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1. RESUMO 

Os contraceptivos hormonais são os mais utilizados pelas mulheres no Brasil estes 

consistem na associação entre estrogênio e um progestagénio. Atuam com o objetivo 

de bloquear a ovulação, ao impossibilitar a eliminação dos hormônios folículo-

estimulante e luteinizante. O papiloma vírus humano (HPV) é um agente infeccioso 

pequeno, com um capsídio icosaédrico composto de setenta e dois capsômeros 

pentaméricos. A presente revisão da literatura tem como objetivo descrever a 

associação dos anticoncepcionais hormonais com o HPV no desenvolvimento do 

câncer de colo uterino. Foram utilizados artigos científicos e publicações mais 

relevantes sobre os descritores, HPV, câncer de colo uterino e anticoncepcionais 

hormonais, com base nas evidencias disponíveis utilizando dados de Scielo, PubMed, 

Google acadêmico, e Lilacs. O uso de anticoncepcionais hormonais por mais de cinco 

anos pode aumentar o risco de infecção por HPV podendo evoluir para uma lesão 

intra- epitelial de alto gral chegando ao câncer de colo uterino. 

 

PALAVRAS-CHAVE: HPV, contraceptivos hormonais e câncer de colo. 

2. INTRODUÇÃO 

O uso de anticoncepcionais é um assunto muito importante, considerando a 

relevância social conferida pelas chances de gravidez e pela possibilidade da 

manifestação de doenças sexualmente transmissíveis (DST). O discernimento sobre 

os métodos contraceptivos e os riscos ocasionados de relações sexuais 

desprotegidas são indispensáveis para que a população possa experimentar o sexo 

de maneira saudável e adequada, proporcionando a prevenção da gravidez 

indesejada, além de ser um direito que proporciona cada vez mais, ao ser humano, o 

exercício da sexualidade desvinculado da procriação1. 

A infecção pelos tipos virais de alto risco do HPV é um estado necessário, mas 

não suficiente para o desenvolvimento do câncer cervical. Outros fatores como 

gestações constantes, uso prolongado de contraceptivos orais e tabagismo podem 

induzir o desenvolvimento de lesões. Costumeiramente, a infecção por HPV acomete 

jovens no início da atividade sexual, um evento transitório em cerca de 80% dos casos. 

Entretanto, uma pequena porcentagem de mulheres apresenta persistência da 

infecção, devido a fatores associados, o que pode provocar alteração no epitélio 

cervical e transformação maligna. As mulheres que apresentam infecção persistente 

por tipos virais de alto risco do HPV são consideradas o verdadeiro grupo de risco 

para o desenvolvimento do câncer cervical 2. O câncer do colo uterino aparece como 

a segunda neoplasia mais predominante na população feminina e no Brasil, esta 

neoplasia aparece como a terceira mais comum, superada apenas pelo câncer de 



mama e câncer de pele (não melanoma), sendo a terceira causa de morte entre 

mulheres3. 

 

3. OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo descrever sobre a associação de 

anticoncepcionais hormonais com o HPV no desenvolvimento de câncer de colo 

uterino.  

4. METODOLOGIA 

 Foi realizada revisão bibliográfica utilizando como palavra-chave, HPV, 

contraceptivos hormonais, câncer de colo uterino, nos bancos de dados do PubMed, 

Google Acadêmicos, Scielo.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Na história da anticoncepção, consta que os primeiros medicamentos incluíam 

arsênio, mercúrio, e até mesmo estricnina o que causava complicações tóxicas e, 

geralmente, fatais. Devido aos avanços do conhecimento sobre os hormônios, os 

cientistas Gregory Pincus, C. R.Garcia e John Rock Quee, em 1960, fabricaram a 

primeira pílula anticoncepcional combinada4. 

 O papilomavírus humano (HPV) é um agente infeccioso que se exibe através 

de lesões denominadas como condiloma acuminado. É um vírus de transmissão 

frequentemente sexual, embora isso possa ocorrer de outras formas 5. A infecção viral 

pode originar lesões clínicas de forma localizada. De uma maneira geral, o HPV segue 

o ciclo produtivo viral clássico: adsorção, penetração, transcrição, tradução, replicação 

do DNA e maturação. Porém, em alguns casos, esse processo não chega a acontecer 

em sua totalidade, uma vez que o vírus pode integrar-se ao genoma das células 

hospedeiras e induzir à carcinogênese das mesmas. Os anticoncepcionais, estão 

relacionados ao aumento da transcrição de tipos de HPV. O uso de anticoncepcionais 

por mais de cinco anos aumenta o risco de desenvolver lesão intra-epitelial de alto 

grau. O anticoncepcional pode ser um importante fator na etiopatogenia do câncer de 

colo uterino se o uso ocorrer antes do completo desenvolvimento do trato genital 

feminino 6. Inúmeras linhas de pesquisa propõem que a exposição ao estrógeno está 

envolvida na hiperplasia e diferenciação de células de reserva. A metaplasia 

escamosa parece ser induzida no colo do útero por uma diminuição do pH que 

acontece durante a adolescência como decorrência do aumento da produção de 

estrogênio e a transformação da microbiota vaginal. Esta diminuição do pH pode ser 



um indício que contribui para uma alteração no destino de células de reserva. A 

exposição a estrógenos está implicada não só no processo de metaplasia, mas 

também na suscetibilidade particular da zona de transformação para a evolução de 

lesões neoplásicas 7-8-9. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os resultados até o momento indicam que a exposição ao estrógeno está 

envolvida na transformação de células de reserva, por uma diminuição de pH que 

induz a metaplasia escamosa.  A diminuição desse pH e a constante exposição ao 

estrógeno por meio dos anticoncepcionais pode estar envolvida não só na 

transformação de células metaplasicas, mas também em lesões neoplásicas. Porém 

existem pesquisas sendo realizadas que sinalizam a correlação da exposição 

constante ao estrógeno, com a suscetibilidade ao câncer de colo uterino. 

7. FONTES CONSULTADAS  

1. VIEIRA, L. M. et al. Reflexões sobre a anticoncepção na adolescência no Brasil. 
Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil. Instituto de Medicina Integral Prof. 
Fernando Figueira, v. 6, n. 1, p. 135-140, 2006. 
2.  RAMA, C.H; et al. Prevalência do HPV em mulheres rastreadas para o câncer 
cervical. Revista de Saúde Pública, [s.l.], v. 42, n. 1, p.123-130, fev. 2008. 
3. Instituto Nacional de Câncer. – Rio de Janeiro: INCA, 2016. 
http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/tabelaestados.asp?UF=BR 
4. SOUZA, R. Q. M. et al. Avaliação do conhecimento e da pratica anticoncepcional 
de universitário de enfermagem relacionado com o nível de formação. Revista 
Panorâmica On-Line. Barra do Garças–MT, vol. 17, p. 65 – 80, ago/dez. 2014. 
5. SOUSA, L.B; PINHEIRO, A.K.B; BARROSO, M.G.T. Ser mulher portadora do HPV: 
uma abordagem cultural. Revista da Escola de Enfermagem da Usp, [s.l.], v. 42, n. 4, 
p.737-743, dez. 2008 
6. UCHIMURA, N. S. et al. Influência do uso de anticoncepcionais hormonais orais 
sobre o número de células de Langerhans em mulheres com captura híbrida negativa 
para papilomavírus humano. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, [s.l.], v. 
27, n. 12, p.726-730, dez. 2005. 
7. 20- RIBEIRO, A. A. Prevalência de infecção pelo Papilomavírus humano (HPV), 
anormalidades citológicas e fatores associados em adolescentes e adultas jovens. 
2017. 108 f. Tese (Doutorado em Medicina Tropical e Saúde Publica) - Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 
8. NIENKE J. V et al. Factors aff ecting transmission of mucosal human papillomavirus. 
Academic Medical Center of the University of Amsterdam www.thelancet.com/infection 
Vol 10, December 2010 
9.  ELSON, D. A., et al. Sensitivity of the cervical transformation zone to 
estrogeninduced squamous carcinogenesis. Cancer Research, Estados Unidos da 
América, v, n. 60, p. 1267–1275. 2000. 


