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1. RESUMO 

A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) é a doença sexualmente transmissível 

(DST) de maior prevalência no mundo e percussora do câncer cervical. Existem 

mais de 200 tipos diferentes de HPV que infectam a pele e mucosa, 40 destes pode 

infectar o sistema reprodutivo humano. Os HPVs que infectam a mucosa genital são 

separados em grupos de alto risco e baixo risco, sendo os tipos HPV6 e HPV11 

considerados de baixo risco e estão relacionados com a manifestação de verrugas 

genitais, enquanto os tipos de alto risco mais prevalentes, HPV16 e HPV18 estão 

associados com câncer cervical. Por razão do elevado nível de incidência de HPV o 

objetivo deste estudo é avaliar as taxas de infecção por este vírus na população 

brasileira através da análise de artigos. Os resultados parciais obtidos revelam que 

não há informações oficiais referentes à incidência de infecção por HPV. Estudos 

isolados realizados em diferentes estados do território nacional indicam incidência 

variando entre 8,8% a 21% das populações estudas. As pesquisas consultadas até o 

momento indicam o HPV16 de alto risco oncogênico como o mais frequente nas 

populações estudadas.  

Palavras chave: Papilomavírus Humano, HPV, Câncer do colo do útero e Incidência 

do HPV de alto risco. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O HPV é considerado a DST de maior prevalência no mundo que atinge 

homens e mulheres, tornando-se o fator de risco de maior importância para o câncer 

do colo uterino (FEDRIZZI et al., 2008). Segundo o INCA ao menos 80% das 

pessoas sexualmente ativas entrarão em contato com algum tipo do vírus em algum 

momento de sua vida. 

A maior parte das infecções por HPV são regressivas e sua progressão 

depende da persistência do DNA do vírus (MENDONÇA et al., 2010). As alterações 

celulares regressivas geralmente são aquelas que ocasionam as verrugas genitais e 

as progressivas são aquelas que podem levar a uma carcinogênese (RAMA et al., 

2006). Segundo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia das Doenças 

Associadas ao Papilomavírµs (INCT-HPV) estima-se que no Brasil 9 a 10 milhões de 

pessoas sejam portadoras do HPV e espera-se que sejam registrados 700 mil novos 

casos por ano. 



 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo deste estudo é avaliar as taxas de infecção por HPV na população 

brasileira. 

 

4. METODOLOGIA 

         O presente estudo foi realizado através de revisão bibliográfica. Foram 

utilizadas as bases de dados: SciELO, Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

Biblioteca Virtual em saúde (BVS), e Instituto do HPV (INCT-HPV).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O Papilomavírus Humano também conhecido como HPV, pertence à família 

Papillomaviridae, do gênero Papilomavírus. Até o momento foram identificados 200 

tipos de HPV, dentre eles 40 tipos infectam a região genital humana (SILVA, 2012).  

Somente a presença do HPV não é suficiente para causar a carcinogênese, é 

fundamental que a infecção seja persistente, o que acontece com os vírus de alto 

risco oncogênico, além de associação a outras condições de risco como: múltiplos 

parceiros, tabagismo, imunodepressão, alta paridade, inicio da atividade sexual 

precoce, entre outros (SILVA, 2012; RODRIGUES, 2005). A existência de micro 

lesões na mucosa favorece a penetração do vírus, que terá que atingir a camada 

profunda da mucosa genital. Após a infecção o HPV pode se manter com o DNA 

circular e ficar incubado sem causar nenhum efeito oncológico, ou pode se linearizar 

havendo a quebra no local da sequencia de E2 assim ela não cumprirá a sua função 

de inibir a transcrição das ORF, sendo assim elas continuam se proliferando 

chegando até a E6 e E7, as quais iniciam o processo de oncogênese (SILVA, 2012; 

RODRIGUES, 2005). Um estudo realizado em 2008 na cidade de Florianópolis 

demonstrou o HPV16 como o mais prevalente (62,5%) entre um grupo de 100 

mulheres participantes da pesquisa que tinha como objetivo avaliar a predominância 

das infecções por HPV. As amostras coletadas foram submetidas ao teste de 

captura hibrida para detecção do vírus. Dentre as amostras positivas (21%) a 

prevalência foi de 71% para HPV de alto risco oncológico e 51% para HPV de baixo 

risco. As infecções por HPV predominaram em mulheres com idade entre 21 e 25 

anos (FEDRIZZI, 2008). Outra pesquisa realizada em Niterói - RJ, publicada em 

fevereiro de 2014, também demonstra que o HPV16 no período entre março de 2009 



e novembro de 2010 foi o mais prevalente dentre os 14 genótipos de HPV de alto 

risco encontrados em amostras de 351 mulheres com a faixa etária entre 17 e 79 

anos analisados, outros 7 genótipos foram encontrados totalizando 8,8 % de 

amostras positivas para HPV (AUGUSTO, 2014). Uma revisão de prontuários de 351 

mulheres submetidas ao método de biologia molecular com resultado positivo para 

HPV no período entre junho de 2010 e outubro de 2013, revela resultados similares 

aos das outras pesquisas analisadas, indicando o HPV16 como mais frequente entre 

os tipos de alto grau, presente em 15,5% das amostras (BRUNO et al., 2014). Entre 

os estudos analisados as infecções por HPV foram associadas a mulheres jovens, 

com vida sexual ativa, com parceiros variados e que iniciaram a atividade sexual 

precocemente.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados parciais obtidos revelam que não há informações oficiais 

referentes à incidência de infecção por HPV. Estudos isolados realizados em 

diferentes estados do território nacional indicam incidência variando entre 8,8% a 

21% das populações estudas. As pesquisas consultadas até o momento indicam o 

HPV16 de alto risco oncogênico como o mais frequente nas populações estudadas.  
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