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A infecção pelo Papilomavírus Humano é a infecção viral sexualmente
transmissível mais comum em todo o mundo, de grande impacto para
a saúde pública, sendo associada com quase todos os cânceres
cervicais, 80-90% dos cânceres anais e uma alta proporção de câncer
na orofaringe, vagina, vulva e pênis. O HPV é transmitido por via
sexual. Sua infecção pode gerar lesões clínicas, subclínicas ou latente.
A infecção inicia-se quando o vírus penetra no novo hospedeiro,
através de micro-traumatismos. A progressão da fase de incubação
para a de expressão ativa depende de três fatores: da permissividade
celular, do tipo de vírus e do estado imunológico do hospedeiro. O
vírus afeta a pele e as mucosas e podem induzir a formação de
tumores. Atualmente são conhecidos mais de 100 tipos de HPV, que
são classificados de acordo com o seu potencial carcinogênico em:
alto risco e baixo risco. Os de alto risco são os tipos 16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 46, 51, 52, 56, 58,59 e 69, os quais tendem a originar tumores
malignos. Já os de baixo risco são os tipos 6, 11, 43 e 44, que
geralmente originam tumores benignos. O Brasil é um dos líderes
mundiais em incidência de HPV, com cerca de 500 mil a 1 milhão de
casos novos por ano, sendo as mulheres entre 15 e 25 anos a
população mais acometida e os estudos de prevalência da infecção
pelo HPV publicados no Brasil analisam principalmente dados de
mulheres pela alta relação do HPV no de câncer de colo de útero ou
tratamento, e não aqueles que são associado a infecções sexualmente
transmissíveis, tais como o Vírus da Imunodeficiência Humana. Na
verdade, independentemente do sexo, portadores de HIV possuem
alto risco para desenvolvimento de lesões malignas, além do fato de
que com a evolução da terapia antirretrovirais que tendem a
aumentar a longevidade, as co-infecções com o HPV são de crescente
preocupação. Assim, este estudo objetivou identificar a presença do
HPV em pacientes portadores do vírus HIV atendidos em dois centros
de referência na cidade de Recife/PE, Brasil.

INTRODUÇÃO

O diagnóstico precoce de uma condição pré-carcinogênica possibilita uma vigilância
mais acurada e, assim, a detecção de lesões potencialmente malignas em estágio cujo
tratamento seja menos agressivo. Assim, minimizaria os custos referente para o
tratamento e reabilitação, além de evitar as sequelas estéticas ou funcionais. Por outro
lado, o diagnóstico tardio resulta no prolongado tempo de internação hospitalar do
paciente, ocasionando severo impacto no sistema de saúde. Todos os pacientes deste
estudo não possuíam qualquer sintomatologia clínica e aqueles que foram identificados
com os diversos sorotipos do HPV serão acompanhados de mais de perto para evitar a
progressão da doença. Sabe-se que devido à alta prevalência de HPV em pacientes
imunocomprometidos, deve-se estabelecer o diagnóstico precoce e a vigilância
continuada, com o objetivo de evitar o desenvolvimento de lesões cancerígenas ou
detectá-las o mais precocemente possível.

CONCLUSÃO

Não há um consenso sobre a prevalência ou sobre o poder carcinogênico do HPV
Considera-se que esta dúvida persiste porque a maioria dos estudos consegue
resultados discrepantes com uma estimativa de pequeno número de pacientes, e pouca
identificação entre os muitos tipos de HPV. Em um estudo feito na Austrália, com 249
pacientes HIV positivos, a prevalência foi de 19% dos indivíduos para os subtipos HPV 16
e 18 e 0,8% de prevalência dos mesmos subtipos do HPV em 251 indivíduos HIV
negativos. Demonstrando que a co-infecção está ligada principalmente à
imunossupressão progressiva. Alguns fatores contribuem para aumentar a prevalência
do papilomavírus humano, como: a queda da defesa imunológica do paciente para com
o vírus, a presença de mais de um parceiro sexual e a prática de sexo oral. Em um
estudo feito por Beder et al, 3,2% de sua amostra com HPV, apresentou a co-infecção
pelo vírus da herpes. A escolha da amostra deveu-se a intenção de maximizar as chances
de se encontrar portadores do desfecho de interesse (portadores dos sorotipos
considerados de alto risco para o desenvolvimento de câncer), pois já é fato
comprovado que homens e mulheres imunocomprometidos possuem alto risco de
malignidades relacionadas ao HPV. Alguns tipos de HPV estão associados às proteínas
precoces (E6 e E7) que inibem os genes supressores de tumor (p53 e a pRB) induzindo
ao aumento da velocidade de mitose, o que aumentaria a possibilidade de integração do
DNA viral ao celular. Esta condição biológica em particular suporta a tese de que estes
sorotipos do HPV seriam fatores etiológicos importantes na histogênese de alguns dos
carcinomas.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Este é um tipo de estudo transversal observacional onde foram
avaliados 90 indivíduos de ambos os sexos, entre os meses de junho e
dezembro de 2014 e tratados em dois centros de referências, Hospital
Correia Picanço e Policlínica Lessa de Andrade, na cidade de Recife-PE,
Brasil. Todos os avaliados devem ser portadores do vírus HIV e ter mais
de 18 anos. Após aprovação do comitê de ética pela UFPE, uma
entrevista foi realizada com foco nas características sócio-demográfica
e na história médica do paciente. As amostras de saliva foram
coletadas utilizando tubos falcon e solução para bochecho com
sacarose a 5%. O DNA foi extraído de amostras de saliva dos
participantes, utilizando-se o Kit QIAamp DNA (Qiagen®). A detecção e
a genotipagem do vírus HPV foi feita pela PCR convencional. Os dados
foram analisados pelo programa IBM Statistical Package of Social
Science (IBM SPSS) versão 21.0, e por técnicas de estatística inferencial
através do teste Qui-quadrado de Pearson ou do teste Exato de Fisher.
A margem de erro utilizada nas decisões dos testes estatísticos foi de
5%.
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Neste estudo, a amostra teve 59 de 90 (65,6%) participantes do sexo
masculino e idades que variaram entre 18 e 69 anos de idade. A média
de idade foi de 38,8 anos. A renda familiar variou de 1 a 7 salários
mínimos (SM), entretanto a média foi de 1,95 SM. Quanto as ISTs, 9 de
90 (10%) dos pacientes infectados pelo vírus HIV possuíam outras ISTs
associadas, tais como sífilis, 5 de 90 (5,6%), e herpes, 4 de 90 (4,4%).
Especificamente sobre a detecção do HPV, 23 de 90 (25,6 %) das
amostras evidenciaram a presença da infecção nos indivíduos
pesquisados.
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