um 

dos vários tipos virais oncogênicos apresentava 

risco para o desenvolvimento do câncer.

Tacla (1997) afirma que o HPV penetra 

nas células da camada basal expostas por 

microtraumatismos; 

Segundo Carvalho e Oyakawa (2000), Singer 

e Monaghan (2002), Pereyra e Parellada (2003), 

Pinto, Túlio e Cruz (2002), Villa (2002), Caetano et 

al. (1997), Marana, Andrade e Bighetti (1999), Silva e 

Lima (2004) e Cotran, Kumar e Collins (2000), o HPV 

penetra nas células da camada basal expostas por  

microtraumatismos, promovendo precocemente 

na infecção a codificação de oito proteínas 

maiores que são primariamente responsáveis pela 

formação de proteínas necessárias à replicação 

viral e à transformação celular, entre elas  E6 e E7,  

que possuem capacidade de se ligarem a genes 

supressores de crescimento tumoral, principalmente 

o p53 e o pRB, inativando-os e fazendo com que 

surja o crescimento celular anárquico.  

Todos os tipos de HPV são capazes de 

sintetizar tais oncoproteínas, porém os de baixo 

risco  as produzem com uma reduzida eficácia 

quando comparado com os de alto risco. 
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2.2.6 ASPECTOS CLÍNICOS E 

DIAGNÓSTICOS

Os métodos utilizados atualmente na 

pratica clínica para o diagnóstico de infecção 

pelo HPV são: clínica, citológico, colposcópico, 

histológico, imunoistoquímico, microscopia 

eletrônica e reconhecimento do tipo de DNA. 

(TACLA, 1997; PEREYRA; PARELLADA, 2003 a; 

PEREYRA; PARELLADA, 2003 b; JACYNTHO; 

BARCELOS, 1999; CARVALHO; OYAKAWA, 

1999; SINGER; MONAGHAN, 2002)

A partir de dados obtidos por Silva e Lima 

(2004), Pereyra e Parellada (2003 a), Pereyra e 

Parellada (2003 b), Carvalho e Oyakawa (1999), 

Tacla (1997) a infecção pelo HPV apresenta-se 

sobre três formas: clínica, subclínica e latente. 

O esfregaço citológico com coloração 

de Papanicolau constitui um meio bastante 

conveniente para o diagnóstico de infecção 

pelo HPV, sendo um procedimento ambulatorial 

não-invasivo que pode facilmente ser repetido e 

reproduzido. A alteração citológica básica para 

o diagnóstico sugestivo de HPV é a coilocitose 

ou outras alterações como: disqueratose ou 

queratinização citoplasmática anormal, binucleação 

ou multinucleação, hipercromatismo nuclear, 

paraqueratose, hiperqueratose e fragmentos de 

tecido com aparência concêntrica e laminada. 

Também deve-se enfatizar que alguns casos 

não exibem, nos esfregaços, quadros citológicos 

definidos. São enquadrados como atipia escamosa 

de significado indeterminado (ASCUS), atipia 

glandular de significado indeterminado (AGUS) ou, 

simplesmente, alterações morfológicas discretas.

A diferenciação entre infecção por 

HPV e displasia (com ou sem infecção por HPV 

sobreposta) pode ser difícil na interpretação dos 

preparados citológicos, mas geralmente é possível 

na histologia da biópsia. 

O objetivo desse trabalho é relacionar 

os co-fatores oncogênicos à neoplasia cérvico-

uterina em mulheres portadoras do papiloma vírus 

humano (HPV) no Centro de Saúde da Mulher em 

Campo Grande, MS.

4    PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

4.1    TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa configura-se como descritiva 

de corte transversal.

4.2    LOCAL DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada no Centro de 

atendimento à Mulher de Campo Grande (CEAM) 

– da Prefeitura Municipal, localizado no Bairro 

Aero Rancho.

4.3    SUJEITO DA PESQUISA

Foram consideradas como sujeitos da 

pesquisa, cem mulheres positivas para HPV 

encaminhadas ao Centro de Atendimento à Saúde 

da Mulher de Campo Grande, MS, no período de 

janeiro a dezembro do ano de 2003 e de janeiro a 

agosto do ano de 2004.

Nem todos os sujeitos da pesquisa 

puderam ser avaliados em relação a todos os 

fatores de risco estudados. Esse fato ocorreu 

por motivos que serão especificados a seguir no 

procedimento de coleta de dados. As variáveis 

foram analisadas de acordo com o número de 

sujeitos que possuíam tais informações. Assim 

sendo, na variável de idade foram analisados 35 
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sujeitos; nas variáveis de escolaridade, de estado 

civil e de profissão, 22 sujeitos; na menarca, 39 

sujeitos; com relação à data do primeiro coito, de 

etilismo e de métodos contraceptivos, 37 sujeitos; 

quanto ao número de parceiros, 33 sujeitos; de 

tabagismo 38 sujeitos e quanto ao número de 

gravidez, 31 sujeitos.

4.4    PROCEDIMENTO DE COLETA DE 

DADOS

Foram consideradas as variáveis: Idade, 

escolaridade, profissão, idade do primeiro coito, 

idade da menarca, tabagismo, etilismo, número 

de parceiros, número de gravidez, método 

contraceptivos e Neoplasia Intra-Epitelial Cervical 

(NIC). A variável NIC foi cruzada com a maioria 

das demais variáveis.

Os dados sobre identificação e os 

resultados do anátomo-patológico foram coletados 

do Livro de resultados do anatomo-patológico 

e a pesquisa dos co-fatores foram retirados dos 

prontuários e de correntes de informações obtidas 

por telefone das pacientes. Nem todos os sujeitos 

da pesquisa foram avaliados para todos os co-

fatores de risco, pois apenas uma porcentagem 

possuía um prontuário completo. Com relação aos 

sujeitos que não possuíam prontuários, tentou-se o 

contato por telefone, porém alguns não puderam 

ser contactados pelo fato de muitos números de 

telefones estarem incorretos.

4.5    ESTRATÉGIA PARA ANÁLISE DOS 

DADOS

Os dados obtidos foram colocados em 

uma planilha EXCEL previamente elaborada para 

posterior tabulação. Essa opção foi baseada na 

facilidade de conversão/portabilidade com outros 

bancos de dados e softwares estatísticos.

Com o objetivo de organizar e descrever as 
informações oriundas da pesquisa, foram elaborados 

gráficos e tabelas em função das variáveis envolvidas.

Além dos gráficos e tabelas, foram 

calculadas as freqüências e percentuais relativos às 

variáveis qualitativas. 

O teste do Qui-quadrado não pode ser 

aplicado para verificar a associação entre duas 

variáveis porque os valores esperados nas tabelas 

violaram as condições de uso do teste. Isso 

aconteceu pelo fato de o tamanho da amostra ser 

pequeno. Por outro lado, o Teste Exato de Fisher 

pode ser utilizado, considerando o agrupamento das 

variáveis em dois grupos. Neste trabalho considera-

se que duas proporções são estatisticamente 

diferentes quando o valor p for inferior ao nível de 

significância α = 5%. Se o valor p estiver entre 5% 

e 10%, considera-se que existe uma tendência da 

diferença ser estatisticamente significativa.

Os dados foram considerados sob a 

perspectiva descritiva, sendo esses confrontados 

com o conhecimento já produzido constante no  

material que subsidiou a revisão de literatura.

TABELA 6 - Distribuição da freqüência e percentual das pacientes em função da idade do primeiro coito e do NIC.

Idade do 1º coito 
NIC positivo NIC negativo Total

f % f % f %

12 -- 16 22 84,6 4 15,4 26 100,0

17 -- 20 4 57,1 3 42,9 7 100,0

Mais de 21 4 100,0 0 0,0 4 100,0

Total 30 81,1 7 18,9 37 100,0
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5    RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se que 81,1% das pacientes 

apresentaram Nic positivo. Nota-se também que 

26 pacientes das 37 pacientes (70,3%) tiveram o 

primeiro coito com idade entre 12 e 16 anos. O teste 

Exato de Fisher foi aplicado à Tabela 1 considerando 

a primeira linha (Grupo I) e a soma das duas linhas 

seguintes (Grupo II), isto é, considerando,  idades 

entre 12 e 16 anos e idades iguais ou superiores a 17 

anos. O valor p = 0,240 não encontrou, para esse 

tamanho de amostra, diferença entre as proporções 

de Nic positivo em função da idade do primeiro 

coito para os dois grupos considerados. 

Na Tabela 2 nota-se que 10 entre as 33 

pacientes declararam conviver com um único parceiro 

(30,3%). Dessas pacientes, 80,0% apresentaram NIC 

positivo. Considerando aquelas que tiveram dois ou 

mais parceiros (69,7%), no resultado do agrupamento 

da segunda e terceira linha, constata-se que 78,3% 

têm NIC positivo. O Teste Exato de Fisher, com valor 

p = 0,354, não encontrou diferença estatisticamente 

significativa entre as proporções de NIC dos dois 

grupos considerados. 

Dos 11 pacientes que não usam nenhum 

método contraceptivo, observou-se que 100,0% 

são NIC positivo. Para os 26 pacientes que usam 

algum método contraceptivo, o percentual de NIC 

positivo foi de 73,1%. O Teste Exato de Fisher, 

com valor p = 0,064, mostrou uma tendência dos 

percentuais de NIC positivo serem estatisticamente 

diferentes entre os dois grupos considerados. 

15,0

3,0 2,0

80,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

NIC Ausência de

malignidade

Candiloma

acuminado

NIV

Resultados diagnósticos das biópsias

P
e
rc

e
n
tu

a
l

Gráfico 1 – Percentual dos resultados das biópsias.
Nota-se que 80.0% dos resultados das biópsias são NIC. 

TABELA 2 - Distribuição da freqüência e percentual das pacientes em função do número de parceiros e do NIC.

Nº de parceiros 
NIC positivo NIC negativo Total

f % f % f %

1 parceiro 8 80,0 2 20,0 10 100,0

2 a  4 parceiros 14 82,4 3 17,6 17 100,0

5 ou mais parceiros 4 66,7 2 33,3 6 100,0

Total 26 78,8 7 21,2 33 100,0

TABELA 3 - Distribuição da freqüência e percentual dos NIC em função do método contraceptivo.

Método contraceptivo
NIC positivo NIC negativo Total

f % f % f %

ACO 7 70,0 3 30,0 10 100,0

Preservativo 4 100,0 0 0,0 4 100,0

Ambos 0 0,0 2 100,0 2 100,0

Outros 8 80,0 2 20,0 10 100,0

Nenhum 11 100,0 0 0,0 11 100,0

Total 30 81,1 7 18,9 37 100,0
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Gráfico 2 – Prevalência por tipo de NIC.

Pode-se notar que o tipo de NIC com maior prevalência é o NIC 

I (64,0%). O NIC III  é o que tem a menor prevalência (3,0%).

Observa-se  também a distribuição da freqüência e percentual 

de 5 mulheres entre as 80 com NIC que apresentavam um 

segundo diagnóstico patológico (6,3%). 
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Gráfico 3 – Percentual do NIC em função do etilismo.

Pode-se observar que entre os 11 etilistas 

, 90,9% apresentaram NIC positivo. Por outro 

lado, entre as 20 pacientes não-etilistas, 76,9% 

apresentaram NIC positivo. Embora o percentual 

de NIC positivo tenha sido maior entre as pacientes 

etilistas, o Teste Exato de Fisher, com valor p = 

0,246, não encontrou diferença estatisticamente 

significativa entre as proporções de NIC positivo 

entre os dois grupos.

Observa-se na Tabela 4, que entre as 

13 pacientes tabagistas, 84,6% apresentam NIC 

positivo. Já para as 19 pacientes não-tabagistas 

76,0% apresentam NIC positivo. O Teste Exato 

de Fisher, com valor p = 0,282, não detectou 

diferença entre as proporções de NIC positivo 

entre os dois grupos. 

Na Tabela 5 considere-se como sendo o 

Grupo I, as 14 pacientes que tiveram zero ou uma 

gravidez e como Grupo II aquelas 17 pacientes 

com duas ou mais gravidezes. Nota-se no  Grupo I  

que 71,4% apresentaram NIC positivo e no grupo 

II, o NIC positivo sobe para 82,4%. Embora o 

percentual de NIC positivo seja maior no Grupo II, 

o Teste Exato de Fisher, com valor p = 0,259, não 

detectou diferença estatisticamente significativa 

entre os dois grupos. 

Com relação à idade, pode-se observar 

que a maioria das pacientes (51,4%) situa-se na 

faixa etária de 15 a 25 anos, seguidos de 22,9% 

com idade entre 26 e 35 anos. Apenas 25,7% das 

pacientes têm idade igual ou superior a 36 anos. 

TABELA 4 - Distribuição da freqüência e percentual dos NIC em função do tabagismo.

Nic positivo Nic negativo Total

f % f % f %

Tabagista 11 84,6 2 15,4 13 100,0

Não Tabagista 19 76,0 6 24,0 25 100,0

Total 30 78,9 8 21,1 38 100,0

TABELA 5 - Distribuição da freqüência e percentual dos NIC em função do número de gravidez.

Número de gravidez
Nic positivo Nic negativo Total

f % f % f %
0 4 80,0 1 20,0 5 100,0
1 6 66,7 3 33,3 9 100,0
2 -- 4 11 78,6 3 21,4 14 100,0
5 -- 6 2 100,0 0 0,0 2 100,0
> 6 1 100,0 0 0 1 100,0
Total 24 77,4 7 22,6 31 100,0
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9   CONCLUSÃO

A relação de neoplasia cérvico-uterina 

com o Papilomavírus Humano detectada na 

amostra de mulheres no presente estudo está 

em concordância com o referido pela literatura. 

A maioria das variáveis estudadas mostrou-se 

significativamente associada à infecção genital 

pelo HPV assim como, indiretamente, a co-fatores 

para o desenvolvimento de NIC.
ABSTRACT
This study had the objective to verifcate the incidence 
of NIC in positive HPV women and the relationship 
with the oncogenics co-factors like smoking, drinking 
desorders, sexaul behavier, age of the first sexual 
relation, use of contraceptive methods, age, and 
number of pregnancy. There were avaliated hundred 
women who were guided to this specified institution 
HPV positive, been the data colected by the patients 
files, from the anatomo-patologycal book and by phone. 
The results show a hight number of positive cases for 
HPV and a trustfull relation among the risk factors 
and cervical oncogenesis, what justify the need for 
instruction and orientation to this population.
Keywords: HPV. CIN. Papilomavirus. Risc Factors.
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