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1. RESUMO 

O papiloma humano é um vírus se não tratado pode levar ao câncer de colo uterino, 

no Brasil essa neoplasia e a terceira mais prevalente em mulher sexualmente ativas. 

Mais de 100 tipos de HPV são conhecidos, entre eles 13 são oncongênicos. O 

objetivo da revisão bibliográfica e descrever o efeito das oncoproteínas virais sobre 

uma célula hospedeira, através de pesquisas baseadas em livros, paginam de busca 

da internet como Sielo, Bireme, e INCA. Os dados obtidos até o momento permitiram 

verificar que o HPV possui sete proteínas de expressão precoce, sendo que E6 e E7 

são responsáveis por alterar o ciclo celular da célula hospedeira, sendo assim 

classificadas como oncoptoteínas virais. 

2. INTRODUÇÃO 

O vírus do Papiloma humano (HPV) é considerado uma doença sexualmente 

transmissível (DST), pois seu contagio ocorre por meio de relação sexual 

(ALVARENGA, 2000). 

Embora o HPV não seja o único motivo para a manifestação desse tipo de 

neoplasia, é sem duvida o principal fator (ROSA, 2009). 

Estima-se que em 2014 surgiram 530 mil casos de mulheres contaminadas 

pelo HPV e 265 mil morreram vítimas de câncer do colo, 80% em países 

subdesenvolvidos. No Brasil surgem por ano 15 mil novos casos de HPV e 5 mil 

mulheres morrem por ano de câncer cervical (BRASIL 2014).  

O efeito do vírus está relacionado à atividade das proteínas virais sobre o 

ciclo celular da célula hospedeira.  

3. OBJETIVO  

Descrever o efeito das oncoproteínas virais sobre uma célula hospedeira. 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA  

Revisão bibliográfica através de pesquisa baseadas em livros, e paginas da 

internet como Scielo, Bireme e INCA. O texto será elaborado com as informações 

tiradas dessas leituras. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O Papiloma humano é um vírus que pertence à família Papovaviridae, são 

pequenos não envelopados, arredondados com diâmetro 55nm possui capsídeo 

icosaédrico composto por 72 capsômeros e um genoma de DNA fita dupla circular, 

possui 6.800 a 8.400 pares de bases que expressam proteínas de E1, E2, E3, E4, 

E5, E6 e E7(proteínas de expressão precoce) L1 e L2 (proteínas de expressão 

tardia) (RIVORE, 2006). 

A região precoce codifica sete genes que estão envolvidas na replicação viral 

e na transformação celular (BRINGHENTI, 2010). 

A região tardia é expressa as proteínas L1e L2 que estão expressas no ciclo 

de vida viral, na camada mais diferenciada do epitélio (SILVA NETO, 2012).  

A proteína E6 tem papel importante nos processo que ocorre para uma célula 

infectada se torne maligna. (SILVA NETO, 2012).  

E constituída por 151 aminoácidos e possuem duas regiões zic finger 

contendo duas cisteínas C-X e X-C que são conservadas em todos os tipos de HPV, 

podendo ser encontrada no núcleo o no citoplasma. (LIMA, 2013). 

Essa proteína associa- se a proteína p53 que vai regular a passagem pelas 

fases G1/S e G2/M, funciona como uma ibiquitina ligase atuando no complexo 

p53podendo impedir o efeito supressor da proteína no ciclo celular. (SOUTO, 2005). 

A proteína E7 desregula o maquinário do ciclo celular da célula infectada, 

induzindo a transição da fase G0/S, essa proteína esta ligada à inativação do gene 

pRB (SOUTO,2005),  

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os dados obtidos até o momento permitiram verificar que o HPV possui sete 

proteínas de expressão precoce, sendo que E6 e E7 são as responsáveis por alterar 

o ciclo celular da célula hospedeira, sendo assim classificadas como oncoproteínas 

virais. 
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