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1. RESUMO  

Os Papilomavírus humano (HPV) são vírus infectantes que atingem a pele ou as 

mucosas. Na maioria das vezes, a infecção por esse vírus é assintomática e 

transitória, podendo regredir de forma espontânea. Nos casos em que a mesma é 

persistente, é possível desenvolver lesões precursoras, havendo progressão para o 

câncer do colo do útero. O vírus da imunodeficiência humana (HIV) atinge o sistema 

imunológico responsável por proteger o organismo do indivíduo de doenças 

oportunistas, contribuindo na persistência do HPV. O objetivo desse estudo foi 

revisar o conhecimento já existente sobre maiores probabilidades de mulheres HIV 

positivas serem infectadas por genótipos oncogênicos de HPV com evolução para o 

câncer do colo do útero. Sendo assim, foi realizado um estudo de revisão da 

literatura verificando a ocorrêcia da infecção pelo HPV nas mulheres infectadas pelo 

HIV, analisando os aspectos da coinfecção e se há progressão para o câncer de 

colo do útero. Foi verificado que, considerando que são duas doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs),  tendo em vista fatores de risco similares, e que o HIV afeta o 

sistema imunológico diminuindo a capacidade do organismo de se defender de 

doenças oportunistas, ocorre uma contribuição na persistência do HPV relacionada 

com alterações celulares com maior risco de evolução para um câncer do colo do 

útero.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Os Papilomavírus humano (HPV) são vírus infectantes que atingem a pele ou 

as mucosas. Sabe-se que a infecção persistente por este vírus está relacionada com 

o desenvolvimento do câncer do colo do útero. 

O que determina a persistência da infecção por esse vírus, progredindo a 

lesões precursoras ao câncer, são fatores como a imunidade, idade, genética, 

comportamento sexual, vida sexual precoce, grande número de parceiros e 

gestações, o uso de pílulas anticoncepcionais e a imunossupressão. 

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é sexualmente transmissível e 

atinge o sistema imunológico. Considerando que as duas infecções apresentam 

fatores de risco semelhantes, há interesse em esclarecer se a co-infecção pode 

interferir na carcinogênese do colo uterino.  

 



 

3. OBJETIVO 

O objetivo desse estudo foi verificar o conhecimento já existente sobre 

maiores probabilidades de mulheres HIV positivas serem infectadas por genótipos 

oncogênicos de HPV com evolução para o câncer do colo do útero. 

 

4. METODOLOGIA  

           Foi realizado um estudo de revisão, com artigos extraídos do PubMed e 

Sciello, os descritos utilizados foram Papilomavírus humano, HPV, Câncer do colo 

do útero, Imunodeficiência humana, HIV e Infecções por Papilomavírus. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

A resposta imune ao HPV possui um importante papel no controle de lesões 

intraepiteliais precursora do câncer do colo do útero, pois caso não ocorra, haverá 

uma persistência do vírus desenvolvendo lesões pré-neoplasicas e neoplásicas, com 

maior chance de desenvolvimento em mulheres portadoras do HIV, em decorrência 

da imunossupressão1.  

Além de maiores possibilidades de desenvolvimento de lesões intraepiteliais 

cervicais, mulheres que possuem HIV mostram persistência significantemente maior 

nas infecções pelo HPV do as que não o possuem. Os fatores associados a esse 

acontecimento é o fato dessas mulheres apresentarem baixos níveis de linfócitos T 

CD4+ e elevados níveis de carga viral, além de maior incidência de tipos virais com 

alto risco oncogênico2.  

A possibilidade de o vírus HPV persistir no hospedeiro pode ser elevada 

também por fatores que levam a supressão ou anulação da imunidade celular, 

sendo uso de drogas citotóxicas em transplantados, imunodeficiências inatas ou 

adquiridas como a causada pelo HIV3.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os dados obtidos até o momento permitiram verificar que, considerando que 

são duas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), tendo em vista fatores de 

risco similares, e que o HIV afeta o sistema imunológico diminuindo a capacidade do 

organismo de se defender de doenças oportunistas, ocorre uma contribuição na 

persistência do HPV relacionada com alterações celulares e evolução para um 

câncer do colo do útero.  



 

 

7. FONTES CONSULTADAS 
 

1. Vaz LP, Saddi VA, Amaral WN e Manoel WJ. Epidemiologia da infecção pelo HPV 
em mulheres infectadas pelo HIV. Femina. 2011; 39(1): 36-40. 
 

2. Gaspar J, Quintana SM, Reis RK e Gir E. Fatores sociodemográficos e clínicos de 
mulheres com papilomavírus humano e sua associação com o vírus da 
imunodeficiência humana. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2015; 
23(1); 74-81. 
 

3. Entiauspe LG, Teixeira LO, Mendonza-Sassi RA, Gonçalves CV, Gonçalves P e 
Martinez AMB. Papilomavírus humano: prevalência e genótipos encontrados em 
mulheres HIV positivas e negativas, em um centro de referência no extremo Sul do 
Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 2010; 43(3): 260-
263. 


