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Introdução:

O papiloma vírus humano (HPV) acomete homens e mulheres de todo mundo.
Infecta principalmente jovens no início da atividade sexual, manifestando-se
através de lesões conhecidas como condiloma acuminado, verruga genital ou
crista de galo (SANTOS et al., 2002). As formas de transmissão podem ser
sexual, não sexual (familiar ou nosocomial por fômites) ou materno – fetal,
podendo ser gestacional, intra e periparto (PEREYRA & PARELLADA, 2003
apud QUEIROZ et al., 2007). De acordo com o Instituto Nacional do Câncer
(INCA, 2008), estudos no mundo comprovam que 50% a 80% das mulheres
sexualmente ativas serão infectadas por um ou mais tipos de HPV em algum
momento de suas vidas. A maior freqüência de infecção por HPV entre
gestantes sugere que a gravidez, seja pela modulação imunológica ou pela
influência de fatores hormonais durante a gestação, é um fator de risco para
infecção pelo HPV (MURTA et al., 2001). A utilização da técnica de reação em
cadeia da polimerase (PCR) como metodologia no diagnóstico molecular do
Papilomavírus Humano (HPV) tem se mostrado como a mais sensível na
identificação do DNA viral existente nos mais diversos materiais clínicos, bem
como na resolução de dúvidas originadas durante o diagnóstico cito-
histopatológico e colposcópico, nas lesões pré-neoplásicas (KANESHIMA et
al., 2001).

Objetivo:

Analisar a prevalência do papilomavírus humano (HPV) em gestantes
atendidas nos ambulatórios de ginecologia do Hospital Universitário de Rio
Grande (FURG), por meio de técnicas de biologia molecular.

Metodologia:

Foram coletadas amostras do colo uterino para realização do papanicolau por
meio da Espátula de Ayre e escova endocervical de 22 pacientes. A escova
endocervical foi armazenada em tubos criogênicos a 4ºC com tampão TE para
extração do DNA do HPV. O DNA genômico foi extraído e utilizado como molde
na reação em cadeia da polimerase (PCR) aninhada, para diagnóstico
molecular do vírus. Foram utilizados dois pares de primers: MY09/11 e
GP+5/+6. Os fragmentos amplificados foram visualizados em gel de agarose
1% e 2%, respectivamente. Os resultados da citologia oncológica da mesma
amostra foram obtidos pelo prontuário médico.
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Resultados:

No total de 22 amostras coletadas de gestantes sete são HIV positivas, sendo
analisadas até o momento amostras de dez pacientes. Dessas, oito (80%)
foram positivas para HPV e duas (20%) foram negativas, pela técnica de PCR.
Em nenhum dos exames citopatológicos das 22 amostras analisadas foi
observada a presença de lesão relacionada ao HPV. Estes resultados levantam
a hipótese de que as pacientes com PCR positivo para o HPV possuiriam
infecção latente deste vírus.

Gráfico 1 – Detecção do HPV por PCR.

Discussão:

Por meio da técnica de biologia molecular, PCR, foi detectada uma alta
prevalência do HPV em gestantes, o que se pode esperar devido às alterações
hormonais e nos mecanismos de defesa ocorridas durante a gestação. O
diagnóstico precoce e eficaz do HPV e conhecimentos específicos a respeito
da infecção, são importantes para prevenir a transmissão vertical e fazendo-se
necessário o pré-natal para o desenvolvimento de ações preventivas e
educativas a respeito do HPV.
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