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1. RESUMO 

O Papiloma Vírus Humano (HPV) é um vírus de DNA de fita dupla circular e está 

presente em aproximadamente 98% das lesões associadas ao câncer cervical. O 

diagnóstico da infecção viral pode ser realizado por técnicas moleculares 

contemporâneas como Captura Híbrida II (CHII) e Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR). O objetivo deste trabalho é avaliar a indicação da PCR e CHII 

no diagnóstico do HPV no colo uterino. Os dados da literatura, obtidos até o 

momento revelaram que a PCR é a técnica mais sensível, porém, devido ao custo 

elevado é pouco utilizada para fins clínicos, diferentemente da CHII, que possui 

sensibilidade e custo inferiores e tem sido eleita como controle da eficácia da 

vacina contra o HPV.  

2. INTRODUÇÃO 

Dos 200 tipos de HPV já identificados cerca de 40 infectam o trato genital 

inferior, sendo 20 associados às neoplasias do colo do útero (BRINGHENTI et. al., 

2010). O genoma viral é encontrado em 98% dos casos de câncer de colo uterino, 

sendo a principal causa desta infeccção o contato sexual (XAVIER et al., 2007). 

O HPV pertencente ao gênero Papillomavírus da família Papovaviridae é 

composto por DNA de fita dupla circular com 55 nm de diâmetro e seu genoma 

codifica duas proteínas do cápside (L1 e L2) e as proteínas E1, E2,E4,E5,E6 e E7 

relacionadas com controle da sua replicação e transcrição .São vírus ditos como não 

envelopados e com simetria icosaédrica (TRABULSI; ALTERTHUM, 2008). 

Levando em consideração a alta incidência do câncer do colo uterino e sua 

íntima associação com a infecção por HPV, torna-se de suma importância o 

esclarecimento da indicação do uso de técnicas de Biologia Molecular 

contemporâneas, PCR e CHII, no diagnóstico deste vírus (RODRIGUES et al., 

2009). 

3. OBJETIVO 

Avaliar a utilização de CH II e PCR no diagnóstico de infecção por HPV no 

colo uterino.  

4. METODOLOGIA 

 Levantamento de artigos nas bases de dados: SCIELO, PUBMED, LILACS 

entre outras, com os seguintes descritores “Papiloma Vírus Humano”, “Genoma”, 

“Neoplasia cervical” e “diagnóstico”. 

5. DESENVOLVIMENTO 



 

5.1 CAPTURA HÍBRIDA II 

A técnica em microplaca elaborada pela DIGENE® visa, através da utilização 

de sondas marcadas e específicas de RNA complementares às sequências do DNA 

viral, detectar por amplificação de sinal, quimioluminescência, a presença dos 

espécimes virais em amostras cervicovaginais. A intensidade de luz gerada é 

quantificada e expressa em unidade relativa de luz (WOLSCHICK et al.,2007). 

A CH II é destinada à auxiliar no  diagnóstico de infecções oriundas do HPV, 

para diferenciação entre HPV de alto e baixo riscos e na avaliação em  caso de 

desenvolvimento de neoplasia cervical. Além de determinar a realização de 

colposcopia para pacientes com resultados citológicos não conclusivos 

(WOLSCHICK et al.,2007). 

Essa técnica é mais demorada e não permite determinar o tipo viral específico 

causador da infecção e pode não detectar a presença de vírus no início da infecção 

por possuir uma sensibilidade inadequada (em torno de 5.000 cópias/mL), 

permitindo a detecção de alguns HPVs oncogênicos (RODRIGUES et al., 2009). 

Como vantagem, identifica-se o menor custo que outras técnicas disponíveis 

e sua utilização para o acompanhamento da eficácia da vacina contra o vírus 

(RODRIGUES et al., 2009). 

 5.2 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) 

Nos anos 80 foi desenvolvida por Kary Mullis a PCR convencional que se 

baseia no uso de primers (iniciadores) específicos para sequências de nucleotídeos 

presentes no DNA alvo pesquisado. Era possível amplificar regiões, mesmo 

possuindo quantidades ínfimas da amostra analisada, resultando em milhões de 

cópias (MULLIS,1990). 

Para detecção do HPV os primers utilizados são complementares as regiões 

E6 e E7 dos vários subtipos de HPV e também das regiões conservadas L1e L2. A 

PCR é o método mais sensível que existe atualmente e permite a detecção de 10 a 

100 moléculas de DNA viral por amostra, porém é pouco utilizada no meio clínico 

(WOLSCHICK et al., 2007). 

Deste método derivaram outros com o mesmo princípio como a PCR real time 

(PCR-RT ou PCR quantitativa), também utilizada para o rastreamento do HPV. A 

PCR quantitativa é um método completamente automatizado, mais seguro que o 

PCR convencional por não sofrer influências do meio externo e quantificar de forma 

exata e com maior reprodutibilidade os espécimes virais, através de fluorescência 



 

emitida pela reação com compostos, apresentando alta sensibilidade (NOVAIS; 

ALVES, 2004). 

Assim como a Captura híbrida, este método está voltado para a prevenção do 

desenvolvimento de neoplasias e para controle de pacientes com a infecção por 

HPV de alto risco (BRINGHENTI et al., 2010). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os dados obtidos permitem verificar que a CHII é uma técnica de baixo custo 

e possui sensibilidade inferior comparada às outras técnicas utilizadas para o 

rastreamento do HPV em amostras citológicas da cérvice uterina, características 

estas que explicam o porquê deste método ser considerado padrão ouro no país. No 

entanto, a PCR convencional quando comparada com a CHII apresenta custo e 

sensibilidade superiores, podendo amplificar pequenas quantidades dos espécimes, 

além de sua realização ser mais rápida. 

Ao comparar a PCR convencional com a PCR em tempo real, pode-se notar 

que esta última é mais eficiente por ser realizada em ambiente fechado e 

automatizado, resultando em quantidades maiores de cópias do vírus.  
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