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O vírus do Papiloma Humano (HPV) pertence à família Papovaviridae, gênero Papillomavirus. Atualmente, já foram descritos mais de 100 tipos diferentes de HPV, 30 são sexualmente transmissíveis, dos quais aproximadamente 10 tipos podem conduzir ao desenvolvimento de câncer cervical. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima-se que no Brasil o câncer de colo de útero seja o terceiro mais comum na população feminina e que seja a quarta causa de morte por câncer em mulheres. Este tipo de câncer representa 10% de todos os tumores malignos em mulheres, estando diretamente vinculado ao grau de subdesenvolvimento do país. Para 2005, as Estimativas de Incidência de Câncer no Brasil apontam a ocorrência de 20.690 novos casos de câncer de colo uterino. Estudos recentes mostram que o HPV tem papel importante no desenvolvimento da displasia em células cervicais e na sua transformação em células cancerosas, estando presente em mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero. Tais tipos de HPV são mais comuns e com resultado mais severo em mulheres infectadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana-1 (HIV-1). Este trabalho tem como objetivo avaliar a prevalencia de HPV em mulheres portadoras de HIV-1, acompanhadas no Hospital Universitário (HU – FURG) de Rio Grande. Será realizado um levantamento epidemiológico através da consulta aos prontuários das pacientes HIV-1 positivas que fazem acompanhamento ginecológico. Será pesquisada a tríade diagnóstica composta por citologia, colposcopia e biópsia do colo uterino no período de 2003/2004. Após o consentimento das pacientes, amostras de sangue e de biópsia cérvico-vaginal serão coletadas e estocadas a -70ºC para testes posteriores de biologia molecular. Espera-se que a co-infecção HIV/HPV seja comum devido ao comportamento de risco compartilhado para ambas as infecções, bem como maior susceptibilidade ao HPV devido ao comprometimento do sistema imune.



