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RESUMO 

Prevalência de lesões epiteliais penianas e infecção pelo papilomavírus humano (HPV) 
em parceiros de mulheres com lesões epiteliais cervicais.  
Julia Maria Gonçalves Dias, Aracaju, 2013. 
 
OBJETIVOS: Determinar a prevalência e associação de lesões epiteliais penianas e infecção 
por HPV entre mulheres com lesões epiteliais cervicais induzidas pelo HPV, e seus parceiros.  
MÉTODOS: Para obtenção da resposta aos objetivos foram elaborados dois estudos.  O 
primeiro do tipo transversal prospectivo em 82 parceiros de mulheres com lesões cervicais 
HPV induzidas examinados através de peniscopia, citologia e genotipagem. O segundo uma 
revisão sistemática com metanálise onde os autores coletaram informações publicadas em 
bases de dados sobre a prevalência das lesões epiteliais penianas e exploraram as potenciais 
associações com as lesões HPV induzidas das parceiras. Para a análise metodológica utilizou-
se os padrões da iniciativa STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in 
Epidemiology). Adicionalmente foram realizadas metanálises envolvendo os estudos 
selecionados. RESULTADOS: Observou-se peniscopia positiva em 100% dos pacientes, 
coilocitose em 76,8% , o DNA viral positivo em 14% , os tipos de HPVs encontrados foram 
16, 31 e 33. Houve significativa associação entre a presença de lesão peniana e o tempo de 
convívio com a parceira p=0,02. Os autores incluíram 29 artigos na revisão sistemática, com 
um total de 8033 pacientes. Os estudos do tipo caso-controle apresentaram melhor qualidade 
metodológica na avaliação STROBE. Todos os pacientes foram incluídos nas metanálises. 
Houve associação positiva entre os métodos de detecção para o HPV e a peniscopia entre os 
parceiros de mulheres com lesão cervical ou infecção por HPV nos estudos transversais com 
Riscos Relativos (RR) de 0,87 e 0,34 e de caso- controle (RR de 0,13 e 0,58). A associação 
foi negativa entre os estudos de coorte (RR de 2,41 e 1,40). CONCLUSÃO: A prevalência de 
peniscopias positivas foi acima do encontrado na literatura. A associação entre a lesão 
peniana e o tempo de convívio, se mostrou significativo em detrimento de outras variáveis de 
risco. A associação significativa positiva na metanálise dos estudos transversais parece 
demonstrar que existe um risco positivo para o parceiro da mulher com lesão cervical também 
adquirir a infecção. O risco relativo observado nas associações entre a pesquisa para o HPV e 
peniscopias tanto com resultados positivos quanto negativos, apareceu como fator protetor 
para a infecção pelo Papilomavírus Humano no homem. Estes exames poderiam representar 
métodos preventivos para a aquisição da infecção viral. 
Descritores: Lesão peniana; câncer cervical; parceiros; papilomaviridae.  
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ABSTRACT 

Prevalence of epithelial lesions and penile human papillomavirus infection (HPV) 
in partners of women with cervical epithelial lesions. 
Julia Maria Gonçalves Dias, Aracaju, 2013. 
 
OBJECTIVES: To determine the association of epithelial lesions and penile Human 
Papillomavirus infection among women with Human Papillomavirus induced cervical 
epithelial lesions and their partners.METHODS: To obtain the answer to the objectives were 
developed two studies. The first cross- sectional with 82 partners of women with cervical 
lesions Human Papillomavirus induced, examined by peniscopy, cytology and genotyping. 
The second study a systematic review with meta-analysis. The authors collected published 
information in databases about the prevalence of penile epithelial lesions and explored 
potential associations in partners of women with HPV-induced lesions. For the analysis we 
used methodological standards STROBE Initiative. Additionally meta-analyzes were 
conducted involving the selected studies.RESULTS: Observed positive peniscopy in 100% of 
patients. Koilocytosis in76.8%, and viral DNA positive in 14%, Human Papillomavirus types 
found were 16, 31 and 33. There was a significant association between the presence of penile 
injury and the time of contact with the partner p = 0.02. The authors included 29 studies in 
systematic review with a total of 8033 patients. Studies of case-control showed better 
methodological quality assessment in STROBE (Strengthening the Reporting of 
Observational Studies in Epidemiology). All patients were included in the meta-analyzes.   
There was a positive association between the detection methods for HPV and peniscopy 
among partners of women with cervical lesions and HPV infection in cross-sectional studies 
with Relative Risk (RR) of 0.87 and 0.34, and case-control (RR 0.13 and 0.58). The 
association was negative among cohort studies (RR 2.41 and 1.40).CONCLUSION: Positive 
peniscopy prevalence was higher than those found in the literature. There was significant 
association between penile lesion and time for socializing, in detriment of other risk variables 
A significant positive association in the meta-analysis of cross-sectional studies and case-
control seems to demonstrate that there is a positive risk to partner of the woman’s cervical 
lesion also acquires viral infection. The relative risk observed in the search for associations 
between HPV infection and peniscopy with both, positive and negative results appeared as a 
protective factor for acquiring HPV induced lesions in man. These tests could represent 
preventive methods for acquiring viral infection. 
Key-Words: penile lesion; cervical cancer; partners; papillomaviridae. 
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1.Introdução 

 

          Mundialmente, o câncer cervical é o segundo mais comum câncer na mulher. Em torno 

de 500.000 casos e mais de 250.000 mortes ocorrem anualmente. Nos países em 

desenvolvimento onde mais de 80% dos casos ocorre, a incidência pode ser tão alta como 80 

por 100.000 mulheres. A Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (IARC) projetou 

para 2030 mais de 770000 casos de câncer cervical e mais de 432000 mortes a nível mundial 

em regiões menos desenvolvidas do mundo (FERLAY et al.,2010;PARKIN;BRAY 2006). 
 

          Por ano o câncer de colo faz 4800 vítimas no Brasil e apresenta 18.430 novos casos. 

Houve uma estimativa de 17.540 casos para 2012 com um risco estimado de 17 casos a cada 

100 mil mulheres. Sem considerar os tumores da pele não melanoma, o câncer do colo do 

útero é o mais incidente na região Norte (24/100 mil). Nas regiões Centro-Oeste (28/100 mil) 

e Nordeste (18/100 mil), na região Sudeste (15/100 mil) e na região Sul (14/100 mil). Em 

Sergipe, a estimativa foi de 230 novos casos da doença para 2012 (INCA, 2012). 

 

          Nas mulheres, sabe-se hoje que, para o desenvolvimento de neoplasia intraepitelial 

cervical (NIC) e câncer invasivo de colo uterino, é necessária a presença de infecção pelo 

HPV, já que em aproximadamente todos os casos de câncer cervical é evidenciada a presença 

desse vírus. A alta prevalência do câncer cervical associado a tipos de HPVs de alto risco tem 

sido demonstrada em lesões pré-malignas e malignas nas células escamosas do pênis, mas 

maiores estudos correlacionando características histológicas com o HPV são poucos 

(KRUSTRUP et al.,2009; ROSENBLATT et al.,2004). 

 

          Em contraste com a abundância de dados dos fatores de risco para aquisição da 

infecção pelo HPVna mulher, pouco é conhecido sobre estes mesmos fatores no homem. Os 

altos índices de recidiva confundem e dificultam o tratamento, e a marcante associação entre o 

HPV e o carcinoma de colo uterino tem aumentado ainda mais a preocupação e o interesse na 

avaliação dos parceiros das mulheres contaminadas pelo vírus (ANTUNES et al.,2004; 

PARTRIDGE et al.,2007). 
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          Os homens, obviamente, desempenham um papel importante como vetores e ou 

reservatórios de HPVs de alto risco e podem desenvolver lesões intraepiteliais penianas 

(NIPs). Curiosamente, essas lesões são muito menos detectadas do que as NICs nas mulheres, 

mas podem evoluir para progressão maligna e carcinoma de pênis. A aquisição da infecção 

por HPV não difere na localização genital no homem ,isto é, glande, corpo do pênis e região 

escrotal, sugerindo que a infecção no homem é multifocal e não há demonstração de sítio de 

preferência(FRANCESCHI et al.,2002; PARTRIDGE et al.,2007). 

 

         Em analogia a neoplasia intraepitelial cervical (NIC) na mulher, lesões similares 

anogenitais associadas ao HPV podem ser visualizadas no homem, o colposcópio tem sido 

utilizado para pesquisar estas lesões depois da aplicação da solução de ácido acético. Todos os 

cânceres e doenças não malignas HPV induzidas são necessariamente precedidas por infecção 

pelo HPV. Embora o conhecimento sobre a prevalência da infecção pelo HPV e doenças 

relacionadas no homem e em seus diferentes locais anatômicos seja pequeno ((BLEEKER et 

al.,2006;HARTWIG et al.,2012). 

 

          Como ocorre em toda infecção de transmissão sexual, o homem é o principal elo na 

cadeia epidemiológica do HPV. A infecção da região genital masculina ocorre quase 

exclusivamente por via sexual podendo em certos casos ser devida a fômites. Atuando como 

―portadores‖ ou ―vetores‖ de tipos oncogênicos contribuem para aumentar de forma 

substancial o risco de ocorrência do câncer cervical nas parceiras. O HPV é mais prevalente 

em jovens, homens heterossexuais e tem uma significativa associação com seu 

comportamento sexual e a região em que vivem. Atinge igualmente o epitélio escamoso de 

homens e mulheres causando o condiloma acuminado anogenital, como também o câncer de 

pênis, ânus e orofaringe em homens (CASTELLSAGUE; BOSCH; MUÑOZ, 2003; 

GIULIANOet al.,2008;PATRIDGE et al.,2007;VARDAS et al., 2011). 

 

          O conhecimento sobre a prevalência, incidência e esclarecimento sobre a infecção por 

HPV no homem é restrito, desta forma dificultando o controle da infecção em ambos, homem 

e mulher. A real incidência e prevalência da infecção por HPV em homens assintomáticos são 

difíceis de estimar, devido principalmente pelo comportamento silencioso deste vírus, não 

apenas no homem, mas também na mulher. O parceiro masculino tem sido o foco de estudos 
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para verificar o risco de contínua reinfecção de sua parceira sexual(GIRALDOet 

al.,2008;GIULIANO et al.,2008). 

 

          É importante destacar que pode haver infecção sem lesões visíveis no pênis, daí a 

maioria dos homens se considerarem assintomáticos e sejam, portanto, excelentes vetores de 

transmissão (ALARCÓN-HERRERA et al.,2010).Estudos prévios tem mostrado que o 

conhecimento de riscos pessoais é geralmente limitado com relação a doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs), a percepção com relação à infecção pelo vírus da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) encontra-se geralmente alta nos estudos, enquanto a 

percepção sobre a infecção pelo HPV é baixa. Em geral os estudos relatam baixos níveis de 

consciência e conhecimento das DSTs com exceção da AIDS (BLUMENTHAL et 

al.,2012;SAMKANGE-ZEEB;SPALLEK;ZEEB;2011). 
 

          Em contraste com a abundância de dados dos fatores de risco para aquisição da 

infecção por HPV na mulher, pouco é conhecido sobre estes mesmos fatores no homem. No 

sexo masculino, essa infecção é bem menos estudada do que no feminino e há poucos dados 

consistentes. Para prevenir a infecção e doença por HPV no homem e na mulher 

efetivamente, um melhor conhecimento da história natural da infecção no homem é 

necessáriasobre a prevalência deste vírus e da história natural da infecção por HPV em 

homens (FLORES; ABALOS; NIELSON, 2008; PARTRIDGE et al.,2007; ROMBALDI et 

al.,2006). 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1- Câncer Cervical 

 

          O mais comum tipo de câncer cervical em todo o mundo é o carcinoma de células 

escamosas, seguido pelo adenocarcinoma. Ambos os tipos de câncer cervical são causados 

pelo HPV, entretanto a contribuição dos tipos de HPVs variam nas diferentes regiões do 

mundo. Nos Estados Unidos tem havido uma substancial redução nos casos de câncer cervical 

desde os anos 50, quando os programas de rastreio do câncer cervical foram padronizados. 

Entretanto este é ainda muito comum no mundo todo. Ele é o segundo mais comum câncer em 

mulheres de países desenvolvidos. Em muitas partes do mundo desenvolvido, não há 

programas de rastreio de câncer cervical que podem detectar e tratar as lesões precursoras do 

câncer cervical e cânceres em estágio precoce (DUNNE et al.,2006). 

 

          O câncer cervical é uma doença maligna, neoplásica, que tende a iniciar lentamente 

próximo a junção escamo colunar da cérvice. Inicialmente, este processo pré- invasivo é 

limitado ao epitélio cervical e é conhecido variavelmente como neoplasia intraepitelial 

cervical, de acordo com a classificação histológica ou lesão intraepitelial escamosa (LIE), 

como utilizado no diagnóstico citológico. Lesão de baixo grau, equivalente a NIC 1 e lesão de 

alto grau equivalente a NIC 2 e 3 são invariavelmente assintomáticas e podem ser detectadas 

através do exame citológico (DUARTE-FRANCO;FRANCO,2004). 

 

          A presença do câncer é confirmada pela magnificação durante o exame colposcópico e 

pela biópsia. Se deixarmos de tratar uma lesão de baixo grau, esta pode evoluir para alto grau 

e mais tarde estender-se a espessura total do epitélio cervical, condição conhecida como 

carcinoma in situ.Embora seja uma patologia potencialmente prevenível, o câncer de colo 

uterinorepresenta a maior causa de morte prematura de mulheres em países em 

desenvolvimentona Ásia, África e América Latina. O Brasil apresenta anualmente uma média 

de 20 mil casosnovos com taxas de mortalidade altas e ainda, nos últimos anos, um aumento 

naincidência do câncer de colo uterino em algumas regiões (DUARTE-FRANCO; FRANCO, 

2004; FEBRASGO, 2010; SANKARANARAYANAN; RAMANI; WESLEY, 2003) 
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          O DNA-HPV é detectado em mais de 95% dos casos, sendo os tipos 16 e 18 

responsáveis por mais de 70% do câncer cervical, e juntos com o 45 contribuem em 94% dos 

adenocarcinomas cervicais (SANJOSE et al.,2010).O diagnóstico morfológico de 

adenocarcinoma endocervical é extremamente difícil, dado a multiplicidade de variantes 

histológicas, cada uma com diferente comportamento biológico (BARBU; 

CRĂIŢOIU;MĂRGĂRITESCU, 2012). 

 

          A lesão microinvasiva foi um conceito introduzido por Mestwerdet em 1947. Trata-se 

de lesão que invade o estroma em três a cinco milímetros de profundidade e se estende por até 

sete milímetros de largura. Posteriormente, essa terminologia foi incluída na citologia, mas 

após o estabelecimento do Sistema Bethesda, a microinvasão foi abolida da citologia cervical, 

tornando-se exclusiva da histologia (SILVA NETO, 2012) 

 

          O carcinoma microinvasor é uma lesão definida microscopicamente, e sua importância 

é que formas conservadoras de tratamento tem mostrado êxito terapêutico pela menor 

incidência de comprometimento linfonodal. O estadiamento proposto pela Federação 

Internacional de Ginecologia e Obstetrícia(FIGO) em 1994 incluía esta lesão no estádio I, 

subdividindo-a em IA1 e IA2. Este estadiamento foi revisado em 2009, não havendo 

mudanças nessa categoria (Anexo 1)(PECORELLI, 2010). 

 

          O carcinoma escamoso invasivo é marcado pela invasão estromal adjacente ao 

rompimento da membrana basal. Esta lesão acomete principalmente a ectocérvice. As 

características citomorfológicas são quase as mesmas observadas nas lesões de alto grau, 

porém mais acentuadas com presença ou não da diátese tumoral e características próprias do 

subtipo tumoral. O adenocarcinoma endocervical invasivo representa cerca de 30% dos 

carcinomas cervicais. Praticamente todos os cânceres cervicais são devidos à infecção por 

HPV, juntamente com 90% de cânceres anais, mais de 60% de certos tipos de câncer de 

orofaringe e 40% de vagina, vulva e câncer peniano (GILLISSON, et al.,2008; SILVA 

NETO, 2012). 
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2.2-Agente Etiológicodo Câncer Cervical e outros Cânceres Anogenitais e não genitais. 

 

    Papilomavírus humano (HPV) 

 

          A verruga genital  é conhecida desde a antiguidade por gregos e romanos, sendo  

considerada como uma doença venérea. Foi denominada de condiloma acuminado do grego 

kondilus= côndilo e do latim acuminare= tornar pontudo), termo utilizado até hoje 

(NICOLAU et al.,2005). 

 

          O reconhecimento do HPV como o principal fator etiológico da neoplasia do colo de 

útero teve início na década de 70, mas foi desde a década de 20 que se observou uma 

associação das lesões verrucosas cutâneas ou mucosas com um agente infeccioso 

(THOMISON et al., 2008). Em 1933, Shope e Hurst identificaram os primeiros papilomavirus 

em lesões verrucosas dos coelhos, confirmando a suspeita da etiologia infecciosa das lesões 

verrucosasnas espécies animais (de VILLIERS et al.,2004). 

 

          O câncer cervical hoje provavelmente representa o melhor protótipo estudado de um 

tumor humano causado por uma infecção viral. Interações de oncoproteínas virais com células 

reguladoras do crescimento são proteínas razoavelmente bem compreendidas, assim como as 

modificações genômicas celulares necessárias para a conversão maligna do HPV (zur 

HAUSEN, 2008). 

 

          Os papilomavírus humanos são vírus com duplo feixe de (ácido desoxirribonucleico) 

DNA, com cerca de 7900 pares de bases, sendo sua organização genética caracterizada pela 

existência de um só feixe codificado no qual foram identificados oito genes cujos produtos 

tomam parte na replicação do genoma viral (E1 e E2), na regulação da transcrição do genoma 

viral (E2), na imortalização e transformação celular ( E6 e E7 para os HPV potencialmente 

oncogênicos ) e na formação das proteínas de estrutura dos vírions ( L1 e L2 ). Infectam o 

epitélio de alguns animais, dentre eles, répteis, pássaros e mamíferos, incluindo o ser humano. 
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Trata-se de um vírus não envelopado, com simetria icosaédrica (BERGERON et al.,1992; de 

VILLIERS et al.,2004). 

 

          Evidências epidemiológicas, clínicas e moleculares apontam o HPV como agente 

etiológico do câncer cervical, porém há necessidade de cofatores adicionais que influenciam 

direta ou indiretamente na instalação do processo oncogênico no epitélio escamoso cervical. 

Fatores genéticos do hospedeiro como o polimorfismo no códon 72 da proteína p53, com 

relevante papel no controle do ciclo celular, e o polimorfismo nos genes MHC (major 

histocompatibility complex) de classe I em humanos, antígenos de histocompatibilidade, 

HLA-A, HLA-B e HLA-C, com relevante papel em eventos imunológicos, conferem uma 

menor ou maior susceptibilidade às infecções por HPVs de alto risco. As proteínas do HPV 

estendem a capacidade proliferativa de células infectadas através do bloqueio da apoptose, 

indução de proliferação aberrante e/ou síntese de DNA na ausência de sinais de crescimento 

suficiente como a que ocorre na diferenciação de células HPV positivas, resultando em uma 

apoptose p-53 dependente (EVAN; VOUSDEN , 2001; MACIAG et al.,1999; PINTO; 

SIUMARA; CRUZ, 2002). 

 

          A apoptose pode ser desencadeada por um número de mecanismos celulares 

autônomos e não autônomos. A iniciação da apoptose celular autônoma é um importante 

mecanismo de supressão tumoral, uma vez que assegura que a proliferação aberrante e 

portanto células potencialmente pré-malignas sejam permanentemente removidas do pool 

proliferativo. Os mecanismos autônomos não celulares podem ser desencadeados por 

citocinas que são produzidas em resposta a infecção viral ou a expressão gênica viral. Em 

adição a apoptose, vários outros mecanismos abortivos existem, incluindo a parada do ciclo 

celular, autofagia e diferenciação terminal (MCLAUGHLIN – DRUBIN; MÜNGER, 2009). 

 

          A integração de seqüências do genoma do HPV em um cromossoma da célula 

hospedeira representa um evento frequente durante a progressão maligna. Não há hospedeiros 

aparentes para acolhimento cromossômico do HPV e integração do genoma. Para as células 

se tornarem imortais, devem induzir a expressão da telomerase, uma enzima frequentemente 
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ativada em cânceres e que é importante na replicação do DNA (ARTANDI; dePINHO, 2010; 

ZIEGERT,2003). 

 

          Após a infecção inicial, os epissomas virais são mantidos nas células basais. Essas 

células dividem-se assimetricamente e perpendicularmente à membrana basal. Umas células 

filhas conservam as suas características de células basais, enquanto outras células filhas tem o 

compromisso de diferenciação, se retiram do ciclo de divisão celular e são subsequentemente 

empurradas para cima, dentro do tecido estratificado. Os genomas do HPV (Figura 1) são 

divididos entre duas células filhas, e um dos principais desafios do ciclo de vida do 

papilomavírus é estabelecer e/ou manter uma replicação celular competente nestes 

queratinócitos diferenciados (CHENG et al.,1995). 

Figura 1- Genoma do HPV 

 

 

 

Fonte: Instituto Português de Oncologiado Porto. 

          A infecção genital é frequentemente assintomática e não diagnosticada. A transmissão 

é facilitada por infecções, comportamento sexual e ineficácia das intervenções de controle. 

Acompanhamento das verrugas genitais, detecção de anormalidades pelos exames de rastreio 

e notificação do câncer, dão ideia do impacto da infecção pelo HPV, porém não mostram a 

prevalência da infecção na população e a distribuição dos tipos de HPV (JONHSON et 

al.,2012). 
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          As verrugas genitais são geralmente as manifestações de infecção por HPV de baixo 

risco, sendo os tipos mais comuns 6 e 11. Esses têm uma forte tendência para induzir o 

condiloma, mas raramente são associados ao câncer genital. HPVs tipos 16, 18, 31, 33, 39, 

42 e 51-54 estão relacionados com carcinoma cervical e foram denominados de alto risco 

(ANTUNES et al., 2004).Os HPVs são um grupo heterogêneo de vírus. As análises de 

seqüências de DNA têm permitido identificar mais de 100 tipos virais (SCULLY, 2002). 

 

          Estudos baseados em grandes populações com uma diversidade de idades mostram uma 

incidência pouco menor de verrugas genitais, mas ainda alta quando auto reportadas. No 

Reino Unido, 4,1% das mulheres e 3,6% dos homens relatam história de verrugas genitais. 

Nos Estados Unidos e Austrália, a incidência cumulativa foi de 7,2% e 4,4% entre mulheres 

respectivamente e 4,0% entre homens em ambos os países (DINH et al.,2008; FENTON et 

al.,2001; GRULICH et al.,2003). 

 

          Nos EUA, o câncer cervical sozinho representa 53,4% do total de cânceres associados 

ao HPV entre mulheres e 32,7% de todos os cânceres associados ao HPV. O câncer 

orofaringeal é responsável por 78,2% dos cânceres associados ao HPV entre homens, 11,6% 

dos cânceres associados ao HPV entre mulheres e 37,3% dos cânceres associados ao HPV 

entre ambos (JEMAL et al.,2013). 

 

          De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 630 milhões de 

homens e mulheres estão infectadas pelo HPV. No Brasil, esta estimativa é de 9 a 10 milhões 

de infectados e que 700 mil novos casos surjam a cada ano. Para o HPV 16 ou 18, estima-se 

que cerca de 105 milhões de pessoas sejam positivas no mundo (CLIFFORD et al., 2005; 

FERLAY et al.,2004; GIRALDO et al., 2008;). 

 

          Mais de 90% dos casos de verrugas anogenitais estão associadas aos HPVs de baixo- 

risco dos tipos 6 e 11. O tempo para desenvolvimento de verrugas anogenitais seguido da 

infecção pelo HPV dos tipos 6 e 11 é relativamente curto de dois a três meses. É assim, um 

evento precoce na história natural da infecção por HPV. Uma redução na incidência de 

verrugas genitais é, portanto, um dos primeiros marcadores do nível de eficácia da vacinação 

contra o HPV na população. (BAANDRUP et al.,2013;GREER et al.,1995;WINER et 

al.,2005). 
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          A infecção anogenital por HPVs dos tipos 6 e 11, podem levar ao crescimento do 

condiloma gigante de Buschke- Lowenstein em pacientes que tenham um defeito genético que 

os torna incapazes de controlar ou curar efetivamente estas infecções. Estas lesões são de 

crescimento lento, mas são extremamente destrutivas para o tecido adjacente não infectado e 

podem eventualmente dar origem a metástases locais e a distância (FREGA et al.,2002; 

RHEA et al.,1998).  

 

          Os HPVs dos tipos 16 e 18 foram inicialmente identificados em 1983-1985. 

Subsequentemente o DNA de vários outros tipos de HPVs de alto risco tem sido identificados. 

O HPV 16 está presente em mais de 50% das biópsias de câncer cervical e o HPV 18 está 

próximo de 20%. Algumas variações geográficas existem na prevalência dos HPVs de alto 

risco: em geral o HPV 45 é mais frequentemente observado na África equatorial, enquanto 

que os tipos 58 e 52 são mais frequentemente encontrados no leste asiático. Na América 

Central e América do Sul, os cinco tipos de HPV mais prevalentes são os 16, 18, 45, 31 e 33. 

No Brasil, o HPV 16 é o mais prevalente em todas as regiões enquanto os 31 e 33 são os 

segundos mais prevalentes nas regiões Nordeste e Centro- Oeste. Estudos moleculares e 

epidemiológicos demonstraram que os HPVs de alto risco são sem dúvida os causadores do 

câncer cervical, mas também estão envolvidos em outros cânceres anogenitais e em 25-30% 

dos carcinomas orofaringeanos (BOSCH, 1995;RABELO-SANTOS, 2003; zur HAUSEN, 

2008). 

 

          Uma forma juvenil e adulta de infecção pelo HPV tem sido descrita, embora haja mais 

registros conhecidos da forma juvenil, também conhecida como papilomatose juvenil 

recorrente. Acredita-se que seja resultante da infecção pelo HPV transmitida da mãe para o 

filho durante o parto. Um crescente número de parceiros sexuais ao longo da vida foi 

associado a um aumento da prevalência de infecção oral por HPV e uma forte associação tem 

sido observada quando apenas infecções orais por HPVs de alto risco são consideradas 

(GILLISSON et al, 2012; DUNNE et al.,2006). 
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          As lesões macroscópicas da cavidade oral relacionadas ao HPV apresentam 

dificuldades diagnósticas. Têm aspecto macroscópico semelhante, porém com etiologia 

diferente. Normalmente são achados de oroscopia realizados pelo dentista ou pelo otorrino. 

As lesões mais frequentes são: verruga vulvar da cavidade oral que é geralmente relacionada a 

auto inoculação. Hiperplasias gengivais devidas a múltiplos fatores, inclusive ao HPV, 

papiloma da cavidade oral, inespecífica, condiloma da cavidade oral, fortemente relacionado 

com hábito sexual oral (CARVALHO ;OYAKAWA,2000). 

 

          Em geral, a história de relação sexual anal está fortemente associada com a ocorrência 

de câncer anal. A persistência da infecção por HPV é considerada a causa do câncer anal, 

como no câncer cervical, pode- se pressupor que 85% dos casos de câncer anal que ocorrem a 

cada ano no mundo, são causados por este vírus como resultado de uma infecção sexualmente 

transmissível (ABBAS; YANG; FAKIH, 2010; GIULIANO et al., 2008).  

 

          Adicionalmente, à infecção por um ou mais genótipos de HPV, aumenta 

significativamente o risco de aquisição da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV). A explicação biológica para isso, discutida por pesquisadores, é que as lesões 

relacionadas ao HPV, facilitam a agregação de células susceptíveis ao HIV (células- T e 

macrófagos), no local da lesão, tornando estes sítios mais acessíveis a infecção pelo HIV 

(BROWN et al.,2012). 

 

          Como as taxas de incidência de alguns tipos de câncer associados ao HPV continuam a 

subir, estes casos vão contribuir para o número total de crescimento de cânceres associados à 

expansão e envelhecimento populacional, havendo necessidade de recursos adicionais para a 

investigação médica e tratamento (JEMAL et al., 2013). 

 

          O HPV é adquirido através de relações sexuais, mas a maioria dos HPVs sofre uma 

espécie de ―clearance‖, no prazo de dois anos na maioria das mulheres. Aproximadamente 

60% das mulheres com HPV DNA detectado irá desenvolver anticorpos séricos contra o HPV 

(HPV soropositivos), e se amostras celulares são coletadas durante a produção viral de pico, 

leves anormalidades citológicas podem ser detectadas no exame de Papanicolaou. Uma 

minoria de infecções por HPV podem persistir, e indivíduos com infecção por HPV de alto 
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risco persistente tem um risco substancial de desenvolvimento de pré-câncer cervical, ou NIC 

3. As NICs 3 são os alvos de rastreio, porque mais de um terço delas irá evoluir para o câncer 

cervical invasivo dentro de 10-20 anos (Figura 2) ( GRAVITT,2011). 

Figura2- Modelo da história natural do HPV e câncer cervical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAVITT, 2011 

 

2.3- Diagnóstico da Infecção pelo HPV 

 

2.3.1- Métodos Morfológicos 

 

          O diagnóstico morfológico das infecções por HPV é amplamente utilizado tanto em 

esfregaços celulares (citologia) quanto em cortes de tecido (histopatologia). A presença de 

coilócitos indica uma infecção produtiva pelo HPV.O diagnóstico de lesões induzidas pela 

infecção por papilomavírus humano é baseado nas alterações citológicas e histopatológicas 

compatíveis com coilocitose, ou seja, presença de largos e redondos vacúolos perinucleares 

em células localizadas em qualquer camada do epitélio estratificado, embora mais 

dificilmente encontrada no epitélio basal e parabasal (Figura 3)(ROSENBLATT et 

al.,2004;NICOLAU et al.,1997). 
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Figura 3- Histologia do pênis, exibindo células com coilocitose.  

 
Fonte: Ambulatório de Patologia Cervical da UFS. 

 

          Cortés- Gutiérrez et al (2010), em seu estudo, investigou possíveis variações da 

cromatina dos coilócitos resultantes da infecção por papilomavírus humano, nesta 

investigação, sítios de alcalinos lábeis (SAL), foram detectados através de técnica de 

hibridização in situ, utilizando uma sonda de DNA do genoma humano inteiro de indivíduos 

sem coilocitose. Um significativo aumento de SAL foi observado em coilócitos, em 

comparação com células normais. Foi demonstrado que a presença de SAL poderia ser um 

indicador de mudança de cromatina em coilócitos causados por infecção por HPV. 

 

           As biópsias são consideradas como sugestivas de presença de vírus quando apresentam 

as seguintes características: coilocitose, multinucleação, diploidia ou poliploidia; 

hipercromasia e disceratose (ANTUNESet al.,2004;ROMBALDIet al.,2006). 

 

          O exame histológico é baseado no critério morfológico, arquitetural e celular, sendo 

considerado padrão ouro de diagnóstico morfológico. Esse exame é realizado em amostras 

retiradas de uma superfície suspeita de lesão ou malignidade (STIVAL; LAZZAROTTO; 

VARGAS, 2005). 

 

          Lesões verrucosas ou planas apresentam basicamente os mesmos padrões 

citomorfológicos, enquanto as lesões papilíferas podem apresentar hiperceratose na superfície. 

Aproximadamente, 60% dos casos de condiloma apresentam coilócitos óbvios nos esfregaços. 

Cerca de um terço das infecções podem passar despercebidas citologicamente se o 
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diagnóstico basear-se apenas no encontro de alterações coilocitóticas (CARVALHO; 

OYAKAWA, 2000). 

 

2.3.2- Métodos Biológicos 

 

          A detecção dos genomas do HPV e sua transcrição podem ser obtidas com 

procedimentos de hibridização que incluem southern e northern blots, dot blots, hibridização 

in-situ,captura híbrida e sequenciamento de DNA. No caso da PCR, os genomas do vírus são 

seletivamente amplificados através de uma série de passos, que resulta em um aumento 

exponencial das seqüências de nucleotídeos do HPV presentes no espécime biológico. 

Correntemente as duas metodologias mais amplamente usadaspara a detecção dos tipos de 

HPVs genitais são a captura híbrida versão 2 e PCR com primers genéricos. Estes métodos 

têm sensibilidade e especificidade equivalentes e ambos se adequam a testes de varredura em 

larga escala e processamento e leituras automáticos, que são passos para uso em grandes 

estudos epidemiológicos e em locais de prática clínica (FERLAY et al.,2010). 

 

          Um dos sistemas mais sensíveis para determinar a infecção pelo HPV é a PCR em 

tempo real, sua utilização enriquece a informação clínica, já que além de proporcionar dados 

sobre a presença do vírus com uma grande sensibilidade, permite estimar com grande precisão 

a carga viral. O teste de PCR é de alta sensibilidade, consiste em amplificação do alvo, ou 

seja, do DNA viral, e posterior hibridização. Tem sido utilizado principalmente em pesquisas, 

especialmente como um padrão ouro para comprovar ou não a existência do DNA do HPV 

(GRAVITT, 2003; NICOLAU et al.,2002). 

 

          A sensibilidade e especificidade dos métodos de PCR variam, dependendo de diversos 

aspectos, tais como: procedimentos de extração do DNA, local e tipo de amostra clínica, 

transporte e armazenamento da amostra, conjunto de primers, tamanhodo produto de PCR, 

condições de reação e desempenho da DNA polimerase usada na reação e capacidade para 

detectar múltiplos tipos (GARLAND;TABRIZI, 2006). 

 

          Protocolos de PCR baseados em um método com 5-exonuclease e detecção em tempo 

real do acúmulo de fluorescência foram desenvolvidos e nomeados PCR real-time. A 
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liberação da fluorescência em cada ciclo de amplificação é diretamente proporcional à 

quantidade do amplicon gerado e é portanto considerado como um acurado método para 

estimativa da carga viral.Um sistema PCR Taqman quantitativo tem sido usado para avaliar a 

carga viral do HPV, enquanto o controle da variação no conteúdo celular da amostra é feita 

pela quantificação de um gene nuclear (DUIN et al., 2002; JOSEFSSON ; LIVAK ; 

GYLLENSTEN, 1999;SWAN et al., 1997). 

 

           Aproximadamente 40 diferentes tipos de HPVs são gêneros clinicamente importantes, 

os gêneros alfa, são conhecidos por infectar a mucosa do epitélio com 10 a 15 subtipos que 

podem evoluir para o câncer. A infecção por alfa- HPVs é usualmente identificada pela 

detecção de seus ácidos nucléicos em amostras clínicas. Vários testes internos para HPV e 

protocolos têm sido usados com sucesso em laboratórios de pesquisa em todo o mundo por 

mais de duas décadas e alguns deles usados em estudos randomizados, ensaios clínicos que 

provam o valor dos testes para HPV (COUTLEE et al., 2009; COX ; MORIARTY;CASTLE , 

2009; SNIJDERS ; HEIDEMAN ; MEIJER , 2010). 

 

          Dois testes para este grupo de HPVs foram atualmente aprovados nos Estados Unidos, 

pela Food and Drug Administration(FDA) e dois testes adicionais podem ser considerados 

como clinicamente validados, a Captura Híbrida® 2 (HC2) HPV DNA Test, originalmente 

desenvolvido pela Digene Corporation e atualmente comercializado pela Qiagen, este teste é 

ainda o mais frequentemente usado em todo o mundo. A sonda B da HC2, para 12 tipos de 

HPVs de alto risco foi aprovada pela FDA em 2003 para triagem em casos de citologias 

duvidosas exibindo resultados como atipias do epitélio escamoso de significado 

indeterminado (ASCUS), para determinar que pacientes seriam encaminhados para a 

colposcopia e como um teste de screening para o uso em adição a citologia em mulheres de 

30 anos ou mais ( POLJAK et al., 2012). 

 

          O exame imunohistoquímico detecta o revestimento proteico das partículas virais do 

HPV, e são utilizados anticorpos policlonais contra antígenos específicos aos vários tipos de 

HPV. A técnica de imuno- histoquímica pode ser utilizada em material congelado, em 

biópsias fixadas em formol e em esfregaços citológicos. Ela identifica os antígenos estruturais 
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à lesão por HPV, mas não exprime informação útil sobre os vários tipos deste 

(COURSAGET, 2003; EVERSOLE, 2000). 

 

          A imuno- histoquímica apresenta alta especificidade, porém detecta somente os vírus na 

sua forma epissomal, predominante nas lesões de baixo grau. A sensibilidade é menor quando 

há integração do genoma viral ao da célula hospedeira, como nos casos de lesões 

intraepiteliais de alto grau, carcinomas epidermóides invasores e adenocarcinomas 

(COURSAGET, 2003). 

 

          A proteína p16INK4A, uma inibidora de cinase, é uma reguladora da divisão celular. Ela 

desacelera o ciclo celular por meio da inativação da (cyclin-dependent kinase) CDK, que 

fosforila a proteína retinoblastoma (PRB). É expressa pela presença da oncoproteína E7 e 

codificada pelo papilomavírus humano. Sua expressão é observada em núcleos e citoplasmas 

de ceratinócitos, de células de lesão de alto grau e em carcinomas. Estudos mostram que a 

expressão da proteína p16INK4Apode ser utilizada para estimar a evolução e a extensão da 

lesão e auxiliar na diminuição das variações interobservador. Através da imunocitoquímica e 

imuno- histoquímica para p16INK4A é possível detectá-la em espécimes colhidos para biópsias 

parafinadas ou lâminas de citologia (SILVA NETO, 2012). 

 

2.4 - Lesões pré-neoplásicas na mulher 

 

          Ao final dos anos 1800, Williams reconheceu e descreveu as alterações escamosas que 

ocorriam às margens do câncer do colo do útero. Seu significado não foi apreciado na 

época, mas essas mudanças foram mais tarde chamadas de carcinoma in situ e precursores do 

câncer cervical descrito por Reagan e Hamonic que introduziram o termo displasia para 

designar o epitélio cervical que continha citologicamente células atípicas. A displasia foi 

diferenciada em leve, moderada e grave, dependendo do seu grau de diferenciação (IARC, 

2007). 

 

          Em 1953, Reagan propôs o termo hiperplasia atípica e depois displasia, para descrever 

as atipias celulares do epitélio malpighiano ou metaplásico, menos marcadas que as do 

carcinoma in situ (REAGAN; SEIDEMANN; SARACUSA, 1953). Em 1967, Richart insistiu 
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no potencial invasivo das lesões intra-epiteliais, qualquer que seja o fenótipo das anomalias 

celulares, reunindo-as em um só grupo, sob a denominação de Neoplasia intraepitelial 

cervical (NIC) (RICHART; LERCH; BARRON, 1967). Em 1988 e em 1991, um grupo de 

especialistas reunidos em Bethesda, nos Estados Unidos, assumiu as críticas endereçadas às 

classificações citológicas em uso, propondo um novo sistema que permitisse uma 

comunicação clara entre o citopatologista e o clínico, uma boa associação entre citologia e 

histologia e ainda a elaboração de estatísticas confiáveis e reproduzíveis a respeito do câncer 

uterino (BERGERON et al., 1997). Mais tarde a classificação foi revisada, originando o 

Sistema Bethesda 2001(Figura 4). Relatórios da revisão do sistema Bethesda tem um formato 

padronizado: a declaração de adequação da amostra, uma caracterização geral opcional, e um 

diagnóstico descritivo. O diagnóstico descritivo inclui alterações celulares benignas 

(infecções, mudanças reativas) e anormalidades de células epiteliais, se escamosa ou 

glandular (SOLOMON et al., 2002; APGAR; ZOSCHNICK; WRIGHT,2003 ). 

Figura 4- Correlação entre as terminologias de Displasia, NIC e de Bethesda. 

 

Fonte: IARC 
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          A prevalência da infecção por HPV varia na população feminina de dois a 44%.As 

maiores prevalências da infecção são em mulheres mais jovens e diminui com o grupo da 

meia idade, havendo outro pico após os 50-60 anos, com exceção da Ásia. A razão para este 

pico entre os 50-60 anos ainda não está clara, mas pode ter associação com a reativação de 

uma infecção prévia que não tenha sido detectada ou com a aquisição da infecção por um 

novo contato sexual, tanto pela mulher como pelo homem, devido principalmente pelas 

mudanças dos padrões de comportamento sexual nas últimas décadas (BURCHELL et al., 

2006;TROTTIER et al., 2006). 

 

          O principal fator de risco em mulheres sexualmente ativas para o desenvolvimento de 

lesões intraepiteliais é a infecção pelo HPV. Alguns mecanismos biológicos como 

imaturidade cervical, produção inadequada de muco e aumento de ectopia cervical podem 

fazer as mulheres jovens e adolescentes serem mais suscetíveis à infecção HPV (INCA 2012; 

KAHAN et al., 2002). 

 

          Os fatores de risco para a infecção pelo HPV incluem condições sócio demográficas, o 

número de parceiros sexuais, idade de início da atividade sexual, tabagismo, anticoncepcional 

oral, outras DSTs, inflamação crônica, imunossupressão, sexo anal com penetração, paridade 

e circuncisão do parceiro, sendo o número de parceiros sexuais o principal fator 

(CARVALHO et al., 2007; CARDONA et al., 2011;TROTTIER et al., 2006). 

          A lesão escamosa intraepitelial (SIL) é considerada uma manifestação biológica do 

HPV. Assim, sua epidemiologia está ligada a do HPV. No entanto ainda há controvérsias se 

toda infecção pelo HPV resulta em lesão escamosa intraepitelial de baixo grau. Alguns 

estudos mostram que o HPV pode estar presente em mulheres citologicamente normais. De 

algum modo alternativo a lesão pode está presente, mas o exame Papanicolaou é insensível a 

ela. O aparecimento de lesão escamosa intraepitelial de baixo grau e HPV são ocasionados 

por diferentes fatores de risco. A aquisição do HPV está relacionada com o comportamento 

sexual, no entanto lesão escamosa intraepitelial de baixo grau está associada a outros fatores 

como o hábito de fumar. Extensas lesões causadas por altas cargas de HPV são mais fáceis de 

serem detectadas, e essas altas cargas podem estar associadas com riscos como o hábito de 

fumar (MOSCICKI et al., 2008 a). 
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          Estudos da história natural do HPV e lesão escamosa intraepitelial de baixo grau 

mostram que ambos são primariamente transitórios em adolescentes e mulheres jovens, com 

mais de 90% de regressão e desaparecimento da lesão e 90% apresenta retorno à normalidade 

em até três anos. Essas observações são diferentes daquelas feitas em estudos com adultos, 

nos quais a taxa de regressão encontrada é de aproximadamente de 50% a 60% dos casos. 

Provavelmente muitas das lesões escamosas intraepiteliais de baixo grau detectadas em 

adultos refletem a infecção persistente com neoplasia intraepitelial cervicalalto grau 

subjacente (MOSCICKI, 2008 b). 

2.5- Diagnóstico das lesões correlacionadas ao HPV na mulher 

 

2.5.1-Inspeção Visual com Ácido Acético (VIA) 
 

 

          O epitélio escamoso normal da cérvice é rosa. Sob a ação do ácido acético, as lesões 

referentes a neoplasias epiteliais cervicais (NICs), adquirem uma coloração branca devido ao 

aumento da precipitação de proteínas nucleares e citoqueratinas presentes no epitélio cervical 

(CARR; SELLEM, 2004). 

 

          A Inspeção Visual Direta (IVD) é também conhecida como a inspeção visual com ácido 

acético (VIA). Uns grupos de alterações epiteliais aparecem como áreas acetobrancas depois 

da aplicação do ácido acético, o que inclui metaplasia escamosa imatura, infecção da cérvice 

por HPV e verdadeiros precursores do câncer cervical. A desvantagem da VIA é a dificuldade 

de padronização do controle de qualidade, que é particularmente importante por causa da 

natureza subjetiva do teste (IARC, 2007). 

 

          O VIA é executado pela aplicação de ácido acético de 3 a 5% na cérvice uterina 

utilizando uma pinça estéril e um pedaço de algodão. Depois de cinco minutos é realizada a 

inspeção sob iluminação direta a olho nu. Um teste de VIA positivo foi definido como uma 

lesão com margens bem definidas, em relevo, opaca e acetobranca observada na cérvice 

uterina dentro da zona da junção escamo-colunar (SANKARANARAYANAN; RAMANI; 

WESLEY, 2003). 
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          Este método desponta como uma alternativa para países em desenvolvimento por causa 

do baixo custo, rapidez, requer breve treinamento e não requer equipamento laboratorial. As 

combinações do VIA e do exame de Papanicolaou aumentam a sensibilidade e especificidade 

na detecção do câncer cervical (IBRAHIMet al.,2012; SARIAN et al.,2005). 

 

2.5.2- Citologia 

 

          As lesões intraepiteliais escamosas do colo do útero são comprovadamente precursoras 

do câncer cervical. Vários exames são utilizados na avaliação destas lesões, destacando-se a 

citologia e a colposcopia. A citologia é o principal método utilizado para a detecção do câncer 

do colo uterino e das lesões precursoras. É indicado na rotina como um método de triagem 

para diagnosticar neoplasia intraepitelial ou câncer invasivo associado. Esse é um método 

simples e barato para detectar os efeitos causados pela infecção por HPV, mas não permite 

identificar a presença do vírus (BURD, 2003; DÔRES et al., 2005; SARIAN; DERCHAIM; 

BASTOS, 2010). 

 

          Existem várias limitações comprovadas do método, como a possibilidade de amostra 

celular insuficiente, preparação inadequada dos esfregaços, leitura inadequada das lâminas e 

falta de dados clínicos. A triagem primária através da citologia é preferida em países onde a 

citologia é realizada com baixo custo, mesmo quando representa menor qualidade em termos 

de baixa sensibilidade e especificidade (de KOK et al.,2012;SANTOS et al.,2003). 

 

          O exame colpocitológico é um teste de ―screening‖ das pacientes e não favorece 

diagnóstico definitivo. Isso significa que um esfregaço referido como sendo ―dentro dos 

limites da normalidade‖ não garante que a paciente não tenha nenhuma lesão epitelial. 

Significa apenas que, naquela amostra, não foram identificadas células alteradas, ausentes 

talvez por falha na coleta ou por outro motivo. O encontro de alterações citológicas, mesmo 

que mínimas, deve ser altamente valorizado pelo clínico, uma vez que há estreita correlação 

desses achados com a presença de lesões colposcópicas ou peniscópicas. Entretanto, quando 

bem realizado, o que inclui coleta, processamento e leitura das lâminas, este exame ainda é de 
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fundamental importância no rastreamento de câncer do colo uterino e suas lesões precursoras 

(BURD, 2003; CARVALHO; OYAKAWA, 2000; WRIGHT et al., 2004). 

          Há mais de 10 anos que a citologia de base líquida foi desenvolvida para o rastreio do 

câncer cervical. Ao contrário da citologia convencional, as células são dispersas em um 

líquido fixador produzindo uma fina camada nas lâminas. A vantagem desta técnica está na 

redução do número de esfregaços inadequados e produção de células suficientes para a 

detecção de agentes como o HPV através de técnicas de biologia molecular (DARWIN et 

al.,2002;SHERMAN et al.,1994). 

          Uma vantagem importante na citologia de base líquida é que ela permite o auxílio a 

técnicas utilizadas como a imunocitoquímica ou biologia molecular. A associação entre a 

citologia de base líquida e a pesquisa do DNA- HPV pode mostrar uma melhor relação custo- 

benefício para redução do câncer de colo do útero em países subdesenvolvidos ( BIBBO et 

al.,2002; GARBAR ; MASCAUX ; FONTAINE , 2005;LUZZATTO; VAN HAAFTEN; 

BOON , 2004). 

2.5.3- Colposcopia 

          Um colposcópio é um microscópio de campo estereoscópico, binocular, de baixa 

resolução,com uma fonte de iluminação potente, usado no exame visual com aumento do colo 

uterino como auxiliar no diagnóstico da neoplasia cervical. A indicação mais comum de 

encaminhamento para a colposcopia é um resultado positivo no exame de triagem 

(SELLORS; SANKARANARAYAANAN, 2012). 

          A colposcopia com biopsia dirigida é descrita como o método de referência ou 

―padrãode excelência‖ para o diagnóstico de lesões pré-neoplásicas do colo uterino. Alguns 

fatores podem influenciar na acurácia do método, dentre eles o tamanho e a gravidade 

dalesão, a idade das pacientes, o número de biópsias realizado e a variabilidade 

dainterpretação citológica e histológica (REIS et al.,1999). 

 

          As falhas encontradas na colposcopia se devem, em geral, a falta de qualificação dos 

profissionais, fato comum no nosso meio. Por isso é fortemente recomendado que a 

colposcopia seja realizada por médicos que possuam habilitação específica na aplicação dessa 
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técnica. A associação da colposcopia, da citologia oncótica e da histologia constitui o 

chamado ―tripé diagnóstico‖ que permite realizar o diagnóstico das lesões neoplásicas e pré-

neoplásicas em mais de 90% das vezes. Isto é importante já que isoladamente a colposcopia 

bem como a citologia apresentam alta sensibilidade, porém baixa especificidade 

(FEBRASGO, 2010).      

 

          O componente fundamental da prática colposcópica é o exame das características do 

epitélio cervical depois da aplicação da solução salina, ácido acético diluído entre 3 e 5% e 

solução de Lugol em passos sucessivos. O ácido acético causa uma precipitação das proteínas 

e citoqueratinas. As áreas de NIC possuem uma coagulação máxima devido à quantidade de 

proteínas, como resultado o epitélio adquire uma coloração branca, essa reação é denominada 

acetobranqueamento. O princípio do teste de Schiller (solução de Lugol) é que o iodo é 

glicofílico e, portanto, a aplicação de solução iodada resulta na captação do iodo pelo epitélio 

que contém glicogênio. As áreas de NIC e neoplasia invasiva não captam o iodo já que não 

possuem glicogênio (SANKARANARAYAANAN; SELLORS, 2012). 

 

2.5.4-Histologia 

 

          A biópsia do colo do útero consiste na retirada de um pequeno pedaço de tecido para 

análise. A sua indicação baseia-se no aspecto e localização da lesão. Se a atipiacolposcópica é 

maior, a lesão é plana e está localizada no colo uterino,fica claro que devemos proceder com a 

biópsia para termos ocorreto diagnóstico histológico a fim de dirigir a conduta 

(NICOLAU,2002). 

 

          As lesões intraepiteliais escamosas se caracterizam por alterações de maturação e 

anomalias nucleares em diversos níveis do epitélio. Essas lesões são divididas em trêsgraus 

segundo a extensão e gravidade. A NIC I é a displasia confinada ao terço inferior doepitélio; a 

NIC II é a displasia que afeta os dois terços inferiores do epitélio, e a NIC III éuma lesão 

escamosa na qual as anomalias nucleares afetam mais de dois terços daespessura do 

epitélio(FEBRASGO, 2010). 
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          A expressão do processo infeccioso induzido pelo HPV varia desde graus mínimos a 

extensos, com alterações macroscópicas como os condilomas exofíticos ou alterações 

subclínicas visualizadas na colposcopia ou peniscopia como lesões acetobrancas com 

espessamento ou pontilhado. Afecções como candidíase, foliculite, psoríase, dermatites de 

contato e outras reações alérgicas podem cursar com lesões similares cujo diagnóstico 

diferencial com o HPV deva ser feito através da biópsia e do anatomopatológico, ocasião em 

que se torna possível correlacionar o efeito citopático do vírus (coilocitose), e a lesão epitelial 

proliferativa ou neoplásica (CARVALHO; OYAKAWA, 2000). 

 

2.6- Câncer de Pênis 

 

          O câncer de pênis é uma doença rara e potencialmente mutiladora. Embora sua 

ocorrência seja relativamente baixa no mundo, as taxas de câncer de pênis podem ser elevadas 

em alguns países em desenvolvimento. Sua prevalência varia de acordo com a região 

geográfica, condição socioeconômica e origem étnica (BACKES et al., 2009; GROSS; 

PFISTER, 2004). 

          Nos Estados Unidos e na Europa, a incidência é de 1/100.000 habitantes, representando 

menos de 1% dos cânceres do sexo masculino. Já nos países emergentes, a incidência atinge 

entre 18% a 20% de todos os tumores em homens. As maiores taxas foram observadas em 

países subdesenvolvidos, como Uganda (2,8/100.000) e em algumas áreas do Brasil (1,5 a 

3,7/100.000) (SALVIONI et al., 2009). 

 

          A incidência mais baixa é encontrada entre as populações judaicas que comumente 

praticam a circuncisão neonatal (0,1 por 100.000) (MORRIS et al, 2011; POW-SANG et al, 

2010). No Brasil, de acordo com Favorito et al. (2008), as áreas mais afetadas são as regiões 

Norte e Nordeste com 53,02% dos casos, estando esta frequência mais elevada devido aos 

baixos índices de desenvolvimento humano (IDH).Em 2009, a estimativa de casos novos no 

Brasil foi de 4.637 (INCA, 2012). 

 

          A doença acomete principalmente os homens das classes sociais mais baixas, com 

menores índices de alfabetização e onde pode haver atraso na obtenção de assistência médica 

especializada. A maioria dos pacientes afetados tem mais de 45 anos, embora também seja 
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encontrado em pacientes mais jovens (FAVORITO et al., 2008). Foi verificado também que 

os homens casados ou previamente casados identificam o câncer de pênis mais precocemente 

(RIPPENTROP; JOSLYN; KONETY, 2004). 

 

          O câncer de pênis pode gerar uma grande morbidade, tanto pela doença em si quanto 

pelo tratamento (ROSSARI; VORA; GIL, 2010). A taxa de mortalidade relacionada a esta 

neoplasia varia de 26,7 a 41%%. O diagnóstico precoce reduz estas taxas e possibilita 

tratamentos menos agressivos, contribuindo para uma melhor qualidade de vida destes 

homens (RIPPENTROP; JOSLYN; KONETY, 2004; WANICKet al., 2011). 

 

          O carcinoma de células escamosas (SCC) é o principal tipo histopatológico do câncer 

de pênis, representando 95% dos casos (CHAUX et al., 2010; HERNANDEZ et al., 2008; 

PIZZOCARO et al., 2010). Segundo Rossari e colaboradores (2010), a incidência no Brasil é 

de 8,3 casos por 100.000 habitantes, podendo chegar a 20% em países africanos. Em 

contraste, na Europa e nos Estados Unidos, varia de 0,1 a 0,7 por 100.000 habitantes.  

 

A média global de prevalência do HPV no câncer de pênis é em torno de 46,9%: 42% no 

Paraguai, 49% no Canadá, 51% no Brasil, 63% no Japão e entre 42 e 55% nos Estados Unidos 

(MIRALLES-GURI et al.,2009; PARKIN; BRAY,2006).O DNA do HPV foi encontrado 

entre 70% e 100% dos casos de Neoplasias Intraepiteliais Penianas (NIPs) e entre 40% e 50% 

dos casos de câncer de pênis. O HPV 16 pode estar associado ao risco de desenvolvimento do 

câncer peniano (DILLNER et al., 2000). 

 

           O câncer de pênis afeta mais comumente homens com idades entre 50 e 70 anos, sendo 

a idade média no diagnóstico de 60 anos (AFONSO et al., 2012;WANICK et al., 2011). No 

entanto, tem-se verificado uma taxa de 7,41% em pacientes com menos de 35 anos, o que 

serve de alerta para a pesquisa desta neoplasia em pacientes jovens não circuncisados com 

lesões suspeitas (CULKIN; BEER; 2003, FAVORITO et al., 2008). 

 

          A presença de fimose, lesões crônicas no pênis, tabagismo, verrugas genitais e infecção 

pelo HPV (HPV) são considerados fatores relacionados ao SCC. Uma higiene adequada e a 

circuncisão precoce aparecem como medidas profiláticas e redutoras no desenvolvimento da 
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neoplasia na idade adulta. Nos Estados Unidos, o risco de câncer é três vezes maior em 

homens não circuncidados, aproximando-se das taxas observadas em alguns países 

subdesenvolvidos (MICALI et al., 2006;POW-SANG, 2010;; POW-SANG et al., 2002). 

 

          A fimose é caracterizada pela inabilidade em retrair o prepúcio para expor a glande, ela 

ocorre em homens não circuncidados ou homens com circuncisão inapropriada, contudo a 

circuncisão parece diminuir o risco de câncer de pênis apenas quando é realizada na infância. 

A fimose pode causar lesões que facilitam o acesso do HPV ao epitélio basal do pênis. 

(CALMON et al.,2011). 

 

          Em estudo de coorte com homens dos EUA, México e Brasil, verificou-se que a 

circuncisão protege contra a infecção tanto pelo HPV de baixo risco como o de alto risco.  Em 

populações que mantém boas práticas de higiene, mas não são circuncisadas, a incidência do 

carcinoma aproxima-se daquelas que são circuncidadas (CASTELLSAGUÉ et al., 2002; 

GIULIANO et al., 2011).A história de fimose é encontrada em aproximadamente 25% a 60% 

dos pacientes com câncer de pênis, estando associada às lesões pré-cancerígenas (POW-

SANG et al., 2002; LAWINDY et al., 2011). 

 

          Sabe-se que a infecção com o HPV é necessária para o desenvolvimento do câncer 

cervical. Embora a relação HPV e câncer cervical estejam bem documentadas e bem 

estabelecidas na literatura, a relação entre homens e cânceres HPV-associados é apenas 

emergente (PALEFSKY et al., 2010). Admite-se que o HPV esteja implicado na patogênese 

de uma parte dos SCC, uma vez que o DNA do HPV foi detectado, por PCR, em 30,5% a 

82% dos casos (AFONSO et al., 2012;SCHEINER et al., 2008;SENBA et al., 2006). O câncer 

de pênis, assim como o câncer cervical, é causado pelo HPV de alto risco, sendo o câncer de 

pênis 10 vezes menos comum do que o câncer cervical (MORRIS et al., 2007). 

 

          Em uma revisão de 31 estudos, representando 1466 amostras de câncer de pênis, a 

prevalência de HPV foi de 46,9%. Destas amostras HPV positivas, a prevalência dos 

diferentes tipos foi HPV16 (60,2%), HPV18 (13,4%), HPV6/11 (8,1%), HPV 31 (1,2%), 

HPV45 (1,2%), HPV33 (1,0%), HPV52 (0,6%) e outros tipos 2,5% (MIRALLES-GURIet al., 

2009).  
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          Em um estudo mais recente, foi verificado o HPV 45 como o segundo mais frequente 

com 23%, aparecendo o HPV 16 como o mais frequente (29,7%) (AFONSO et al, 2012). Em 

um estudo que envolvia 1.159 homens do Brasil, México e Estados Unidos, visando observar 

a incidência de HPV, verificou-se uma taxa de novas infecções de 38,4 por 1.000 

pessoas/mês. Encontrou-se forte associação entre infecção por HPV e múltiplos parceiros do 

sexo oposto ou prática de sexo anal com parceiros do mesmo sexo (GIULIANO et al., 2011). 

 

          Hernadez et al, (2008), examinando 25 casais heterossexuais com história de infecção 

por HPV, encontraram a transmissão da mulher para o homem em 12 casais. A transmissão 

foi encontrada a partir do colo do útero e /ou da urina para o genital masculino. No pênis os 

locais mais acometidos foram a glande, seguido do corpo do pênis. Neste estudo foi 

demonstrado que o HPV é transmitido eficientemente entre parceiros sexuais e que a 

transmissão múltipla pode ocorrer entre um casal. As taxas de transmissão genital de 

mulheres para homens foram substancialmente mais elevadas do que de homens para 

mulheres. 

 

          Entre outros fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pênis estão o 

tabagismo, lesões crônicas no pênis, verrugas genitais, a preexistência de doenças 

sexualmente transmissíveis e o número elevado de parceiras, que aumenta o risco de infecção 

pelo HPV (POW-SANG et al., 2010).  

 

          O Ki67 é uma proteína nuclear que ajuda a identificar as frações de crescimento dos 

tumores. É expressa em todas as fases do ciclo celular: G1, S, G2 e M. No entanto, é ausente 

nas células que saem do ciclo celular e entram na intérfase ou fase G0. Por conseguinte, Ki67 

pode identificar as células que se mantêm dentro do ciclo celular. Sua localização é complexa 

e específica dentro do núcleo, e se altera durante o ciclo celular, movendo-se do interior do 

nucléolo para a camada pericromossomal durante a mitose. Foi demonstrado que a proteína 

Ki67 está localizada à crescente borda verrucosa de tumores do pênis indicando que esta área 

é onde está ocorrendo atividade proliferativa (BROWN; GATTER, 2002; MUNNER et al., 

2008).  
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          A apresentação clínica do SCC peniano pode variar desde uma área de endurecimento 

sutil a uma pequena excrecência, uma pápula, uma lesão exofítica ou uma lesão plana e 

ulcerativa. O prurido e o ardor no prepúcio, assim como a presença de uma ulceração em 

glande ou prepúcio, são os sintomas mais comuns, a dor não costuma ser uma queixa habitual. 

As lesões são mais frequentes na glande, prepúcio e sulco coronal (KROON; HORENBLAS; 

NIEWEG, 2005; MISRA; CHATURVEDI; MISRA, 2004; WANICK et al., 2011). 

 

          As lesões variam quanto às dimensões, e é muito frequente que o paciente procure 

atendimento médico tardiamente, seja por falta de recursos locais, questões socioculturais, 

desinteresse, vergonha, culpa, desconhecimento da gravidade da doença ou até mesmo por 

temos do tratamento cirúrgico (NUNES et al, 2003). 

 

          Assim como os carcinomas escamosos de outras áreas do corpo, o SCC do pênis tem 

uma tendência particular para a drenagem linfática, estendendo-se para os glânglios inguinais 

superficiais e profundos e, posteriormente, para os pélvicos, seu estadiamento observa as 

normas TNM do American Joint Committee on Cancer (CABANAS 1992; INCA, 2012). A 

maioria dos pacientes tem, inicialmente, doença restrita ao pênis (70%-80%), linfonodos 

inguinais infiltrados em 20% e menos de 5% têm doença sistêmica e metástases à distância. 

Se tratados precocemente, os pacientes com doença localizada têm bom prognóstico 

(POMPEO et al., 2006). Se não tratadas, as metástases inguinais se agravam, ulceram através 

da pele (causando infecções), ou crescem para dentro dos vasos femurais adjacentes, 

causando hemorragia exanguinante (BURGERS; BADALAMENT; DRAGO et al., 1992).  

 

          O SCC do pênis varia, microscopicamente, de tumores queratinizados bem 

diferenciados a carcinomas anaplásicos com escassa queratinização. A maioria são altamente 

queratinizados e de moderada diferenciação (CHAUX et al., 2010). A graduação histológica é 

feita de acordo com o grau de atipia celular, o número relativo de mitoses e a presença ou 

ausência de pérolas córneas, pontes intercelulares e necrose tecidual (POMPEO et al., 2006). 

Os outros tipos histológicos do carcinoma de pênis são o verrucoso, condilomatoso (tipo 

verrucoso), basalóide, papilífero e sarcomatóide (CHAUX et al., 2010). 
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          O diagnóstico precoce é fundamental para evitar o crescimento desse tipo de câncer e a 

posterior amputação do pênis, que traz consequências físicas, sexuais e psicológicas ao 

homem. Por isso, quanto mais cedo for iniciado o tratamento, maiores são as chances de cura 

(INCA 2012). 

 

          O diagnóstico é feito por meio de biópsia incisional da lesão, cujos principais 

diagnósticos diferenciais são cancro sifilítico, cancro mole e condiloma simples ou gigante. 

De acordo com o tamanho e a profundidade da lesão, o tratamento do câncer de pênis faz-se 

por meio da aplicação tópica de creme de fluorouracil, radiação externa ou laser, ou através da 

amputação parcial ou total do órgão (CARVALHO; OYAKAWA, 2007). 

 

          A depender da extensão local do tumor e do comprometimento dos gânglios inguinais, 

o tratamento oferecido pode ser por meio de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. A cirurgia 

é o tratamento mais frequentemente realizado para controle local da doença (INCA 2012). 

 

          O tratamento cirúrgico convencional para carcinoma peniano envolve penectomia 

parcial ou radical com margem de segurançade dois centímetros. Ambas conseguem controle 

local adequado, mas acarreta alta morbidade psicossexual. Essa abordagem é realizada no 

Brasil em 60% dos casos, demonstrando a alta morbidade acompanhada pelo diagnóstico de 

câncer de pênis em nosso meio (ORNELLAS et al., 2008). 

 

          O papilomavírus humano pode dar início ao carcinoma do pênis de modo similar aos 

carcinomas genitais das mulheres, entretantoisso é apoiado por poucos dados, uma vez que a 

maioria das pesquisas abordaram lesões por HPV nas mulheres, sendo os estudos com 

homens em pequeno número (KALANTARI et al., 2008). 

 

2.6.1-Lesões pré-neoplásicas no homem 

 

          O carcinoma de células escamosas do pênis e suas lesões pré-cancerosas 

correspondentes podem ser classificadas em dois grupos principais: relacionados ao HPV e 

não relacionados ao HPV. No primeiro, há uma predominância de células basalóides 

indiferenciadas. No último as células predominantes são grandes com abundante citoplasma 



44 
 
eosinofílico. Baseado nestes achados morfológicos, um termo novo, Neoplasia Intraepitelial 

Peniana (NIP) foi proposto (VELAZQUEZ; CHAUX; CUBILLA, 2012). 

 

          A histologia é mandatória em todos os casos para determinar a verdadeira natureza das 

lesões pré - neoplásicas do carcinoma de células escamosas do pênis e o carcinoma in situ. 

Alterações histológicas vistas no carcinoma in situ, são classificadas de acordo com os graus 

de Neoplasia Intraepitelial Peniana (NIP), usando um sistema de classificação semelhante às 

utilizadas nos cânceres vulvar e cervical, (NIV e NIC, respectivamente). As alterações são 

frequentemente encontradas no epitélio adjacente ao carcinoma de células escamosas do pênis 

(CUBILLA; VELAZQUEZ; YOUNG, 2004). 

 

          As NIPs foram ainda subclassificadas em diferenciadas e indiferenciadas, nesta última 

foram subdivididos os subtipos basalóides, verrucoso e verrucoso-basalóide. 

Macroscopicamente os subtipos das NIPs são indistinguíveis. Microscopicamente são 

caracterizados por acantose, paraqueratose, queratinócitos aumentados com citoplasma 

abundantemente avermelhado (maturação anormal), e células hipecromáticas na camada 

basal.  Na NIP basalóide o epitélio é substituído por uma população monótona de células 

uniformes, pequenas, redondas e basófilas. Na NIP verrucosa há superfície espiculada, atipia 

proeminente, paraqueratose e coilocitose pleomórfica. A NIP verrucosa-basalóide mostra 

características de ambas, verrucosa e basalóide. Há uma significante associação de subtipos 

de NIPs com variantes específicas do Carcinoma de Células Escamosas (VELAZQUEZ; 

CHAUX; CUBILLA, 2012). 

 

          Lesões subclínicas podem ser visualizadas através da peniscopia depois da aplicação do 

ácido acético (BLEEKER et al.,2006). Estas lesões, conhecidas como lesões planas do pênis 

(flat penile lesion) (Figura 5) ou lesões acetorreagentes, estão associadas com infecção por 

HPV de alto-risco são muito comuns e ocorrem acima de 50 a 70% dos homens parceiros 

sexuais de mulheres comneoplasias intraepiteliais cervicais e acima de 10 a 20% dos homens 

cujas parceiras não tem NIC. Elas contém grande quantidade de partículas virais e são 

altamente contagiosas (FERRANDIZ- PULIDO et al., 2012).O carcinoma de células 

escamosas do pênis causado por HPV de alto- risco surge de uma lesão precursora produzida 

pelo vírus através de uma via similar a envolvida no câncer cervical (SNIJDERSet al.,2006). 
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Figura 5- Lesões planas acetorreagentes (flat penile lesion) em sulco balano- prepucial 

 
Fonte: Ambulatório de Patologia Cervical da UFS. 

 

2.7- Diagnóstico das lesões correlacionadas ao HPV no homem 

 

2.7.1-Citologia 

 

          No homem, consiste na esfoliação espontânea induzida de células normais ou 

patológicas, sendo o lugar mais frequente o sulco balanoprepucial, seguido do frênulo, uretra 

e fossa navicular uretral considerada o reservatório uretral com papel importante nas 

reinfecções pelo HPV (GÓMEZ et al., 2005). A presença de coilócitos na citologia uretral 

está diretamente associada com a presença de lesões macroscópicas em pênis correlacionadas 

com HPV de alto risco (ALARCÓN-HERRERAet al., 2010). Coilócitos são destacadas como 

células escamosas, com uma grande e bem demarcadas zona de halo perinuclear rodeada por 

uma densa borda citoplasmática periférica (Figura 6) (CORTÉS-GUTIÉRREZ et al.,2010). 

Figura 6- Neoplasia Intraepitelial Peniana de Grau 1(NIP 1). 

 
Fonte: Ambulatório de Patologia Cervical da UFS. 
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          A citopatologia peniana deve fazer parte da avaliação dos parceiros de mulheres com 

diagnóstico de HPV (CARVALHO; OYAKAWA, 2000). A identificação do HPV no homem 

acaba sendo mais difícil devido ao epitélio estratificado escamoso não queratinizado no órgão 

genital masculino (GIRALDO et al., 2008). Além disso, a higiene do pênis imediatamente 

antes da consulta pode levar a decréscimo no número de célulascontaminadas, o que resultaria 

em exame falso-negativo (ANTUNES et al., 2004). 

 

           A especificidade para citologia para o diagnóstico de lesões é de cerca de 60-75% de 

acordo com um estudo comparativo com histopatologia, que é o padrão-ouro (HUBBARD, 

2003). Desde que o exame seja adequado, a avaliação do prognóstico e tratamento está 

diretamente dependente da definição do estatuto de infecção (DILLNER et al., 2000). 

 

          Apesar de mais demorado, a PCR pode fornecer informações consistentes para uma 

decisão clínica. Usam-se PCR para encontrar o DNA do HPV em amostras de pacientes que 

tem resultados divergentes relatados por citologia versus Captura Híbrida (NOVAES 

;NOVAES; SIMÕES-BARBOSA, 2006). 

 

 

2.7.2-Peniscopia 

 

          A peniscopia tem sido utilizada como extensão da prática ginecológica a fim de detectar 

lesões induzidas pelo HPV no homem, principalmente as subclínicas, que não são visíveis a 

olho nu (ANTUNES et al., 2004). Tem-se identificado lesões ou áreas acetopositivas em até 

43% dos homens examinados (LEYVA et al., 2003). É realizada utilizando-se um conjunto de 

lentes (colposcópio) que amplifica a imagem entre 14 e 16 vezes, sendo aplicado ácido 

acético a 5% o que provoca uma vasoconstrição, coagulação temporária de proteínas, 

conferindo a coloração branca em áreas ricas em proteínas, tornando-o branco-

opaco(ANTUNESet al., 2004; SILVA et al., 2008). A coagulação só é visível se a quantidade 

de proteínas nas células for grande, o que é observado na presença de replicação viral. O 

exame pode ser complementado pelo azul de toluidina a 1%, impregnando somente células 

ricas em proteínas aumentando as chances de percepção das lesões nas áreas de interesse 

(ANTUNESet al., 2004; MENDONÇA; NETTO, 2005; SILVA et al., 2008). 
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          A peniscopia permite visualizar lesões acuminadas verrucosas clássicas, incluindo 

lesões mínimas; lesões papulares que podem exibir além do aspecto papular, pontilhados 

vasculares visíveis em graus variáveis, ou simplesmente uma reação acetopositiva; lesões 

planas acetopositivas (flat penile lesion) (ANTUNES et al., 2004). As flat penile lesions 

consistem em áreas epiteliais bem demarcadas, mostrando uma reação branca vários minutos 

após a aplicação de solução de ácido acético a 3 ou 5%. Estes achados sugerem que há sítios 

primários de HPV de alto risco no homem (BARRASSO et al., 1997; BLEEKER et al.,2006). 

 

          Esse método é pouco específico e o diagnóstico final é confirmado pela avaliação 

histopatológica em tecidos de biópsia em cerca de 30% a 65% dos parceiros (Figura 7) 

(ANTUNESet al., 2004; NICOLAU, 2002). As biópsias são consideradas como sugestivas de 

presença de vírus quando apresentam as seguintes características: coilocitose, multinucleação, 

diploidia ou poliploidia; hipercromasia e disceratose (ANTUNESet al., 2004; SILVA et al., 

2000; ROMBALDIet al., 2006).  

Figura 7- Biópsia de pênis 

 
Fonte: Ambulatório de Patologia Cervical da UFS. 

 

          A infecção genital masculina em parceiros de mulheres contaminadas ainda é pouco 

relatada na literatura (BLEEKER et al., 2002). No entanto, análises histopatológicas em 

tecidos de biópsia realizadas com o auxílio da peniscopia confirmam a presença de alterações 

sugestivas de infecção pelo HPV em 30 a 65% dos parceiros (TEIXEIRA et al., 2002). 
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2..3- Histologia 

 

          A coilocitose, descrita no diagnóstico citológico, se aplica nas alterações histológicas: 

núcleo aumentado, hipercromasia e irregularidade nuclear associados com uma cavidade 

perinuclear de limites nítidos e periferia citoplasmática condensada.Outro critério diagnóstico 

observado é a disqueratose (queratinização anômala intraepitelial). Geralmente, na superfície 

do epitélio é vista a paraqueratose (células escamosas nucleadas). As camadas do epitélio 

também podem apresentar projeções espessadas (papilomatose) (NONNENMACHER et al., 

2002). 

 

          A correlação entre os achados da peniscopia, citologia e histologia é fundamental, tanto 

para o diagnóstico, quanto para o acompanhamento adequado dos pacientes. Lesões 

acetorreagentes planas mostram acantose, hiperceratose e paraceratose em graus variáveis, 

podendo estar presentes coilócitos e células binucleadas. Em lesões verrucosas, há acantose 

irregular e papilomatose, sendo que o número de células epiteliais chega a dobrar, com 

irregularidades na maturação epitelial, havendo também coilócitos e células binucleadas, com 

hiperceratose e paraceratose nas camadas superficiais. A maturação e a diferenciação 

epiteliais nas lesões provocadas pelo HPV são irregulares e as alterações nucleares podem 

variar de leves a severas,sendo denominadas lesões intraepiteliais escamosas (CARVALHO; 

OYAKAWA, 2000). 

 

2.8- Prevenção da Infecção pelo HPV 

 

          Atualmente, duas vacinas contra o HPV estão disponíveis, uma vacina quadrivalente 

contra tipos 6, 11,16 e 18 (Gardasil; Merck®), e uma bivalente contra os tipos 16 e 18 ( 

Cervarix; Glaxo- SmithKline®). A vacina quadrivalente foi aprovada pela Food and Drug 

Administration (FDA) nos EUA em 2006, e a vacina bivalente em 2009(FUTURE II STUDY 

GROUP, 2007; PAAVONEN et al.,2009). 

 

          Em 2006, o Advisory Committee of Immunization Practices (ACIP) nos EUA, 

recomendaram a vacina quadrivalente para garotas com idade entre 11 e 12 anos e vacinação 
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para garotas e mulheres não vacinadas com idade entre 13 e 26 anos. A vacinação de rotina 

em garotos foi recomendada em Dezembro de 2011(MARKOWITZ, 2007; ACIP, 2011). 

          Segundo Cirilo et al (2010), atualmente, as vacinas disponíveis contra o HPV impedem 

a atividade os tipos responsáveis por 90% das verrugas, 70% dos carcinomas e lesões pré-

cancerígenas em 35% a 50% das lesões. A vacinação provou ser mais eficaz quando 

administrada antes do início da atividade sexual e as campanhas da vacinação devem ser 

voltadas para adolescentes e pré-adolescentes. Espera-se que com o uso das vacinas, 70% de 

cânceres cervicais possam ser impedidos, assim como outras doenças anogenitais associadas 

com a infecção de HPV (FARIDI et al.,2011). 

 
           Os dados atuais sugerem proteção eficiente conferida pelas vacinas atualmente 

aprovadas, vacina bivalente e quadrivalente, e estudos em curso proporcionarão dados 

adicionais. Monitoramento da segurança da vacina faz parte das atividades rotineiras da FDA 

e o Center Disease Control (CDC). Os dados atuais são tranquilizadores. Uma avaliação 

recente da vacina contra o HPV quadrivalente após a administração de mais do que 600.000 

doses em meninas e mulheres não encontraram aumento estatisticamente significativo da taxa 

de eventos adversos pré-especificados (DUNNE; DATTA; MARKOWITZ, 2008; GEE et al., 

2011; ROMANOWSKI et al.,2009). 

 

          A eficácia da vacina contra HPV foi comprovada em homens para prevenção de 

condilomatose genital e neoplasia intraepitelial peniana. Teoricamente, se os homens forem 

vacinados contra HPV, as mulheres estariam protegidas através de imunidade indireta. 

Entretanto, estudos que avaliaram a custo-efetividade das vacinas para a prevenção do câncer 

do colo do útero mostraram que a vacinação de homens e mulheres não é custo-efetivo 

quando comparado com a vacinação exclusiva de mulheres (INCA, 2012). 

 
          Baandrup et al (2013), verificaram que na Dinamarca a incidência de verrugas genitais 

em mulheres aumentou até o início da vacinação contra o HPV. Em 2007 o aumento foi 

revertido e a incidência diminuiu uma média de 3,1% por ano, para o final do período de 

estudo, enquanto que nos homens que não foram vacinados, um aumento significativo médio 

de 6,2% ao ano, foi observado a partir de 2004 em diante. 
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           Por causa da infecção pelo HPV, particularmente a infecção pelo HPV do tipo 16 ser 

um fator etiológico para o desenvolvimento de certos tipos de câncer de células escamosas do 

pênis, a vacina para o HPV poderia ser benéfica se administrada em garotos antes do início de 

sua vida sexual (FERRÁNDIZ-PULIDOet al.,2012). 

 

          Após a identificação da estrutura molecular do HPV, a vacina contra o mesmo foi 

desenvolvida e introduzida no mercado, mas ainda há falta de informação sobre a adoção e 

aceitação da vacina contra o HPV em todo o mundo devido ao fato do surgimento da vacina 

ainda ser uma novidade. Porém, a prevenção da infecção pelo HPV e redução do câncer 

cervical deve ser prioritária. (BARBU et al., 2012) 
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3- OBJETIVOS 

 

Geral:Determinar a associação de lesões epiteliais penianas e infecção por HPV entre homens 

parceiros de mulheres com lesões epiteliais cervicais induzidas pelo HPV. 

 

Específicos: 

1- Determinar a prevalência de lesões epiteliais penianas e infecção por HPV em parceiros de 

mulheres com lesões cervicais HPV induzidas através de métodos morfológicos e biológicos. 

2. Investigar associações entre as variáveis estudadas. 

3.Determinar a prevalência das lesões epiteliais penianas em parceiros de mulheres com 

lesões cervicais HPV induzidas através da literatura e de estudos de metanálise. Explorar as 

potenciais associações com as lesões HPV induzidas das parceiras. 
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The role of the partner in the couple infection by human papillomavirus. 
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Abstract 

Background: In opposition to the vast amount of data related to the risk factors for acquiring 

the infection with human papillomavirus in women, little is known about these factors in men. 

This study determine the prevalence of penile epithelial lesions and HPV infection in male 

partners of women with human papillomavirus induced cervical lesions using morphological 

and biological methodsand investigate the association between variables but also to 

investigate the association between variables. 

Methods: This cross-sectional study was carried out with 82 male sexual partners of women 

with cervical lesions induced by human papillomavirus. These men were submitted to 

peniscopy, cytology and viral DNA search. We investigated socio-behavioral data of these 

patients and the associations between variables. For statistical analysis, we used the X2 test 

with Yates’ correction and multiple linear regressions. 

Results: Mean age was 34.6 years, peniscopy was positive in 100%, the viral DNA search 

was positive in 14% of men and the HPV types found were 16, 31 and 33. There was a 

significant association between the presence of penile injury and the time of contact with the 

sexual partner p = 0.02. 

Conclusion:The number of positive peniscopies between the partners was high, and the 

number of positive biopsy too. The association between penile lesion and duration of the 

relationship seems significant despite of other risk variables are already consolidated. 

Key words: penile lesion, cervical cancer, partners, papillomaviridae 
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Background 

   Estimates of cervical cancer are expected to increase to 720,415 new cases and 394,905 

deaths in 2025, which means an overall increase of 36% and 44% in new cases and deaths, 

respectively. Virtually, all of these new cases and deaths are expected to happen in less 

developed regions [1]. 

   The International Agency for Research on Cancer (IARC) projected for 2030 more than 

770,000 cases of cervical cancer and more than 432,000 deaths worldwide in less developed 

regions[2]. 

   Every year, cervical cancer makes 4,800 victims in Brazil and 18,430 new cases. The 

estimate number of new cases for this type of cancer was expected to be at about 17,540 for 

2012 in Brazil, with an estimated risk of 17 cases per 100,000 women. Excluding the non-

melanoma skin tumors, cervical cancer is the most frequent in the North (24/100,000). In the 

Midwest (28/100,000) and Northeast (18/100,000), it is the second most common, and in the 

Southeast (15/100,000) and in the South (14/100,000), the third. In Sergipe, the number of 

new cases of the disease was estimated at 3,410 in 2012[3]. 

   Virtually, all cervical cancers are due to human papillomavirus (HPV) infection which also 

accounts for 90% of anal cancers, more than 60% of certain types of oropharynx cancers and 

40% of the vagina, vulva and penile cancer [4]. 

   According to the World Health Organization (WHO), more than 630 million men and 

women are infected with HPV. In Brazil, between 9 million to 10 million people are infected 

and a total of 700,000 new cases are also expected to arise each year. Worldwide, 105 million 

people are estimated to be positive for types 16 and 18 HPV [5-7]. 

   In contrast to the abundance of data on risk factors for acquisition of human papillomavirus 

(HPV) infection in women, little is known about these factors in men. The high recurrence 
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rate, leading to errors in judgment and complex treatments, and a strong association between 

HPV and cervical cancer increased even more the concern of and interest in the assessment of 

sexual partners of infected women [8-9]. 

    The present study aims to determine the prevalence of penile epithelial lesions and HPV 

infection in male partners of women with HPV cervical lesions induced by HPV using 

morphological and biological methods, as well as to investigate the association between 

variables. 

Methods 

   A cross sectional study was designed to assess sexual partners of women with HPV induced 

cervical epithelial lesions diagnosed by pathology. The study was conducted in patients from 

the Cervical Pathology Medical Office of the University Hospital in the Federal University of 

Sergipe from June 2009 to June 2012. The patients were captured starting from June 2009 but 

only underwent investigation after the opinion of the ethics committee in May 2010.The 

eligibility criteria were to be male and sexual partners of women, who were attending the 

clinic, with cervical epithelial injury and/or suggestion of HPV infection and that had lived 

with them for a minimum period of one year.Partners not found during the study were 

excluded. All study subjects signed a consent form (Appendix 1). 

   In order to collect socio-behavioral data, all study subjects answered a questionnaire 

(Appendix 2) containing the following variables: age, origin, condom use, smoking, phimosis, 

hygiene, time living with a partner, extra-marital relationships, and history of STDs. 

Diagnosis 

Morphological methods 

   All patients underwent peniscopy, collection of cytologic smear and viral DNA research. 

According to the methodology by Frega et al [10]. 
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   For cytology analysis, an endocervical cell sampling brush was used to collect cells 

obtained from the glans, balanopreputial sulcus, penile frenulum, penile body and urethral 

meatus. A cell smear of the collected material was then performed. The material was spread 

on a glass slide for cytology, fixed in 70% alcohol and sent to be stained by the Papanicolaou 

method. The cytological classification used was the Bethesda System 2001. Two different 

authors (JMGD and RF) reviewed twice the cytology. 

   A colposcope CP14 3x, Microen®, Brazil, was used to perform peniscopy. After a naked 

eye visualization to observe gross lesions, the penis was wrapped in gauze soaked in 5% 

acetic acid for a period of five minutes. After removal of the gauze, the penis was examined 

with a 14-fold increase .Then, a 1% toluidine blue solution was applied, and there remaining 

for five minutes followed by decolorization with 5% acetic acid. The lesions that remained 

blue were identified as suspicious and biopsied. 

   In order to obtain a tissue fragment of the suspected area, it was previously cleaned with 

povidone-iodine solution and anesthetized with 1% xylocaine without vasoconstrictor. For 

fragment removal a 24 sized forceps biopsy was used. For cytological and histological 

examination, the authors considered the presence of koilocytosis as suggestive of viral 

infection and penile epithelial lesions were classified into low grades lesions and high grade 

lesions. 

Biological methods 

   To collect samples for the research of HPV-DNA, an endocervical cell sampling brush was 

used so that an exfoliation of glans, balanopreputial sulcus, penile frenulum, penile body and 

urethral meatus could be done. This material was placed in eppendorf containing 01ml of 

0.9% saline solution and stored at -20 until the procedure of molecular biology was started. 

 

Extraction and viral DNA detection  
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    The DNA samples of penile lesions were extracted using the Wizard ® genomic DNA 

Purification kit, obeying the instructions recommended by the manufacturer. As endogenous 

control, an amplification of the WAF-1 gene that encodes the p21 protein of the human 

genome in all samples was performed. This procedure was performed to evaluate the quality 

of the extracted material. The samples that did not amplify the WAF-1 gene were excluded 

from the study. For this, we used the primers F: 5'-CCCAGGGAAGGGTGTCCTG-3’ and R: 

5'-GGGCGGCCAGGGTATGTAC-3' [11]. The PCR reaction was performed using 50ng of 

genomic DNA, 20 pmol of each oligonucleotide, 0.1 mM of each dNTP (Promega), 1X buffer 

(50 mM KCl, 10 mM Tris HCl and 0.1% Triton X-100) , 1 mM MgCl2 (Promega) and 1 unit 

of Taq DNA polymerase (Promega). The amplification reaction was performed in a 

thermocycler using the following conditions: 1 cycle of 94 ° C for 5 minutes for initial 

denaturation of genomic material, 30 cycles of 94 ° C for 1 minute for denaturation,, 66 ° C 

for 45 seconds for annealing, 72 ° C for 1 minute for extension and 1 cycle of 72 ° C for 5 

minutes for the final extension of the fragment. Then, the product was analyzed on a 2% 

agarose gel stained with ethidium bromide. 

   Subsequently, samples containing DNA underwent a conventional PCR protocol to detect 

human papillomavirus (HPV), based on the amplification of a fragment of approximately 

450bp of the L1 gene. In order to do this, we used degenerate and consensus MY09 primers: 

CGTCCMARRGGAWACTGATC and MY11: GCMCAGGGWCATAAYAATGG as 

mentioned [12]. PCR reactions were performed in a final volume of 25μl, containing 150ng 

DNA, 15 pmol of each oligonucleotide, 0.1 mM of each dNTP (Promega), 1X buffer (50 mM 

KCl, 10 mM Tris HCl and 0.1% Triton X-100), 1 mM MgCl2 (Promega) and 1 unit of Taq 

DNA polymerase (Promega). The amplification of the fragment of the HPV L1 gene was 

performed for 35 cycles at 95 ° C for 30 seconds for denaturation, 55 ° C for 40 seconds for 
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annealing, 72 ° C for 45 seconds for extension and a cycle at 72 ° C for 5 minutes for the final 

extension. After amplification, the PCR product was analyzed on 1% agarose gel stained with 

ethidium bromide. 

Typify viral DNA 

    For the step of typifying HPV in samples of penile lesions, PCR reactions were performed 

using specific primers for flanking the long control region (LCR) of HPV-16, 18, 31, 33 and 

58 (Frame 1). PCR reactions were performed in a final volume of 25μl containing 100ng 

DNA, 20 pmol of each oligonucleotide, 0.1 mM of each dNTP (Promega), 1x buffer (50 mM 

KCl, 10 mM Tris HCl and 0.1% Triton X-100), 1 mM MgCl2 (Promega) and 1 unit of Taq 

DNA polymerase (Promega). The LCR amplifications of HPV-16, 18, 31, 33, 58 were carried 

out in 35 cycles at 95 ° C for 30 seconds for denaturation, 55 ° C for 40 seconds for annealing, 

72 ° C for 2 minutes for extension, and a final extension cycle at 72 ° C for 10 minutes. Then, 

the amplification products containing the LCR were analyzed on 1% agarose gels stained with 

ethidium bromide. 

Sequencing DNA 

   All samples that showed HPV DNA in PCR type-specific were submitted to sequencing in 

order to confirm the results. Thus, positive samples for HPV DNA were purified using the 

Invisorb ® Fragment Cleanup (Invitek) kit, and subsequently sequenced by the dideoxy 

terminal fluorescent method using the ABI PRISM BigDyeTM Terminator Cycle Sequencing 

v 3.1 Ready Reaction kit (Applied Biosystems ®). 

   The sequencing of the samples was performed in a sequencing multiuser platform and gene 

expression analysis in the Central Laboratory, Federal University of Pernambuco, Brazil. This 

was done using the automatic DNA sequencer ABI Prism 3100 (Applied Biosystems ®) 

according to the standards established in this unit. The sequencing reactions were performed 

with the same set of primers used for the detection and typifying of HPV. 
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Analysis of the DNA sequences obtained 

   The quality and formation of the contig of the obtained sequences were performed by the 

program PHRED [13].Subsequently, the obtained sequences were aligned using the Basic 

Local Alignment Search Tool (BLAST). After alignment, the sequences obtained were 

compared to reference sequences stored at GenBank. Thus, the sequencing of all samples of 

HPV that had a level of similarity from 98 to 100% with the sequences present in GenBank 

was confirmed. 

Sample Size 

  To calculate the sample, we used the program Statcalc from Epi-Info version 7. Based on 

INCA’s estimation of 230 new cases of cervical cancer in the state of Sergipe, Brazil, in 2012, 

and the fact that 50% of sexual partners of women with cervical lesions tend to have penile 

injury [5, 14,15]. Considering an error margin of 5%, a sample of 72 subjects was obtained, 

with a 10% loss, obtaining a final sample of 80 subjects. 

 

Statistical Analysis 

    For statistical analysis, we used the public domain software Epi Info 7. Frequency 

distribution tables were drawn. For the tests of association we used the X2 test with Yates’ 

correction and for the analysis of confounding variables a multiple linear regression was 

performed. 

Ethics 

    The research project was approved by the Ethics Committee of the Federal University of 

Sergipe, Brazil, protocol CAAE 0111.0.107.000/08. 
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Results 

Socio behavorial variables 

We examined 85 patients who were sexual partners of women with cervical lesions HPV 

induced from April 2009 to April 2011. Three patients were excluded due to loss of contact 

during the study. The mean age was 34.6 years, with a standard deviation (SD). Regarding 

condom use 74.3% said they routinely use it, 21.5% reported having had STD previously. The 

most common STD was gonorrhea in 64.4% of these individuals.Among the patients, 90.2% 

denied having phimosis, 8.6% had a smoking habit. The hygiene of the penis was inadequate 

in 7.4% of cases. The majority 37.5% of the patients lived with his partner for over five years 

and 51.2% denied having had extramarital affairs and 52.4% were from the countryside. The 

most frequent injury found in women was low grade in 50% of cases.  

Table1-Frequency distribution of the peniscopy findings in sexual partners of women 

with cervical lesions HPV induced. 

Regarding peniscopy, a positivity of 100% was found and the most frequent finding was 

acetowhite lesions in 40.2% of cases. 

Table 2- Frequency distribution of cytological and histological penis of partners of 

women with HPV induced cervical lesions. 

The most common histological finding was the koilocytosis suggestive of HPV infection 

(76.8%), low-grade lesion in 4.9%, and high-grade lesion at 1.2%, and only 2.4% were 

negative. The cytology was negative in 42.7%, 35.4% had koilocytosis and 7.3% was 

diagnosed with a low-grade lesion. We found 14.6% inadequate. 
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Table 3-Association between cytologic and peniscopy findings in sexual partners of 

women with cervical lesions. 

There was concordance between the cytological and histological findings in 13.1% of patients 

without HPV and in 33.3% of patients with HPV. There were 12 inadequate cytology and 1 

inconclusive biopsy, which were all excluded. For statistical analysis, we used the X ² test 

with Yates’ correction as the sample had more than 40 subjects, with one cell next to five. 

Table 4-Association between socio-behavioral and pathological risk and outcome of 

partners of women with HPV induced cervical lesions. 

Considering the result of the pathology in men as outcome variable, for exclusion of 

confounding variables, a linear regression was done and a significant association between 

outcome variable and the time living with a partner at the expense of other variables was 

observed (p = 0.02), correlation (r = 0.40). 

Results of PCR 

Endogenous control 

To analyze the quality of extracted DNA, PCR reactions were performed with the WAF-1 

gene, used as endogenous control. Out of the 104 samples analyzed (in 22 patients samples 

were taken twice), only 79 amplified a fragment corresponding to 290pb of the WAF-1 gene 

(Figure 1). Samples that showed no bands containing WAF-1 gene fragment were excluded 

from this study. 
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Figure 1-Representative gel from the amplification of a fragment of 290pb containing 

the gene WAF-1.C-: negative control reaction; M: 100bp marker (Fermentas); C +: positive 

control; 1-13: Samples of penile lesions; 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12: bands related to amplification of 

a 290pb WAF-1 gene fragment; 3, 5, 6, 7, 10, 13 (red): Samples that do not have genomic 

DNA and were excluded from the study. The results were visualized on a 2% agarose gel after 

electrophoretic run at 100V. 

Detection of viral DNA 

For a viral DNA detection analysis, PCR reactions using MY09/11 consensus and degenerate 

primers were done. Out of a total of 79 samples of penile lesions, only 14% (11 samples) had 

HPV DNA (Graphic 1). The 69 other samples (86%) showed no bands containing 450bp 

corresponding to HPV L1 gene (Graphic 1).  

Figure 2- Representative gel of the amplification of a 450bp fragment containing the L1 

gene of HPV. M: 100bp Marker (Fermentas); C-: negative control reaction; C +: positive 

control reaction; 2: Penile lesions samples which does not present the corresponding band of 

LCR of HPV-16; H9: bands related to the amplification of 1000pb fragment of HPV-16 LCR; 

The results were visualized on 1% agarose gel after electrophoretic run at 100V. 

 

Typifying of HPV 

Type-specific PCR 

For typifying the HPV present in the samples of penile injury, two methods were used: type-

specific PCR using primers specific for HPV-16, 18, 31, 33 and 58; PCR-direct sequencing. 

The results obtained using type-specific PCR showed presence of HPV-16, 31 and 33. 

Furthermore, co-infection was observed in two sample containing HPV-16 and 31 and another 

sample containing HPV-16-33. 
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Figure 3. Representative gel of amplification of a 1000pb fragment containing the LCR 

of HPV-16. M: Marker 100bp (Fermentas) C-: negative control reaction: C +: positive 

control, 2: Sample penile lesions which does not present the band corresponding LCR of 

HPV-16; H9: bands related to the amplification of 1000pb fragment of HPV-16 LCR; results 

were visualized on 1% agarose gel after electrophoretic run at 100V. 

Direct Sequencing of the amplified product 

With the sequencing of amplified samples on type-specific PCR, it was possible to confirm 

types of HPV-16 and 31 present in the samples penile lesions. It was also observed 

overlapping peaks in the electropherogram of a sample, suggesting a co-infection with another 

HPV type (Figure 4A). Thus, using the strategy of type-specific PCR, it was possible to 

observe the presence of DNA of HPV-16, 31 and 33 in penile lesions (Figure 4A). 

Figure 4A e 4B.Partial electropherogram of a DNA sequence of HPV-16 and 31 found in 

samples of penile lesions.Figure A represents a partial eletropherogram of the HPV-31 and 

HPV-33 DNAs. The arrows indicate overlap suggesting co-infection with another HPV type 

in the penile injury sample. Figure B represents a partial eletropherogram of HPV-16 DNA. 

Graphic 2- Percentage infection caused by HPV in samples of penile lesions studied. 
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Discussion 

   All cancers and non-malignant HPV-induced diseases are necessarily preceded by HPV 

infection. Data about the prevalence of HPV infection and related diseases in man and in 

different anatomic sites is small [16]. 

   The average age of the studied men was about 35 years, similar to the averages observed by 

Chaves et al[17] and by Antunes et a1[14], 34.5 and 34.1 years respectively. 

   Patients reported constant condom use in 74.3% of cases. In accordance to the results of a 

multicenter study done with men in Brazil, Mexico and the United States, some type of HPV 

was found in 65.9% of men who always used condom and in 71.9% of men who did not 

always wore condom [18]. 

 In our study, the presence of STD was positive in 17.1% of men, with gonorrhea being the 

most frequent in 64.4% of patients. Gonorrhea was also the most common STD in studies 

conducted by Rombaldi et al [15] and Hippelainen et al [19]. 

   The results showed that 90.2% of men denied having phimosis. However, none of those 

who denied phimosis reported having been circumcised. The variable, presence of phimosis, 

was quantified from the patient’s interview and not the observation during the examination, 

fact which may have generated an information bias as high as data showing the absence of 

phimosis. Bleeker et al [20] found in their study the absence of circumcision among 95.8% of 

the sexual partners of women with cervical intraepithelial neoplasia (CIN). Chaux et al [21] 

observed the presence of 57% of patients with phimosis and penile cancer in their study. 

Literature data shows that high-risk HPVs types are more common in uncircumcised men 

[22]. 

      Although only 8.6% of men referred to be smokers, this data differ little from the   

multicenter study analyzing sexual partners of women with CIN and cervical cancer, finding 
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only 15% of smokers without significant association with the presence of HPV [23]. Data 

corroborated by Frega et al [10] who also found no statistical significance between the 

partners infected with HPV and smoking. However, Teixeira et al[ 24] found a significant 

association between smoking and HPV infection in 44.9% of the sexual partners. Lower 

values of our findings may be explained by the fact that where the research was performed, 

the number of smokers is reduced. 

   Penis hygiene was found inadequate in 7.4% of cases. Chaux et al [21] found 90% of the 

association between poor hygiene and penile cancer. 

   Most patients reported not having had extramarital affair in the last year, representing 

51.2%, a result close to the one .Nicolau et al [25] found which showed that 60% of the sexual 

partners of women with cervical lesion were not involved in extramarital affairs. In a study 

evaluating behavioral risk factors in 1,545 men, 22.6% of patients were positive for high-risk 

HPV, and among these patients there was reference to more than two sexual partners in a year 

[26].  

   The most frequent injury found in women was low grade lesion in 50% of cases. Teixeira et 

al [24] found the prevalence of low-grade lesion in 30.1% of partners of men with HPV 

infection. Frega et al[10] found a 87.1% prevalence of low-grade lesion among the partners of 

their patients. 

   Most men, 51.2%, denied having had extramarital affair in the past year. In a study 

conducted by the International Agency for Research on Cancer (IARC), found a prevalence of 

59.5%  no HPV infection in men with one partner. In their study, a meta-analysis was 

performed to assess the association between HPV infection and the number of sexual partners 

in different countries and no statistical significance was found for this association [23]. In our 

study, through linear regression, we observed that there was no significant association 
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between the variable number of extramarital relations and the presence of penile epithelial 

injury or HPV infection in men. 

   Considering the result of the pathology as an outcome variable, we performed a multivariate 

linear regression noting the significant association between the time spent together with the 

sexual partner over other epidemiological variables and risk factors already consolidated. This 

is perhaps the most important finding of this study, as the literature mentions strong evidence 

of the number of partners as a risk factor and little is reported regarding relationship time. It 

seems that man besides being a major source for the transmission of HPV, is also the target of 

infection and epithelial injury due to prolonged sexual interaction with the infected partner. 

The study of the association between marital stability ≥ 6 years revealed the presence of HPV 

DNA in 60.7% of married men[15]. 

   In a British study conducted between 1999 and 2001 to assess risk factors involved in the 

transmission of HPV infection among men and women through a bivariate analysis, we 

observed a strong association between high-risk HPVs and the following factors evaluated in 

men: number partners throughout life, partners in the past year, concurrency of sexual 

partners, smoking and alcohol consumption, age at first sexual intercourse[26]. In the present 

study, however, we observed a different behavior in the studied population, where the time 

spent together with carrier partner of epithelial injury was more significant than the number of 

sexual partners for the acquisition of penile lesions. 

   There was a prevalence of a 100% positivity of the peniscopy. Studies show that when 

stable sexual partners of women infected with HPV are observed through peniscopy, 30 to 

65% injury present penile lesion [15,27,28,29]. However, it should be noted false-positive 

results associated with a higher inflammatory response [30]. Hippelainen et al[19], in a study 

conducted with 270 male partners of women with HPV infection, positivity in peniscopy was 
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found in 100% of patients, with a total of 311 biopsies being performed; but pathology results, 

81 (26%), were not considered suspected, while, in our study, we found only one negative 

pathology result and two inconclusive ones. We found a very high prevalence of positive 

peniscopy that could represent a bias due to false positives induced by inflammatory changes, 

but when the findings in the peniscopy were compared with the pathology findings, we found 

only three unchanged exams, representing 3.6%. 

   Regarding the types of injuries found on peniscopy, there was a higher prevalence for 

acetowhite lesions (40.2%), followed by the finding of Flat Penile Lesion (36.5%). Bleeker et 

al [31] found Flat Penile Lesion in 69% of all peniscopies done in the sexual partners of 

women who had CIN. Costa et al [32] found a frequency of 75.4% of acetowhite lesions in 

their study. The Flat PenileLesions are papular epithelial lesions on the penile that present 

important viral load of high risk HPV. We found a lower prevalence of Flat PenileLesion 

compared to the one found in the literature, with a higher prevalence of acetowhite lesions. 

We attribute this difference to a, perhaps, observational bias where some lesions classified as 

positive for acetic acid could actually be Flat PenileLesions. 

   Among the pathology results a higher prevalence of koilocytosis findings was observed, 

suggestive of HPV infection (76.8%) and low-grade penile lesions 4.9%. There was a 

similarity with the results obtained by Antunes et al [8] who observed a positivity of 77.3% of 

biopsies when they had findings suggestive of HPV infection.   The findings of 4.9% of low-

grade penile injury are superior to what is reported in the literature where some studies found 

a prevalence of between 1 and 3% in the pathology findings [17,10,33] Bleeker et al [31] 

found 28% in their pathological findings and Hippelainen et al[34] found 7% in their study. 

   Cytology showed abnormalities suggestive of HPV infection (koilocytosis) in 35.4% of 

patients. The negative cytology totalized 42.7%. Twelve cytology (14.6%) were considered 
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inadequate. Frega et al[10] found 6% of cytological abnormalities suggestive of HPV 

infection and Hippelainen et al [34] found 9% of cytology suggestive of viral infection, all 

these values were lower than our findings. González et al[35] found 30% positivity which was 

closer to our findings. The number of inadequate smear tests can be attributed to the difficulty 

of exfoliation and to get adequate fixation of the cells of the penis during the usual cytological 

collection. We found a prevalence of 7.3% of low-grade lesions, values which exceed the 

pathological findings. We believe that these findings might be due to careful observation of 

glass slides performed by two authors (JMGD and RF), each glass slide twice reviewed and 

by that increasing the accuracy of this method, even using the conventional technique. 

   A significant association between cytological and histological findings (p = 0.0134) was 

found, showing 33.3% concordance of the koilocytosis findings and 13.1% concordance of 

the negative findings. Teixeira et al [24] found an association of 99.3% between negative 

cytology and negative biopsies of the penis for changes suggestive of HPV infection. 

Gonzales et al [35] examining 113 partners of women with CIN and condylomas, observed 

that the cytology and biopsy were concordant in 30.8% of cases and discordant in 46%. 

   We found only 14% of the samples with the presence of HPV DNA. We attribute this 

decreased percentage to the loss of genomic material because of collecting difficulty through 

exfoliation. The results obtained using type-specific PCR showed presence of HPV types 16, 

33 and 31 in the samples and the two co-infection, 16 and 31, 16 and 33. This is the first study 

conducted in this particular population. And we were able to demonstrate the typing of HPV 

present in samples of material obtained from the penis. Benevolo et al [36] studying partners 

of women with cervical lesions found a prevalence of 31% for high-risk HPV and 4% 

prevalence for low-risk HPV in a total of 35% of positivity for HPV in samples collected by 
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exfoliation.Dunne et al [33] reviewing 40 publications on HPV infection in men, reported the 

prevalence of HPV infection from 1.3% to 73%. 

Conclusion 

Taken together, our results show that among the morphological findings peniscopy showed a 

very expressive positivity, and also between biopsies.The PCR showed a low positivity for the 

presence of HPV DNA.HPVs’ types found were 16, 31 and 33 with the presence of co-

infections.A significant association between histological and cytological findings was found, 

demonstrating that the cytology may have an important role in diagnosis of penile lesions 

HPV induced. 

 Most men had a relationship time of more than five years with their partners. There was a 

significant association between the presence of penile epithelial injury and the time of living 

with their partners at the expense of other risk factors. Further studies are required to 

determine the role of partner in women with hpv induced cervical lesions, not only as 

favoring infection but as individuals with increased risk for epithelial lesions to be partners of 

these women. 

Acknowledgments 

We thank the support of  Gustavo Teles de Matos MD,  Carlos Arthur de Almeida PhD,  Ivi 

Gonçalves MD. Laboratory of Molecular Biology, University of São Paulo (UNIFESP). 

 

References 

1. Serrano SB, Castellsague X, Brotons M, Munoz J, Bruni L , Bosch FX. Human 

Papillomavirus (HPV) and Related Cancers in the Global Alliance for Vaccines 

and Immunization (GAVI) Countries. A WHO /ICO HPV Information Centre 

Report 2012; 30 (Suppl 4):1-84. 



72 
 

2. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM.Estimates of 

worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008.Int J Cancer. 2010; 127: 

2893–2917 

3. Instituto Nacional do Câncer. INCA. Ministério da 

Saúde.http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/colo_uter

o/definicao. 

4. Gillison ML, Chaturvedi AK, Lowy DR. HPV prophylactic vaccines and the 

potential prevention of noncervical cancers in both men and women.Cancer. 

2008; 113(Suppl10): 3036–3046. 

5. Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM. GLOBOCAM 2002. Cancer incidence 

Mortality and prevalence worldwide. IARC Cancer Base. 2004; 5:123-9. 

6. Giraldo PC, Eleutério Jr J, Cavalcante DIM, Gonçalves AKS, Romão JAA, Eleutério 

RMN. The role of high- risk HPV-DNA testing in the male sexual partners of 

women with HPV-induced lesions.European Journal of Obstetrics & Gynecology 

and Reprodutive Biology.2008; 137: 88-91. 

7. Clifford GM, Gallus S, Herrero R, Muñoz N, Snijders PJ, Vaccarella S, Anh PT, 

Ferreccio C, Hieu NT, Matos E, Molano M, Rajkumar R, Ronco G, de Sanjosé S, 

Shin HR, Sukvirach S, Thomas JO, Tunsakul S, Meijer CJ, Franceschi S. Worldwide 

distribution of human papillomavirus types in cytologically normal women in 

the International Agency for Research on Cancer HPV prevalence surveys: a 

pooled analysis. Lancet. 2005; 366: 991-8. 

8. Antunes AA, Lyra R, Calado AA, Antunes AM, Falcão E. Prevalência de coilocitose 

em biópsias penianas de parceiros de mulheres com lesões genitais induzidas 

pelo HPV.Rev. Brás. Ginecol. Obstet. 2004; 26 :557-62. 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/colo_utero/definicao.
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/colo_utero/definicao.


73 
 

9. Partridge JM, Hughes JP, Feng Q, Winer RL, Weaver BA, Xi LF, Stern ME, Lee 

SK,O'Reilly SF, Hawes SE, Kiviat NB, Koutsky LA. Genital human 

papillomavirus infection in men: incidence and risk factors in a cohort of 

university students. J Infect Dis. 2007; 196 :1128-36.  

10. Frega A, French D, Pace S, Maranghi L, Palazzo A, Iacovelli R, Biamonti A, 

Moscarini M, Vecchione A.Prevalence of acetowhite areas in male partners 

ofwomen affected by HPV and squamous intra-epithelial lesions (SIL) and their 

prognostic significance. A multicenter study. Anticancer Res. 2006;26:3171-4. 

11. Santos AM, Sousa H, Portela C, Pereira D, Pinto D, Catarino R, Rodrigues C, Araújo 

AP, Lopes C, Medeiros R.TP53 and P21 polymorphisms: response to 

cisplatinum/paclitaxel-based chemotherapy in ovarian cancer.Biochem Biophys 

Res Commun. 2006; 340 :256-62. 

12. Kay P, Meehan K, Williamson AL. The use of nested polymerase chain reaction 

and restriction fragment length polymorphism for the detection and typing of 

mucosal human papillomaviruses in samples containing low copy numbers of 

viral DNA. J Virol Methods. 2002;105:159-70. 

13. Staden R. The Staden sequence analysis package. Mol Biotechnol. 1996;      5:233-

41. 

14. Antunes AA, Lyra R, Calado AA, Antunes AM, Falcão E. Prevalência de coilocitose 

em biópsias penianas de parceiros de mulheres com lesões genitais induzidas 

pelo HPV. Rev. Brás. Ginecol. Obstet 2004; .26 :557-62. 

15. Rombaldi RL, Serafini EP, Villa LL, Vanni AC, Baréa F, Frassini R, Xavier M,Paesi 

S.  Infection with human papillomaviruses of sexual partners of women having 

cervical intraepithelial neoplasia. Braz J Med Biol Res. 2006; 39:177-87. 



74 
 

16. Hartwig S, Syrjänen S, Dominiak-Felden G, Brotons M, Castellsagué X.Estimation 

of the epidemiological burden of human papillomavirus-related cancers and 

non-malignant diseases in men in Europe: a review.BMC Cancer.2012; 20:12-30. 

17. Chaves JHB, Vieira TKB, Ramos JS, Bezerra AFS. Peniscopy in screening lesions 

induced by human papilloma vírus. Rev Bras Clin Med.  2011; 9:30-5. 

18. Repp KK, Nielson CM, Fu R, Schafer S, Lazcano-Ponce E, Salmerón J, Quiterio M, 

Villa LL, Giuliano AR.  HIM study. Male human papillomavirus prevalence and 

association with condom use in Brazil, Mexico, and the United States. J Infect 

Dis. 2012; 20:1287-93. 

19. Hippeläinen M, Yliskoski M, Saarikoski S, Syrjänen S, Syrjänen K. Genital human 

papillomavirus lesions of the male sexual partners: the diagnostic accuracy of 

peniscopy.Genitourinary Medicine. 1991; 67: 291-296. 

20. Bleeker MC, Berkhof J, Hogewoning CJ, Voorhorst FJ, van den Brule AJ, Starink 

TM, Snijders PJ, Meijer CJ.HPV type concordance in sexual couples determines 

the effect of condoms on regression of flat penile lesions.Br. J. Cancer. 2005; 92: 

1388–1392. 

21. Chaux A, Netto GJ, Rodríguez IM. Epidemiologic profile, sexual history, 

pathologic features, and human papillomavirus status of 103 patients with penile 

carcinoma. World J Urol. 2011; Nov 25. [Epub ahead of print]. 

22. Castellsagué X, Bosch FX, Muñoz N, Meijer CJ, Shah KV, de Sanjose S, Eluf-Neto J, 

Ngelangel CA, Chichareon S, Smith JS, Herrero R, Moreno V, Franceschi S. Male 

circumcision, penile human papillomavirus infection, and cervical cancer in 

female partners. N Engl J Med 2002; 346:1105–1112. 



75 
 

23. Franceschi S, Castellsagué X, Dal Maso L, Smith JS, Plummer M, Ngelangel C, 

Chichareon S, Eluf-Neto J, Shah KV, Snijders PJ, Meijer CJ, Bosch FX, Muñoz 

N.Prevalence and determinants of human papillomavirus genital infection in 

men. Br J Cancer. 2002; 86:705-11.  

24. Teixeira JC, Santos CC dos, Derchain SFM, Zeferino LC. Lesões induzidas por 

papilomavírus humano em parceiros de mulheres com neoplasia intraepitelial do 

trato genital inferior.Rev. Bras. Ginecol. Obstet.  1999; 21: 431-437.  

25. Nicolau SM, Camargo CG, Stávale JN, Castelo A, Dôres GB, Lörincz A, de Lima 

GR. Human Papillomavirus DNA detection in Male Sexual Partners of Women 

with Genital Human Papillomavirus Infection.  J Urology 2005; 65: 251-255. 

26. Johnson AM, Mercer CH, Beddows S, de Silva N, Desai S, Howell-Jones R, Carder 

C, Sonnenberg P, Fenton KA, Lowndes C, Soldan K. Epidemiology of, and 

behavioural risk factors for, sexually transmitted human papillomavirus 

infection in men and women in Britain. Sex Transm Infect. 2012; 3:212-7.  

27. Bar-Am A, Niv J. The role of HPV DNA in the evaluation and follow-up of 

asymptomatic male sexual partners of females with CIN3. Eur J 

GynaecolOncol.2007; 28:207-10. 

28. Hogewoning CJ, Bleeker MC, van den Brule AJ, Voorhorst FJ, van Andel RE, Risse 

EK, Starink TM, Meijer CJ.Pearly penile papules: still no reason for uneasiness. J 

Am Acad Dermatol. 2003; 49:50-4.  

29. Frega A, Stentella P, Villani C, Di Ruzza D, Marcomin GL, Rota F, Boninfante M, 

Pachì A. Correlation between cervical intraepithelial neoplasia and human 

papillomavirus male infections: a longitudinal study. Eur J GynaecolOncol.1999; 

20:228-30.  



76 
 

30. Leyva-López AG, Aranda-Flores CE, Conde-González C, Lazcano-Ponce EC. Low 

yield of HPV DNA determination in the distal region of the maleurethra. Salud 

Publica Mex. 2003; 45:S589-S593. 

31. Bleeker MC, Hogewoning CJ, Van Den Brule AJ. Penile lesions and human 

papillomavirus in male sexual partners of women with cervical intraepithelial 

neoplasia. J Am AcadDermatol.2002 Sep; 47:351-7. 

32. Costa S, Syrjänen S, Vendra C, Chang F, Guida G, Tervahauta A, HippeläinenM, 

Syrjänen K.Detection of human papillomavirus infections in the male 

sexualpartners of women attending an STD clinic in Bologna. Int J STD AIDS. 

1992; 3:338-46. 

33. Dunne EF, Nielson CM, Stone KM, Markowitz LE, Giuliano AR. Prevalence of 

HPV infection among men: A systematic review of the literature. J Infect 

Dis.2006; 194:1044-57.  

34. Hippeläinen MI, Yliskoski M, Syrjänen S, Saastamoinen J, Hippeläinen M,Saarikoski 

S, Syrjänen K. Low concordance of genital human papillomavirus (HPV)lesions 

and viral types in HPV-infected women and their male sexual partners. Sex 

TransmDis. 1994; 21:76-82.  

35. González Sánchez JL, Villalobos Roman M, Rodríguez de Santiago JD, Jimenéz 

Cordero A. [The male factor in the incidence and persistence of condyloma of the 

cervix and intraepithelial cervical neoplasms]. Ginecol Obstet Mex. 1991;59:335-

40.  

 

 



77 
 

36. Benevolo M, Mottolese M, Marandino F, Carosi M, Diodoro MG, Sentinelli S, Visca 

P, Rollo F, Mariani L, Vocaturo G, Sindico R, Terrenato I, Donnorso RP, Vocaturo 

A. HPV prevalence among healthy Italian male sexual partners of women with 

cervical HPV infection.J Med Virol 2008; 80:1275-81. 

Conflicts of Interest: We declare that there are no conflicts of interest. 

Highlights: 

1-The cytology may have an important role in diagnosis of penile lesions HPV induced. 

2- Further studies are required to determine the role of partner in women with hpv induced 

cervical lesions, not only as favoring infection but as individuals with increased risk for 

epithelial lesions to be partners of these women. 

Table 1 - Frequency distribution of the peniscopy findings in sexual partners of women with 

cervical lesions HPV induced. 

Lesion Types N % 
Positive acetic acid reading  33 40,20% 

 
FPL (Flat Penile Lesion) 30 36,50% 

 
Spiculated 8 9,70% 

 
Positive acetic acid reading +FPL 4 4,80% 

 
Nodule 1 1,20% 

 
Erosion 1 1,20% 

 
Flat and Spiculated 5 6,00% 

 
TOTAL 82 100% 
   

 

 



78 
 
 Table 2 - Frequency distribution of cytological and histological penis of partners of women 

with HPV induced cervical lesions. 

BIOPSY NUMBER FREQUENCY 
Condyloma 8 9,8 

Low-Grade Lesion 4 4,9 

High-Grade Lesion 1 1,2 

Epithelial Hyperplasia 3 3,7 

HPV (koilocytosis) 63 76,8 

Inconclusive 1 1,2 

Negative 2 2,4 

TOTAL 82 100 

CYTOLOGY NUMBER FREQUENCY 

Negatives 35 42,7 

HPV (koilocytosis) 29 35,4 

Low-Grade Lesion 6 7,3 

Inadequate 12 14,6 

TOTAL 82 100 
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Table 3 - Association between cytologic and peniscopy findings in sexual partners of women 

with cervical lesions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X ² with Yates correction = 0.0134 
 

Table 4 - Association between socio-behavioral and pathological risk and outcome of partners 

of women with HPV induced cervical lesions. 

 
 

 

 

 

 

 

R=0,40 
 
 
 
 
 

 

PENILE CYTOLOGY  
PENILE BIOPSY  Without HPV 

(koilocytosis) 
With HPV 
(koilocytosis) 

TOTAL 

Without HPV (koilocytosis) 
 
 

9        13,1 6           8,7 1521,7 

With HPV (koilocytosis) 
 
 
 

31       44,9 23         33,3 5478,3 
 

TOTAL 
 

40       58,0 
 

29          42,0 
 

69100,0 
 

VARIABLE P-VALUE 
Condom 0,906102 
STD 0,541706 
Phimosis 0,087523 
Smoking 0,999727 
Penile Hygiene 0,442585 
Partner’s lesion 0,294993 
Extra-marital relationship 0,108050 
Origin 0,211224 

Time with partner 0,020461 
  



80 
 



81 
 



82 
 
 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 
 

ARTIGO 2 

 

Lesões Epiteliais Penianas e Infecção pelo Papilomavírus Humanoem Parceiros de Mulheres 
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Resumo 

Introdução: Em contraste com a abundância de dados sobre os fatores de risco para aquisição 

da infecção pelo papillomavirus humano na mulher, pouco é conhecido sobre estes mesmos 

fatores no homem. Este estudo coletou informações publicadas em bases de dados sobre a 

prevalência destas lesões epiteliais penianas e explorou as potenciais associações com as 

lesões HPV induzidas das parceiras. 

Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática através de pesquisa em bancos de dados 

do PUBMED, LILACS, Scopus, EMBASE e biblioteca COCHRANE, entre dezembro de 

2009 e outubro de 2011. Para aanálise metodológicautilizou-se os padrões da iniciativa 

STROBE. Adicionalmente foram realizadas metanálises envolvendo os estudos selecionados. 

Resultados: Foram incluídos 29 estudos, com um total de 8033 pacientes. Realizadas 

7064peniscopias com 55% de positividade porém com apenas 51,2% de biópsias.Os estudos 

do tipo caso-controle apresentaram melhor qualidade metodológica na avaliação STROBE, 

com média de 15,6 pontos Todos os pacientes foram incluídos nas metanálises. Houve 

associação positiva entre os parceiros e as mulheres com lesão cervical ou infecção por 

Papilomavirus Humano quando se utilizou os métodos diagnósticos de pesquisa do DNA 

HPV e peniscopia. A associação foi negativa entre os estudos de coorte. 

Conclusão: As peniscopias apresentaram resultados positivos expressivos não acompanhados 

pelas biópsias e pesquisa do DNA- HPV. A citologia como método investigativoexibiu 

eficácia diagnóstica reduzida. Houve associação significativa positiva na metanálise dos 

estudos transversais e de caso- controle quando verificada a presença de infecção viral e 

lesões penianas entre os parceiros de mulheres com lesões cervicais. O risco relativo 

observado nos resultados negativos da pesquisa de DNA virale peniscopias negativas 

apareceu como fator protetor para a aquisição de lesões HPV induzidas no homem. Estes 

exames poderiam representar métodos preventivos para a aquisição da infecção viral.  

Palavras-chave: câncer cervical, lesão peniana, parceiros, papillomaviridae. 
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Abstract 
 
Background: In contrast to the abundant data of risk factors for acquisition of HPV infection 

in women, little is known about these same factors in man.  

Methods: A systematic review by searching in databases PUBMED, LILACS, EMBASE and 

Cochrane Library was conducted from December 2009 to October 2011. For the analysis of 

the methodology was used to STROBE Initiative. Additionally we performed a meta-analysis 

involving studies. 

Results: We included 29 studies with a total of 8033 patients. 7064 peniscopias was 

performed with 55% positivity. Studies of case-control showed better methodological quality 

assessment in STROBE, averaging 15.6 points All patients were included in the meta-

analyzes. There was a positive association between partners and women with cervical lesion 

or infection by Human Papillomavirus when using diagnostic methods for HPV DNA 

research and peniscopy. The association was negative among the cohort studies. 

Conclusion: The results showed peniscopias not accompanied by significant positive biopsies 

and HPV DNA research. The cytology as an investigative method was less efficacy. There 

was a significant positive association in the meta-analysis of cross-sectional studies and case-

control when checked for the presence of viral infection and penile lesions among partners of 

women with cervical lesions. The relative risk of negative outcomes observed in the study of 

viral DNA and negative peniscopias appeared as a protective factor for acquiring HPV 

induced lesions in man. These tests could represent preventive methods for acquiring viral 

infection. 

Keywords: cervical cancer, penile injury, partners, Papillomaviridae. 
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Introdução 
 

           Em todo o mundo, a cada ano, 500000 mulheres são vítimas de câncer de colo uterino, 

chegando-se a 50% de taxa de mortalidade média. Mais de 85% desses óbitos ocorre nos 

países em desenvolvimento, nos quais representa 13% de todos os cânceres femininos. A 

Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer projetou para 2030 mais de 770000 casos 

de câncer cervical e mais de 432000 mortes em regiões menos desenvolvidas do mundo1, 2. 

Milhões de mulheres portam de forma crônica e persistente a infecção pelo papillomavirus 

humano (HPV), o que as coloca em risco para o desenvolvimento do câncer cervical. Na 

ausência de intervenções, o câncer cervical continuará a figurar entre as principais causas de 

morte entre mulheres no mundo todo, particularmente em regiões menos desenvolvidas3. 

          Em contraste com a abundância de dados sobre os fatores de risco para aquisição da 

infecção por HPV na mulher, pouco é conhecido sobre estes mesmos fatores no homem.Os 

altos índices de recidiva confundem e dificultam o tratamento, e a marcante associação entre o 

HPV e o carcinoma de colo uterino tem aumentado ainda mais a preocupação e o interesse na 

avaliação dos parceiros das mulheres contaminadas pelo vírus4, 5. 

           Uma vez que não tem sido possível diferenciar entre infecção adquirida, recorrente e 

persistente em estudos transversais deve-se chamar atenção para o fato de que a introdução da 

infecção entre casais ocorre tanto via homem como via mulher 6. 

O diagnóstico, no homem, pode ser feito facilmente nos casos em que as lesões são vistas 

macroscopicamente. Porém, na maioria das vezes, há necessidade de se empregar a citologia, 

a peniscopia, a histopatologia e métodos de biologia molecular para um diagnóstico mais 

preciso7.  

          Enquanto a maioria das infecções são assintomáticas ou auto-limitadas, a aquisição de 

tipos específicos de HPV pode resultar em um significante gasto econômico, com estimativa 
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direta de 418 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos em gastos médicos para 

tratamento da infecção por HPV não cervical. As estimativas mundiais e nos Estados Unidos 

mostram que os gastos com os cânceres não cervicais induzidos por HPV são substanciais e 

aproximadamente iguais entre homens e mulheres. 7,8 

           Uma compreensão da infecção por HPV no homem é, portanto, importante em termos 

de redução da transmissão do HPV para a mulher e melhoria da sua saúde, e devido ao fato de 

que no homem a infecção pode desenvolver ambos, câncer do pênis e ânus9. 

          Os autores coletaram informações publicadas em bases de dados sobre a prevalência 

das lesões epiteliais penianas e exploraram as potenciais associações com as lesões HPV 

induzidas das parceiras. 

Material e métodos  
 
          Foram revistas publicações indexadas no Medical Literature Analysis and 

RetrievalSystem (MEDLINE), acessado através do banco de dados do PUBMED, Latin 

Americanand Caribbean Health Sciences (LILACS), Biblioteca Cochrane, EMBASE e a base 

de dados SCOPUS. Os bancos de dados foram acessados de dezembro de 2009 a outubrode 

2011. 

          Os descritores foram definidos de acordo com a nomenclatura Medical Subject Headins 

(MeSH) do MEDLINE :cervical intraepithelial neoplasia, papillomaviridae, uterine cervical 

neoplasms, sexual partners, penile diseases. Os autores subseqüentemente revisaram as 

referências bibliográficas de cada artigo selecionado para identificar mais estudos relevantes a 

pesquisa. 

          Para avaliação de qualidade metodológica dos artigos selecionado foram utilizados 22 

critérios propostos pela iniciativa STROBE (Strengthening the Reporting of Observational 

Studies in Epidemiology)10(Anexo 2). 
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          Foram incluídos estudos nos quais houve pesquisa das alterações epiteliais penianas e 

ou infecção por HPV em parceiros de mulheres que possuíam lesões epiteliais cervicais e ou 

infecção por HPV na cérvice, cuja língua original era o inglês, o espanhol ou o português.        

           Não foi estabelecido limite temporal. Artigos de revisão, relatos de caso e cartas ao 

editor foram excluídos, assim como artigos nos quais os sujeitos das pesquisas apresentaram 

outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) concomitantes. 

            A revisão foi realizada por dois pesquisadores independentes (JMGD e ADOF), 

utilizando as palavras-chaves e os artigos identificados inicialmente através do título, em 

seguida através do abstract e texto completo, quando necessário. Uma vez selecionados, todos 

foram analisados através do texto completo.            

            Foram coletados os seguintes dados de cada estudo: autor, nome do periódico, país e 

ano de publicação, base de dados, período do estudo, tipo do estudo, número de pacientes 

incluídos no estudo, peniscopia se positiva ou não, pesquisa do DNA HPV se positiva ou não, 

números de pacientes com HPV de baixo risco e HPV de alto risco, citologia positiva ou não. 

A biópsia, quando realizada, foi considerada. 

As metanálises foram realizadas utilizando todos os estudos, foram separadas por desenho de 

estudo e em cada desenho de estudo foram divididas em dois grupos distintos, a metanálise 

com estudos que realizaram pesquisa de HPV e estudos que realizaram peniscopia.Foi 

utilizado o software Review Manager (RevMan) [Computer program].Version 5.1. 

Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane Collaboration, 2011. 

          As estimativas foram calculadas usando risco relativo (RR) para os estudos de coorte, 

casos- controle e estudos transversais. A heterogeneidade entre os estudos foi avaliada usando 

o teste do Chi- quadrado (X2). 
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Resultados 

             Foram identificados 68 estudos, 21 por meio do PUBMED, dois do LILACS, 13 do 

SCOPUS, 31 do EMBASE e um artigo através da Biblioteca Cochrane. A busca a partir das 

referências identificou mais 14 artigos. Após exclusão das duplicatas, restaram 60 estudos, 

dos quais 29 foram selecionados.  

                                           Identificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma da recuperação dos estudos na Revisão Sistemática. 

          Os artigos que não atendiam os critérios de elegibilidade foram excluídos. 8-9,11-39 Nos 

vinte e nove artigos selecionados, foram avaliados 8033 pacientes, destes 7311 eram homens 

parceiros de mulheres com lesões epiteliais cervicais ou infecção por HPV. Outros 722 

Estudos identificados através do banco de 
dados: 68 
 

PUBMED N=21 
LILACSN=02 
SCOPUSN=13 
EMBASEN=31 
COCHRANE N=01 
 

Estudos adicionais identificados através 
das referências: 14 

Estudos após exclusão das duplicatas: 60 

Triagem 

Estudos triados: 29 

Estudos excluídos: 31 
 
Inadequação aos critérios de seleção: 
PUBMED:10 
 LILACS:  01 
 SCOPUS: 05 
 EMBASE:15 
 COCHRANE:00 
 
 

Elegibilidade 

Estudos incluídos na análise qualitativa e 
metanálise: 29 
 

Incluídos 
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homens eram parceiros de mulheres sem infecção por HPV ou lesão cervical, e foram 

incluídos nos respectivos estudos como parte do grupo controle. Em um estudo de caso-

controle, 186 pacientes eram mulheres com NIC em quanto os casos eram mulheres com 

condiloma. 

           Entre os estudos incluídos, 21eram estudos transversais40-60, cinco estudos de caso-

controle61-65 e três estudos de coorte66-68. Os estudos avaliaram um total de 8033 pacientes, 

dos quais 2732 pacientes participaram dos estudos transversais, 3494 dos estudos de coorte e 

1807 dos estudos de caso-controle, sendo 899casos e 908 controles. 

           Em três estudos, os pacientes não foram examinados através de peniscopia40, 60,65. Das 

7064 peniscopias realizadas, 3858 (55%) foram positivas, porém apenas, 2199 (57%) 

biópsias, foram realizadas. Destas, 1070 (48%) apresentavam lesões sugestivas de infecção 

por HPV. Os autores consideraram infecção por HPV quando o estudo se referia à presença 

de coilocitose ou de infecção viral propriamente dita.  

          Condilomas foram identificados em 335 biópsias (17%), e em 119 biópsias (35,5%), foi 

identificada neoplasia intraepitelial peniana (PIN). A genotipagem foi realizada em 3384 

pacientes, sendo positiva em 1393 casos (41%), e negativa em 1991casos, equivalendo a 59% 

do total.  

          A presença de HPVs de alto risco foi encontrada em 462 pacientes (23%)e HPVs de 

baixo risco em 431 (31%). Foram encontrados ambos os tipos de HPVs em 26 (2%) dos 

pacientes. Em um estudo não foi quantificada a presença de HPVs de alto risco  69, em dois 

estudos não foi quantificado HPVs de baixo risco61, 68. A citologia do esfregaço peniano só foi 

utilizada como método diagnóstico morfológico em 700 pacientes, sendo positiva para 
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alterações sugestivas de infecção por HPV e ou alterações epiteliais em apenas 77 (11%) dos 

indivíduos. 

Tabela 1- Resumo dos estudos transversais com parceiros de mulheres com lesão epitelial 
cervical 

Autor Sujeitos Peniscopia HPV Tipo de HPV Citologia Biópsia 
  + - + - AR BR + -  
Benévolo et al 
[40] 

77 Não realizada 25 35%46 65% 
 

22 31% 3 4% 
 
 

Não realizada Não realizada 

Rombaldi et al 
[41] 
 

99 6263%  37 37% 
 
 

54 55%45 45% 
 
 

44%  95 96% 
 
 

Não realizada HPV⃰ 
47        47% 
PIN⃰ ⃰ 
1            1% 
Negativa 
25        26% 
26 não avaliados 
 

Kokelj et al[42] 81 46 57%35 43% 
 

Não tipificado Não tipificado Não realizada Não realizada 

Teixeira et al 
[43] 

337 144 43%19357% 
 
 

Não tipificado Não tipificado 10 4% 327 
96% 
 

Condiloma plano 
141     62% 
Condiloma 
acuminado 
18         8% 
PIN 
6           3% 
Outros 
120         52% 
 
 

Hogewo 
ning et al[44] 

211 151 72%60 28% 
 
 

84 40% 63 43% 
59 amostras 
inadequadas e 
cinco perdidas 
 

Não tipificado Não realizada HPV 
151       100% 
PIN 2 
2                2% 
Outros 
7                7% 
 

Bleeker et al[45] 175 110 68%51 32% 
14 excluídos 
 
 

70 59%49 41% 
 
 

66 94% 6 4% 
 

Não realizada HPV 
11              78% 
PIN1 
4                28% 
PIN 2 
1                 7% 
Condiloma 
acuminado 
1                 7% 
Outros 
9                64% 
 

⃰Coilocitose     ⃰ ⃰ Neoplasia Intraepitelial Peniana 
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Tabela 1- Continuação... 
 
Autor Sujeitos Peniscopia HPV Tipo de HPV Citologia Biópsia 
  + - + - AR BR + -  
Hippelainen 
et el[46] 

270 270100% 
 
 

107 40%163 60% 
151 biópsias de 
áreas saudáveis 
96% 142 94% 
 

41 38%66  62% 
151 biópsias de 
áreas saudáveis 
222% 7 78% 
 

Não realizada HPV⃰ 
193     71% 
PIN⃰ ⃰ 
20         7% 
Condiloma 
acuminado 
23                8%     
Suspeitos 
29              11% 
Negativa 
81              30% 
Áreas saudáveis 
100% negativas 
 
 

González et 
al[47] 

113 97 86%16 14% 
 

Não tipificado Não tipificado 34 30%79 70% 
 

HPV 
66           92% 
Negativa 
6              8% 
 

Hippelainen 
et al[48] 

101 91 90%10 10% 
 
 

33 34%63 66% 
 

Não tipificado 9 9% 92 91% 
 

HPV 
41        43% 
lesões suspeitas   
17         18% 
negativas 
38         40% 
 
 

Nicolau et 
al[49] 

50 44 88%6 12% 
 
 

35 70%15 30% 
 

514%  8  24% 
 

Não realizada HPV 
14         14%. 
 

Rosenblatt 
et al[50] 

90 14 16% 76 84%  14 16% 76 84% 
 
 

857%    7  50% 
 
 

Não realizada Não realizada 

Levine et 
al[51] 

34 18 53% 16 47% 
 

Não tipificado Não tipificado Citologia 
urinária 
17 53% 15 47% 
 

HPV  
7             20% 
PIN1  
1                3% 
 

⃰Coilocitose ⃰ ⃰ Neoplasia Intraepitelial Peniana 
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Tabela 1- Continuação... 
 
Autor Sujeitos Peniscopia HPV Tipo de HPV Citologia Biópsia 
  + - + - AR BR + -  
Sand et al [52] 90 81 90%9 10% Não tipificado Não tipificado Não 

realizada 
Condilomas 
62       69% 
Negativas 
13        31% 
 
 

Maymon et 
al[53] 

63 24 38%39 62% 
 

Não tipificado Não tipificado Não 
realizada 

HPV 
1524% 

Costa et al[54] 65 63 97%2  3% 
 

26 40%39 60% 
 

3 5%12 18%  
 
 

Não 
realizada 

HPV⃰ 
18        28% 
HPV + PIN⃰ ⃰ 1 
5            8% 
HPV + PIN 2 
1            1% 
Negativas 
41         63%     
 

Schineider et 
al[55] 

156 120 77%36 23% 61 39%95 61% 3724% 15 10% 
Ambos os tipos 
9            6% 

Não 
realizada 

condilomas 
5              3% 
Outros 
5            3% 
Negativas 
8                5% 
 

Laurikka et 
al[56] 

45 34 75%11 25% 
 

Não tipificado Não tipificado Não 
realizada 

HPV 
31        69% 
PIN 
3             6% 

Monsone 
go et al[57] 

226 22097%   6 3% 188 83%38 17% Não tipificado Não 
realizada 

Não realizada 

Kennedy et 
al[58] 

214 20094%  14 6% Não tipificado Não tipificado Não 
realizada 

HPV 
142     73% 
PIN 
  11       6% 
Negativa 
  41      21% 
 

Giraldo et 
al[59] 

54 13 24%41 76%   14 26%40 74% 
 

14 26%     N T⃰ ⃰ ⃰ Não 
realizada 

Condiloma  
2         16% 
PIN 1 
2          16% 
PIN 2 
1            8% 
Negativa 
8         60% 
 
 

Bleeker et 
al[60] 

181 Não realizada 132 73% 49 27% 
 

106 80%49 37% 
21 indetermi 
nados 

Não 
realizada 

Não realizada 

⃰ Coilocitose ⃰ ⃰ Neoplasia Intraepitelial Peniana ⃰ ⃰ ⃰ Não tipificado 
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Tabela 2- Resumo dos estudos de caso-controle com parceiros de mulheres com lesão epitelial 
cervical 
 
Autor Sujeitos Peniscopia HPV Tipo de HPV Citologia Biópsia 
  + - + - AR BR + -  
Barrasso et 
al[61] 

294 parceiros de 
mulheres com 
condiloma 
 
 
 
 
186 
mulheres com 
NIC 
 

20369%91 31% 
 
 
 
 
 
 
139 45% 47 25% 
 
 

227 %272 93% 
 
 
 
 
 
 
32 23% 154 83% 
 
 

12 4 % 2 1% 
cinco 
inconclusivos 
três 
indeterminados 
 
 
95%   7   4% 
sete 
inconclusivos 
cinco 
indeterminados  
 

Não 
realizada 

HPV⃰ 
121       41% 
Suspeito 
39         13% 
PIN⃰ ⃰ 
4             2% 
 
HPV 
4             2% 
Suspeito 
41         22% 
PIN 
61         33% 
 
 
 

Bergman 
et al[62] 

113 casos 
 
 
94 controles 
 

78 69%3531% 
 
 
22%  92 98% 
 

Não tipificado Não tipificado Não 
realizada 

HPV 
78     69% 
 
HPV 
2         2% 
 
 

Bleeker et 
al [63] 
 
 
 

118 controles 
 
 

238 casos 

16 14%102 86% 
 
 
138 60%92 40% 
oito não avaliados 

21 25%97 75% 
 
 
101 59%37 41% 
 
 
 

4 19%17 81% 
 
 
47 48%54 32% 
 

Não 
realizada 

Não realizada 

Campion 
et al[64] 

50 casos 
 
 
 
 
 
 
 
25 controles 
 

23 46% 27 54% 
 
 
 
 
 
 
 
312%   22  88% 
 

HPV esfregaço  
15 30%35 70% 
 
HPV biópsia  
18 pacientes 
714%    11 22% 
 
 
HPV esfregaço 
12%      24  98% 
0% de biópsias 
postivas 
 

HPV esfregaço 
10 20%5  10% 
 
HPV biópsia 
612%           0 
um inconclusivo 
 

Não 
realizada 

HPV 
19     38% 
Displasia 
severa 
1         2% 
Ca in situ 
3         6% 
 
HPV 
3       6% 
 

Brinton et 
al[65] 
 
 

204 casos 
 
 
 
485 controles 
 

Não realizada 93 46%   111 54% 
 
 
 
193 40%292 60% 

14 15%11 12% 
AR e BR 
8                  9% 
 
3920%  24 12% 
AR e BR 
9                  5% 
 

Não 
realizada 

Não realizada 

⃰Coilocitose  ⃰ ⃰ Neoplasia Intraepitelial Peniana 
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Tabela 3- Resumo dos estudos de coorte com parceiros de mulheres com lesão epitelial 
cervical 
 
Autor Sujeitos Peniscopia HPV Tipo de HPV Citologia Biópsia 
  + - + - AR BR + -  
BarÁm& 
Niv[66] 

74 1723%      57  77% 
 
 
 

13 18%61 
82% 
 

1318%  NT⃰ 
 

Não realizada Não realizada 

Frega et 
al[67] 

3210 
 

1373 43% 1837 57% 
 
 

4337%  74  
63% 
Avaliado 
em 117 
pacientes 
 

NT       4337% 
 
 

76% 110 94% 
Avaliada em 
117 pacientes 
 

HPV⃰ ⃰ 
45         38% 
Negativa  
72         57% 
Avaliada em 
117 pacientes 
 
 

Frega et 
al[68] 

210 
 

64 30%      146 70% 
 
 

   HPV 
59        28% 
PIN⃰ ⃰ ⃰ 1 
1            2% 
PIN 2 
1            2% 
 
 

⃰ Não tipificado   ⃰  ⃰Coilocitose     ⃰ ⃰ ⃰ Neoplasia Intraepitelial Peniana 
 
 
              A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada segundo os critérios da iniciativa 

STROBE13. Foi obtida uma média de 14,5 pontos para os estudos, variando entre 10 e 20 

pontos. Observou-se que os estudos do tipo caso-controle apresentaram melhor qualidade 

metodológica, com média de 15,6 pontos, enquanto os estudos de coorte apresentaram pior 

qualidade, com uma média de 13,3 pontos. 
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Tabela 4- Avaliação metodológica dos estudos transversais segundo a iniciativa STROBE. 
 
 
Autor Periódico/ 

Ano 
Base de 
Dados 

Período 
do Estudo 

Tipo de 
Estudo 

País Avaliação 
STROBE 

Benévolo et 
al [40] 

J Méd 
Virol/ 2008 
 

PUBMED Set 2004 a 
Jan 2008 

Transversal ITÁLIA 15 pontos 

Rombaldi et 
al [41] 

Braz J Med 
Biol 
Res/2006 
 

PUBMED Fev 2003 
a Jul de 
2004 

Transversal BRASIL 15 pontos 

Kokelj et al 
[42] 
 
 

Int J 
Dermatol/ 
1993 
 

PUBMED 1989/ 
1991 
 

Transversal ITÁLIA 11 pontos 

Teixeira et 
al [43] 
 

RBGO 
1999 
 

LILACS Jan 1994 
a Nov de 
1998 
 

Transversal BRASIL 15 pontos 

Hogewo 
ning et al 
[44] 
 

J Am Acad 
Dermatol/ 
2003 
 

PUBMED 1993 a 
2001 
 

Transversal HOLANDA 19 pontos 

Bleeker et 
al[45] 
 
 

J Am Acad  
Dermatol/ 
2002 
 

EMBASE 1993 a 
1999 
 

Transversal HOLANDA 14 pontos 

Hippelai 
nen et al 
[46] 
 

Sexually 
Transmitted 
Diseases 
/1994 
 
 

EMBASE Não 
informado 

Transversal FINLANDIA 16 pontos 

Gonzáles et 
al [47] 
 

Ginecología 
y 
Obstetricia 
de México/ 
1991 
 

PUBMED Ago 1989 
a Jul de 
1990 
 

Transversal MÉXICO 12 pontos 

Hippelainen 
et al [48] 
 
 

Genitourin 
Med/1991 
 

PUBMED Fev 1989 
a Fev de 
1990 
 

Transversal FINLANDIA 14 pontos 
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Tabela 4- Continuação... 
 
Autor Periódico/ 

Ano 
Base de 
Dados 

Período do 
Estudo 

Tipo de 
Estudo 

País Avaliação 
STROBE 

Nicolau et 
al [49] 
 

Urology/ 
2005 
 

PUBMED Set1997 a 
Mai 2000 
 

Transversal BRASIL 15 pontos 

Rosenblatt 
et al [50] 
 
 

Int J 
Gynecol 
Obstet/2004 
 
 

PUBMED 
 
 
 

Jul 1999 a 
Nov 2001 
 
 

Transversal 
 
 
 

BRASIL 
 
 
 

12 pontos 

Levine et 
al [51] 
 
 

Int J 
Gynecol 
Obstet/1984 
 
 

PUBMED Não refere 
 

Transversal 
 
 
 

EUA e 
CANADÁ 

10 pontos 

Sand et al 
[52] 
 
 

Obstet 
Gynecol/ 
1986 
 

PUBMED Mar1984 a 
Jun1985 
 

Transversal EUA 10 pontos 

Maymon et 
al [53] 
 
 

J Reprod 
Med/ 1995 
 

PUBMED Jan1987 a 
Dez1990 
 

Transversal ISRAEL 15 pontos 

Costa et al 
[54] 
 
 

Int. J. STD 
AIDS/1992 
 

PUBMED Fev1990 a 

Jan1991 

 

Transversal ITÁLIA 13 pontos 

Schineider 
et al [55] 
 

J. Urol 
/1988 
 

PUBMED Set 1984 a 

Jul 1987 

 

Transversal ALEMANHA 12 pontos 
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Tabela 4- Continuação... 
 
Autor Periódico/ 

Ano 
Base de 
Dados 

Período do 
Estudo 

Tipo de 
Estudo 

País Avaliação 
STROBE 

Laurikka et 
al [56] 
 

Ann Chir 
Gynecol/ 
1990 
 

PUBMED 1986 a 1988 
 

Transversal FINLÂNDIA 13 pontos 

Monsonego 
et al [57] 
 

Int. J. STD 
AIDS/1993 
 

PUBMED Abr a Out 
de 1999 
 

Transversal FRANÇA 18 pontos 

Kennedy et 
al [58] 
 

Med J 
Aust/1988 
 

PUBMED Não 
Referido 

Transversal AUSTRÁLIA 16 pontos 

Giraldo et al 
[59] 
 
 

Eur J Obstet 
Gynecol 
Reprod 
Biol/2008 
 

PUBMED Abr 2003 a 
Jun 2005 
 
 

Transversal BRASIL 19 pontos 

Bleeker et al 
2005[60] 

Clin Infect 
Dis/ 2005 
 

PUBMED 1992 a 2002 
 

Transversal HOLANDA 19 pontos 
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Tabela 5- Avaliação metodológica dos estudos de caso- controle segundo a iniciativa 
STROBE. 
 
Autor Periódico/ 

Ano 
Período 
do Estudo 

Base de 
Dados 

Tipo de 
EStudo 

Pais  Avaliação STROBE 

Barrasso 
et al[61] 
 

New 
England/ 
1987 
 

Não 
Informado 
 

EMBASE Caso- 
Controle 

França 13 pontos 

Bergman 
et al [62] 
 

J Reprod 
Med /1992 
 

Não 
Informado 

PUBMED Caso- 
Controle 

EUA 15 pontos 

Bleeker 
et al [63] 

Int J 
Cancer/2005 
 

Casos 
Abril 

2002 a 
Novembro 

de 2002 
 

Controles 
Dezembro 
de 1995 a 
junho de 

2002 
 

PUBMED Caso- 
Controle 

HOLANDA 20 pontos 

Campion 
et al [64] 
 

Genitourin 
Med/ 1988 
 
 

Não 
Informado 

PUBMED Caso- 
Controle 

INGLATERRA 12 pontos 

Brinton 
et al 
[65] 
 

Int J Cancer/ 
1989 
 

Jan 1986 a 
Jun de 
1987 
 

EMBASE Caso- 
Controle 

MULTICÊNTRICO 18 pontos 

 
Tabela 6- Avaliação metodológica dos estudos de coorte segundo a iniciativa STROBE. 
 
 
Autor Periódico/ Ano Base de 

Dados 
Período do 
Estudo 

Tipo de 
Estudo 

País Avaliação 
STROBE 

Bar- Am 
& Niv[66] 
 

Eur J Gynaecol 
Oncol/ 2007 
 

2004 
 

PUBMED Coorte ISRAEL 10 pontos 

Frega et 
al[67] 
 

Anticancer 
Research/ 2006 
 

1987/2001 
 

PUBMED Coorte ITÁLIA 18 pontos 

Frega et al 
[68] 

European 
Journal of 
Gynaecological 
Oncology/ 
1999 
 
 

1985 a 

1993 

 

PUBMED Coorte ITÁLIA 12 pontos 
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Metanálise dos Estudos Transversais 
 
Pesquisa de HPV 
 
          Treze estudos foram agrupados nessa metanálise, somando 1564 participantes40, 41, 44, 45, 

46, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 59,60. A positividade das pesquisas de HPV no pênis de pacientes com 

parceiras com diagnóstico de lesões HPV induzidas foi preponderante, com a diferença das 

médias padronizadas (DMP) de 0,87 (IC95%: 0,81 – 0,94), p < 0,00001.  

          De acordo com a comparação dos dois grupos, a magnitude de efeito foi muito 

pequena. Houve heterogeneidade entre os estudos, com variabilidade muito alta (I2 = 96%). 

 
Tabela 7- Associação de DNA HPV positivo e negativo entre os parceiros e mulheres com 

lesões epiteliais cervicais HPV induzidas nos estudos transversais. 

 

 Pesquisa de HPV Frequência 
relativa 

Risco Relativo 
Negativa Positiva 

Evento Total Evento Total Valor [IC95%] 
Benévolo 2008 46 71 25 71 3,0% 1,84 [1,28; 2,63] 
Bleeker 2002 49 119 70 119 8,4% 0,70 [0,54; 0,91] 
Bleeker 2005 49 181 132 181 15,8% 0,37 [0,29; 0,48] 
Costa 1992 39 65 26 65 3,1% 1,50 [1,05; 2,15] 
Giraldo 2008 40 54 14 54 1,7% 2,86 [1,77; 4,61] 
Hippelainen 1991 63 96 33 96 3,9% 1,91 [1,40; 2,61] 
Hippelainen 1994 163 270 107 270 12,8% 1,52 [1,28; 1,82] 
Hogewoning 2003 63 147 84 147 10,0% 0,75 [0,59; 0,95] 
Monsonego 1999 38 226 188 226 22,5% 0,20 [0,15; 0,27] 
Nicolau 2005 15 50 35 50 4,2% 0,43 [0,27; 0,68] 
Rombaldi 2006 45 99 54 99 6,5% 0,83 [0,63; 1,10] 
Rosenblatt 2004 23 30 7 30 0,8% 3,29 [1,67; 6,47] 
Schineider 1988 95 156 61 156 7,3% 1,56 [1,23; 1,97] 
Total (95% CI) 728 1564 836 1564 100,0% 0,87 [0,81; 0,94] 
       
Heterogeneidade: Qui² = 301,05, df = 12 (P < 0,00001); I² = 96% 
Teste para efeito total: Z = 3,62(P =0.0003) 
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Figura 1: Associação de DNA HPV positivo e negativo entre os parceiros emulheres com 

lesões epiteliais cervicais HPV induzidas nos estudos transversais. 

 

 

 
 
Peniscopia 

          Dezenove estudos que realizaram peniscopia em parceiros de mulheres com alterações 

epiteliais cervicais e infecção por HPV foram incluídos nesta metanálise, somando 2400 

participantes41-59. O resultado apresentou efeito estatisticamente significativo com relação  a 

positividade na peniscopia de pacientes com parceiras com diagnóstico de lesões cervicais 

HPV induzidas, com a diferença das médias padronizadas (DMP) de 0,34 (IC95%: 0,32 – 

0,37), p < 0,00001. De acordo com a comparação dos dois grupos, a magnitude de efeito foi 

muito pequena. Houve heterogeneidade entre os estudos, com variabilidade muito alta (I2 = 

97%). 
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Tabela 8: Associação de peniscopias positivas e negativas entre os parceiros emulheres com 
lesões epiteliais cervicais HPV induzidas nos estudos transversais. 
 Peniscopia Frequência 

relativa 
Risco Relativo 

Negativa Positiva 
Evento Total Evento Total Valor [IC95%] 

Bleeker 2002 51 161 110 161 6,1% 0,46 [0,36; 0,60] 
Costa 1992 2 65 63 65 3,5% 0,03 [0,01; 0,12] 
Giraldo 2008 51 54 13 54 0,7% 3,92 [2,43; 6,33] 
Gonzales 1991 16 113 97 113 5,4% 0,16 [0,10; 0,26] 
Hippelainen 1991 10 101 91 101 5,1% 0,11 [0,06; 0,20] 
Hippelainen 1994 0 270 270 270 15,1% 0,00 [0,00; 0,03] 
Hogewoning 2003 60 211 151 211 8,4% 0,40 [0,32; 0,50] 
Kennedy 1988 14 214 200 214 11,2% 0,07 [0,04; 0,12] 
Kokelj 1993 35 81 46 81 2,6% 0,76 [0,56; 1,04] 
Laurikka 1990 11 45 34 45 1,9% 0,32 [0,19; 0,56] 
Levine 1984 16 34 18 34 1,0% 0,89 [0,55; 1,43] 
Maymon 1995 39 63 24 63 1,3% 1,63 [1,12; 2,35] 
Monsonego 1999 6 226 220 226 12,3% 0,03 [0,01; 0,06] 
Nicolau 2005 6 50 44 50 2,5% 0,14 [0,06; 0,29] 
Rombaldi 2006 37 99 62 99 3,5% 0,60 [0,44; 0,80] 
Rosenblatt 2003 25 30 5 30 0,3% 5,00 [2,21;11,31] 
Sand 1986 9 90 81 90 4,5% 0,11 [0,06; 0,21] 
Schineider 1987 36 156 120 156 6,7% 0,30 [0,22; 0,40] 
Teixeira 1999 193 337 144 337 8,0% 1,34 [1,15; 1,56] 
Total 617 2400 1793 2400 100,0% 0.34 [0,32; 0,37] 
       
Heterogeneidade: Qui² = 712,93, df = 18 (P < 0.00001); I² = 97% 
Teste para efeito total: Z = 26,92 (P < 0.00001) 
 
Figura 2: Associação de peniscopias positivas e negativas entre os parceiros emulheres com 
lesões epiteliais cervicais HPV induzidas nos estudos transversais. 
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Metanálise dos estudos de caso-controle. 
 
Pesquisa de HPV 
 
            Quatro estudos foram agrupados nessa metanálise61-65. O resultado da metanálise, com 

1160 participantes apresentou efeito positivo estatisticamente significantena detecção de HPV 

em parceiros de mulheres com lesões HPV induzidas, com a diferença das médias 

padronizadas (DMP) de 0,13 (IC95%: 0,09 – 0,20), p < 0,001. Houve heterogeneidade entre os 

estudos, com variabilidade alta (I2 = 73%). 

Tabela 9– Associação de DNA HPV positivo e negativo entre os parceiros e mulheres com 
lesões epiteliais cervicais HPV induzidas  nos estudos de caso-controle. 
 

 Pesquisa de HPV Frequência 
relativa 

Risco Relativo 
Controles Casos 

Evento Total Evento Total Valor [IC95%] 
Barrasso 1987 3 50 342 480 26,4% 0,08 [0,03 – 0,25] 
Bergman 1992 2 94 78 113 29,0% 0,03 [0,01 – 0,12] 
Bleeker 2005 16 118 138 230 38,3% 0,23 [0,14 – 0,36] 
Campion 1988 3 25 23 50 6,3% 0,26 [0,09 – 0,79] 
Total (95% CI) 24 287 581 873 100,0% 0,13 [0,09 – 0,20] 
       
Heterogeneidade: Chi² = 11.25, df = 3 (P = 0.01); I² = 73% 
Teste para efeito toral: Z = 10.07 (P < 0.00001) 
 
 
Figura 3- Associação de DNA HPV positivo e negativo entre os parceiros e mulheres com 
lesões epiteliais cervicais HPV induzidas nos estudos de caso-controle. 
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Peniscopia 

            Três estudos foram agrupados nessa metanálise65-67. O resultado da metanálise, com 

1049 participantes, apresentou efeito estatisticamente significativo com a positividade na 

detecção de HPV em pacientes com parceiras com diagnóstico de lesões por HPV, com a 

diferença das médias padronizadas (DMP) de 0,58 (IC95%: 0,49 – 0,68), p < 0,001. Houve 

heterogeneidade entre os estudos, com variabilidade alta (I2 = 95%). 

Tabela 10- Associação de peniscopias positivas e negativas entre os parceiros e mulheres com 
lesões epiteliais cervicais HPV induzidas nos estudos de caso-controle. 
 

 Peniscopia Frequência 
relativa 

Risco Relativo 
Controles Casos 

Evento Total Evento Total Valor [IC95%] 
Bleeker (2005) 21 118 101 138 38,8% 0,24 [0,16 – 0,36] 
Brinton (1989) 193 485 93 204 54,6% 0,87 [0,73 – 1,05] 
Campion 
(1988) 

1 25 33 79 6,6% 0,10 [0,01 – 0,66] 

Total 215 628 227 421 100,0% 0,58 [0,49 – 0,68] 
       
Heterogeneidade: Chi² = 40.26, df = 1 (P = 0.00001); I² = 95% 
Teste para efeito toral: Z = 6.39 (P < 0.00001) 
 
 
Figura 4- Associação de peniscopias positivas e negativas entre os parceiros e mulheres com 
lesões epiteliais cervicais HPV induzidas nos estudos de caso-controle. 
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Metanálise dos estudos de Coorte. 

Pesquisa de HPV 

            Dois estudos foram agrupados nessa metanálise 66,67, em coortes com ume oito  anos 

de duração respectivamente. O resultado da metanálise, com 191 participantes, apresentou 

efeito estatisticamente significante negativo nas pesquisas de HPV no pênis de pacientes com 

parceiras com diagnóstico de lesões por HPV, com a diferença das médias padronizadas 

(DMP) de 2,41 (IC95%: 1,89 – 3,07), p < 0,001. De acordo com a comparação dos dois grupos 

a magnitude de efeito foi muito pequena. Houve heterogeneidade entre os estudos, com 

variabilidade muito alta (I2 = 92%). 

Tabela 11- Associação de DNA HPV positivo e negativo entre os parceiros e mulheres com 
lesões epiteliais cervicais HPV induzidas nos estudos de coorte. 
 
 Pesquisa de HPV Frequência 

relativa 
Risco Relativo 

Negativo Positivo 
Evento Total Evento Total Valor [IC95%] 

       
Frega (2006) 74 117 43 117 76,8% 1,72 [1,31 - 2,27] 
Bar-Am (2004) 61 74 13 74 23,2% 4,69 [2,83 - 7,77] 
       
Total 135 191 56 191 100,0% 2,41 [1,89 - 3,07] 
       
Heterogeneidade: Chi² = 12,47, df = 1 (P = 0,0004); I² = 92% 
Teste para efeito toral: Z = 7,13 (P < 0,00001) 
 
Figura 5- Associação de DNA HPV positivo e negativo entre os paceiros e mulheres com 
lesões epiteliais cervicais HPV induzidas nos estudos de coorte. 
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Peniscopia 

            Três estudos foram agrupados nessa metanálise66-68 em coortes com um, oito e 14 anos 

de duração respectivamente. O resultado da metanálise, com 3.494 participantes, apresentou 

efeito estatisticamente significativo com a negatividade na peniscopia de pacientes com 

parceiras com diagnóstico de lesões cervicais HPV induzidas, com a diferença das médias 

padronizadas (DMP) de 1,40 (IC95%: 1,34 – 1,47), p < 0,00001. De acordo com a comparação 

dos dois grupos a magnitude de efeito foi muito pequena. Houve heterogeneidade entre os 

estudos, com variabilidade muito alta (I2 = 95%). 

Tabela 12- Associação de peniscopias positivas e negativas entre os parceiros e mulheres com 
lesões epiteliais cervicais HPV induzidas nos estudos de coorte. 
 
 Peniscopia Frequência 

relativa 
Risco Relativo 

Negativa Positiva 
Evento Total Evento Total Valor [IC95%] 

       
Bar-Am 2004 57 74 17 74 1,2% 3,35 [2,17; 5,18] 
Frega 1999 146 210 64 210 4,4% 2,28 [1,83; 2,85] 
Frega 2006 1837 3210 1373 3210 94,4% 1,34 [1,27; 1,41] 
       
Total 2040 3494 1454 3494 100,0% 1,40 [1,34; 1,47] 
       
Heterogeneidade: Qui² = 37,10, df = 2 (P < 0,00001); I² = 95% 
Teste para efeito total: Z = 13,72 (P < 0,00001) 
 
 
Figura 6- Associação de peniscopias positivas e negativas entre os parceiros e mulheres com 
lesões epiteliais cervicais HPV induzidas nos estudos de coorte. 
 

 

 
 
 



109 
 
 
Discussão 

 

          A presente revisão sistemática identificou que 55% das peniscopias eram positivas. O 

achado de peniscopias positivas na literatura estudada variou de 16% a 100%50,46. Essa 

variabilidade demonstra que, embora a metodologia para o procedimento seja semelhante em 

todos os estudos, o diagnóstico positivo parece estar relacionado com o número de sujeitos 

nos estudos e a área geográfica onde foram recrutados estes pacientes. Houve também estudos 

onde o método não foi realizado 40, 60,65.  

          Apesar de haver um número expressivo de peniscopias positivas num total de 3858 

exames, foram realizadas 2199 biópsias, com achados sugestivos de infecção por HPV em 

48%, condilomas em 11,4% e neoplasia intraepitelial peniana em 5,8% dos pacientes. Os 

estudos demonstram uma variação importante com relação ao número de biópsias realizadas. 

Kokelj et al42 observaram 57% de peniscopias positivas,  não realizando biópsia em nenhum 

dos pacientes apesar de terem encontrado lesões subclínicas. Rosenblatt et al50, observaram 

16% de peniscopias positivas em seu estudo e Bleeker et al 63, observaram ,64%, porém 

ambos utilizaram os fragmentos de biópsia para genotipagem, não informando os resultados 

anatomopatológicos. Estes fatos certamente contribuíram para um menor número de biópsias 

descritas. Convém lembrar que o diagnóstico das lesões epiteliais é tão importante quanto a 

presença do DNA viral, não devendo os fragmentos obtidos através de biópsia ser utilizados 

apenas para pesquisa de DNA viral. Algumas peniscopias revelaram lesões clínicas não 

necessitando da realização de biópsias. Alguns autores informam que houve desistência de 

pacientes para realização do procedimento, isso provocaria um viés na finalização dos 

resultados, pois, mesmo com o número reduzido de biópsias em relação as peniscopias 
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positivas, o achado de 40% de pacientes com sugestão para infecção por HPV significa em 

números absolutos, 822 homens infectados, o que já seria um dado preocupante.            

           A pesquisa de DNA viral foi realizada em 3484 pacientes , com resultados positivos 

em 41% dos casos. Essa percentagem seria provavelmente mais alta, já que alguns estudos 

eram bastante antigos, da década de 80, e não realizaram a pesquisa para o DNA. Foram 

identificados HPVs de alto-risco em 33% dos pacientes e HPV de baixo risco em 31%. A 

presença de ambos os tipos de HPVs foi encontrada em apenas 2% dos pacientes. Dentre os 

estudos selecionados, dez não utilizaram a genotipagem como meio diagnóstico, isto 

representa 1355 pacientes com 808 peniscopias positivas que não foram submetidos a 

genotipagem. Consideramos que esta lacuna diagnóstica possa ser atribuída a recursos 

limitados de alguns estudos ou pelo fato do método ainda não ser completamente consolidado 

na época da publicação de alguns destes manuscritos. 

          A citologia do pênis foi positiva em 11% dos indivíduos.  O baixo número de resultados 

positivos para a citologia peniana pode ser explicada pela dificuldade em se obter o esfregaço, 

associada também à presença de poucos estudos incluídos na nossa revisão que utilizaram a 

citologia como método diagnóstico. 

          Existem várias limitações comprovadas do método, como a possibilidade de amostra 

celular insuficiente, preparação inadequada dos esfregaços, leitura inadequada das lâminas e 

falta de dados clínicos69. 

          Quando se avaliou os estudos transversais e de caso- controle através da metanálise 

onde se buscou a associação entre a presença de positividade e negatividade dos métodos 

investigativos para lesões penianas e infecção por HPV em parceiros de mulheres com lesões 

cervicais, foi observada uma associação positiva, ou seja, o evento estudado  contribuía para a 

associação. com riscos –relativos nos estudos transversais de 0,87 e 0,34, e de 0,13 e 0,58 nos 
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estudos de caso-controle, revelando que o resultado negativo nestes exames seriam um fator 

protetor para o homem. A realização destes exames em parceiros de mulheres com alterações 

cervicais HPV induzidas pode, portanto, ser adotada como medida preventiva. 

           Simon et al 70, em estudo de revisão, observou que o risco de transmissão do HPV do 

pênis para o colo do útero foi de 4,9% por mês de exposição, consideravelmente mais baixo 

do que o risco de transmissão do colo do útero e do ânus do sexo feminino para o  masculino, 

que foi de 17,4% por mês de exposição.            

           A prevalência de HPV genital tem sido relatada com valores entre dois e 93% entre 

homens de alto risco como, portadores do vírus da imunodeficiência (HIV), parceiros de 

mulheres com infecção por HPV ou citologia anormal e pacientes atendidos em clínicas de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs)71. 

            Com relação à heterogeneidade, esta se mostrou bastante elevada na metanálise 

tratando-se provavelmente de heterogeneidade clínica devido às diferenças entre os estudos, 

principalmente com relação ao número de sujeitos, que variou em alguns estudos entre 30 e 

45 sujeitos, enquanto outros apresentavam 337 a 226 sujeitos51, 56, 43,46. 

            Quando se avaliou os estudos de coorte através da metanálise onde se buscou a 

associação entre a presença de positividade e negatividade dos métodos investigativos para 

lesões penianas e infecção por HPV em parceiros de mulheres com lesões cervicais, foi 

observada uma associação negativa, ou seja, o evento estudado não contribuía para a 

associação. Porém, a quantidade de estudos foi bastante reduzida, resumindo-se a três estudos 

com valores de qualidades metodológicas bastante diferentes e apresentando heterogeneidade 

importante devido à grande diferença de sujeitos alocados para os estudos e a limitação 

temporal dos mesmos, tratando-se de heterogeneidade clínica. Os estudos de coorte também 

apresentaram resultados de avaliação metodológica inferiores aos outros tipos de estudos.   
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Conclusão 

           As peniscopias apresentaram resultados positivos expressivos. As biópsias realizadas 

não acompanharam esses resultados, assim como a pesquisa do DNA- HPV. A citologia como 

método investigativo além de pouco utilizada exibiu eficácia diagnóstica reduzida. 

          Houve associação significativa positiva na metanálise dos estudos transversais e de 

caso- controle quando verificada a presença de infecção viral e lesões penianas entre os 

parceiros de mulheres com lesões cervicais.   

          O risco relativo observado na associação entre a realização e o resultado de métodos 

investigativos de lesão peniana (peniscopia) e presença do HPV (pesquisa de DNA viral) 

entre os parceiros de mulheres com lesões cervicais HPV induzidas aparece como fator 

protetor para a aquisição tanto das lesões como da infecção viral.      

           Os estudos de coorte apresentaram associação negativa, porém eram em número 

reduzido e com qualidade metodológica inferior.  
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6- CONCLUSÕES 

 

Entre os achados morfológicos a peniscopia mostrou resultados positivos bastante expressivos 

e bem superiores ao encontrado na literatura. 

 

As lesões mais prevalentes encontradas na peniscopia foram as acetorreagentes, seguidas de 

flat penile lesions. 

 

A maioria dos pacientes tinha em torno de 35 anos, procediam do interior, faziam uso de 

condom, negavam ter fimose, negavam antecedentes de DSTs, Não tinham o hábito de fumar 
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e faziam higiene do pênis adequada, negavam realções extraconjugais e possuíam um tempo 

de convívio superior a cinco anos com suas parceiras. 

 

A lesão da parceira mais comum foi a de baixo grau. 

 

Houve associação significante entre a presença de lesão epitelial peniana e o tempo de 

convívio com as parceiras. 

 

Houve associação significativa entre os achados anatomopatológicos e a citologia. 

 

A PCR foi positiva  para a presença do DNA-HPV em número reduzido de amostras. 

 

Os HPVs prevalentes foram do tipo 16, 31 e 33 com a presença de co-infecções. 

 

A citologia como método investigativo além de pouco utilizada exibiu eficácia diagnóstica 

reduzida. 

 

Houve associação significativa positiva na metanálise dos estudos transversais e de caso- 

controle quando verificada a presença de infecção viral e lesões penianas entre os parceiros de 

mulheres com lesões cervicais. Isto parece demonstrar que existe um risco positivo para o 

parceiro da mulher com lesão cervical também adquirir a infecção havendo então a co- 

existência de dois papéis para o homem com relação as lesões HPV induzidas, não só de 

agente propagador da infecção, mas como um sujeito de risco para adquiri-la quando parceiro 

de uma mulher que tenha a referida lesão.  

 

O risco relativo observado nos resultados negativos da pesquisa de DNA virale peniscopias 

negativas apareceu como fator protetor para a aquisição de lesões HPV induzidas no homem.  

 

Estes exames poderiam representar métodos preventivos para a aquisição da infecção viral.  

 

Os estudos de coorte apresentaram associação negativa, porém eram em número reduzido e 

com qualidade metodológica inferior.  
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APÊNDICE A- Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA - DME 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
NOME DA PESQUISA: Infecção pelo Papilomavirus Humano (HPV) em Parceiros de 
Mulheres com Lesão Cervical 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: JULIA MARIA GONÇALVES DIAS 

Eu __________________________________, abaixo assinado, autorizo a 
Universidade Federal de Sergipe, por intermédio do (a) doutorando (a) 
__________________________________________, devidamente assistido (a) pelo (a) 
orientador (a) ________________________________________, a desenvolver a pesquisa 
abaixo descrita: 

 
Título do projeto de pesquisa:  
Infecção pelo Papilomavirus Humano (HPV) em Parceiros de Mulheres com Lesão Cervical. 
 
Objetivo: Verificar a prevalência de lesões epiteliais penianas e infecção por HPV em 
pacientes parceiros de mulheres com lesões cervicais HPV induzidas, atendidos no 
ambulatório de patologia cervical do Hospital Universitário da Universidade Federal de 
Sergipe.  
1- Benefícios esperados: Colaboração com o projeto de pesquisa. 
2- Informações: Os participantes têm a garantia de que receberão resposta a quaisquer 

dúvidas relacionadas à pesquisa. Em caso de positividade do exame,o paciente será 
informado e encaminhado para tratamento. 

3- Retirada do consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a 
qualquer momento e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano ao 
voluntário. 

4- Aspecto Legal: Elaborado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de 
pesquisa envolvendo seres humanos, atendendo à resolução Nº 196, de 10 de Outubro de 
1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde – Brasília – DF. 

5- Confiabilidade: Os voluntários terão direito a privacidade. A identidade (nomes e 
sobrenomes) do participante não será divulgada. Porém, os voluntários assinarão o termo 
de consentimento para que os resultados obtidos possam ser apresentados em congressos e 
publicações. 

6- Quanto à indenização: Não há danos previsíveis decorrentes da pesquisa. 
 

Telefone de contato: 79-91379856. 

 

Aracaju, ____ de _______de 20___. 
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APÊNDICE B- Questionário 

Questionário: 

Nome: 

Idade: 

Procedência: 

Lesão da parceira: 

Tempo de convívio com a parceira: 

Números de relacionamentos extra- conjugais durante o convívio: 

Fumo:Sim      Não 

Fimose: Sim     Não 

Uso de condom: Sim (em todas as relações)          Não 

Higiene do pênis: Adequada                   Não adequada 

Antecedente de doença sexualmente transmissível: sim       não 

Se positivo, qual o tipo de doença: 

 

Resultado da peniscopia: 

Resultado da citologia: 

Resultado do DNA- HPV: 

 

 

 

 

 

. 
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ANEXO A- Estaiamento de Cancer de Colo- FIGO 2009. 

 

Estádio I – Tumor restrito ao colo sem extensão ao corpo uterino. 
IA Tumor invasivo somente diagnosticando por microscopiacom invasão <5mm e extensão < 
7mm. 
IA1 – Invasão estromal < 3mm e extensão < 7mm. 
IA2 – Invasão estromal entre 3 e 5mm e extensão < 7mm. 
IB Tumor clinicamente visível limitado ao colo ou tumores pré-clínicos > estádio IA. 
IB1 – Tumor clinicamente visível < 4cm em seu maior diâmetro. 
IB2 – Tumor clinicamente visível > 4cm em seu maior diâmetro. 

Estádio II – Tumor invadindo o útero mas não a parede pélvica ou terço inferior da 
vagina. 
IIA Não há invasão parametrial 
IIA1 – Tumor clinicamente visível < 4cm em seu maior diâmetro 
IIA2 – Tumor clinicamente visível > 4cm em seu maior diâmetro 
IIB Tumor com invasão parametrial 

Estádio III – Tumor com extensão a parede pélvica e/ou comprometeo terço inferior da 
vagina e/ou causa hidronefrose ou rim não funcionante. 
IIIA Tumor invade terço inferior da vagina sem extensão á rede pélvica 
IIIB Extensão á parede pélvica e/ou hidronefrose ou rim não funcionante 

Estádio IV – Tumor extende-se além da pelve ou invade a mucosavesical ou do reto. 
IVA Extensão a órgãos adjacentes 
IVB Extensão a órgãos a distância 
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ANEXO B- Estadiamento de Câncer de Penis 

 

TNM é abreviatura de tumor (T), linfonodo (N) e metástase (M): 

 T – Indica o tamanho do tumor primário e se disseminou para outras áreas. 

 N – Descreve se existe disseminação da doença para os linfonodos regionais ou se há evidência de 

metástases em trânsito. 

 M – Indica se existe presença de metástase em outras partes do corpo. 

Tumor - Pelo sistema TNM, o T acompanhado de um número (0 a 4) é usado para descrever o tumor 

primário, particularmente o seu tamanho. Pode também ser atribuída uma letra minúscula "a" ou "b" com 

base na ulceração e índice mitótico. 

Linfonodo - O N no sistema TNM representa os linfonodos regionais, e também é atribuído a ele um 

número (0 a 3), que indica se a doença disseminou para os gânglios linfáticos. Pode também ser atribuída 

uma letra minúscula "a", "b", ou "c", conforme descrito abaixo. 

Metástase - O M no sistema TNM indica se a doença se espalhou para outras partes do corpo. 

 Tumor Primário (T) 

TX - Tumor primário não pode ser avaliado. 

T0 - Sem evidências do tumor primário. 

Tis - Carcinoma in situ. 

Ta - Carcinoma verrucoso localizado apenas na superfície do pênis. 

T1 - O tumor se desenvolveu no tecido conjuntivo subepitelial. 

T1a - O tumor se desenvolveu no tecido conjuntivo subepitelial, mas não atingiu os linfonodos. 

T1b - O tumor se desenvolveu no tecido conjuntivo subepitelial e para os vasos linfáticos. 

T2 – O tumor se desenvolveu no corpo esponjoso ou corpo cavernoso. 

T3 - O tumor se desenvolveu na uretra. 

T4 - O tumor se desenvolveu na próstata ou em órgãos e estruturas adjacentes. 

 Linfonodo Regional (N) 
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NX - Linfonodo regional não pode ser avaliado. 

N0 - Ausência de linfonodo comprometido. 

N1 - O tumor se disseminou para apenas um único linfonodo da virilha. 

N2 - O tumor se disseminou para mais do que um linfonodo da inguinal. 

N3 - O tumor se disseminou para os gânglios linfáticos na pelve e/ou gânglios linfáticos. 

 Metástase à Distância (M) 

M0 - Ausência de metástase à distância. 

M1 - Metástase à distância. 

 Estágio do Câncer 

Estágio 0 - Tis ou Ta, N0, M0. 

Estágio I - T1a, N0, M0. 

Estágio II - T1b, N0, M0 ou T2, N0, M0 ou T3, N0, M0. 

Estágio IIIa - T1 to T3, N1, M0. 

Estágio IIIb - T1 a T3, N2, M0. 

Estágio IV - T4, qualquer N, M0 ou Qualquer T, N3, M0 ou Qualquer T, qualquer N, M1. 

Este conteúdo ajudou você? 
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ANEXO C- STROBE Check- List. 

 

 
Item 
No Recommendation 

Title and abstract 1 (a) Indicate the study’s design with a commonly used term in the title or 
the abstract 
(b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of what 
was done and what was found 

Introduction 
Background/rationale 2 Explain the scientific background and rationale for the investigation being 

reported 
Objectives 3 State specific objectives, including any prespecified hypotheses 

Methods 
Study design 4 Present key elements of study design early in the paper 
Setting 5 Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of 

recruitment, exposure, follow-up, and data collection 
Participants 6 (a) Cohort study—Give the eligibility criteria, and the sources and 

methods of selection of participants. Describe methods of follow-up 
Case-control study—Give the eligibility criteria, and the sources and 
methods of case ascertainment and control selection. Give the rationale for 
the choice of cases and controls 
Cross-sectional study—Give the eligibility criteria, and the sources and 
methods of selection of participants 
(b)Cohort study—For matched studies, give matching criteria and number 
of exposed and unexposed 
Case-control study—For matched studies, give matching criteria and the 
number of controls per case 

Variables 7 Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, 
and effect modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable 

Data sources/measurement 8* For each variable of interest, give sources of data and details of methods 
of assessment (measurement). Describe comparability of assessment 
methods if there is more than one group 

Bias 9 Describe any efforts to address potential sources of bias 
Study size 10 Explain how the study size was arrived at 
Quantitative variables 11 Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If 

applicable, describe which groupings were chosen and why 
Statistical methods 12 (a) Describe all statistical methods, including those used to control for 

confounding 
(b) Describe any methods used to examine subgroups and interactions 
(c) Explain how missing data were addressed 
(d) Cohort study—If applicable, explain how loss to follow-up was 
addressed 
Case-control study—If applicable, explain how matching of cases and 
controls was addressed 
Cross-sectional study—If applicable, describe analytical methods taking 
account of sampling strategy 
(e) Describe any sensitivity analyses 
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Results 
Participants 13* (a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg numbers potentially 

eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in the study, completing 
follow-up, and analysed 
(b) Give reasons for non-participation at each stage 
(c) Consider use of a flow diagram 

Descriptive 
data 

14* (a) Give characteristics of study participants (eg demographic, clinical, social) and 
information on exposures and potential confounders 
(b) Indicate number of participants with missing data for each variable of interest 
(c) Cohort study—Summarise follow-up time (eg, average and total amount) 

Outcome data 15* Cohort study—Report numbers of outcome events or summary measures over time 

Case-control study—Report numbers in each exposure category, or summary measures 
of exposure 
Cross-sectional study—Report numbers of outcome events or summary measures 

Main results 16 (a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted estimates and 
their precision (eg, 95% confidence interval). Make clear which confounders were 
adjusted for and why they were included 
(b) Report category boundaries when continuous variables were categorized 
(c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute risk for a 
meaningful time period 

Other analyses 17 Report other analyses done—eg analyses of subgroups and interactions, and sensitivity 
analyses 

Discussion 
Key results 18 Summarise key results with reference to study objectives 
Limitations 19 Discuss limitations of the study, taking into account sources of potential bias or 

imprecision. Discuss both direction and magnitude of any potential bias 
Interpretation 20 Give a cautious overall interpretation of results considering objectives, limitations, 

multiplicity of analyses, results from similar studies, and other relevant evidence 
Generalisability 21 Discuss the generalisability (external validity) of the study results 

Other information 
Funding 22 Give the source of funding and the role of the funders for the present study and, if 

applicable, for the original study on which the present article is based 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA BMC INFECTIOUS 
DISEASES. 

 
Instructions for authors 
Research articles 

Criteria | Submission process | Preparing main manuscript text | Preparing illustrations and figures |Preparing tables | Preparing 

additional files | Style and language 

Assistance with the process of manuscript preparation and submission is available from BioMed Central customer support team. 

See 'About this journal' for information about policies and the refereeing process. We also provide a collection of links to useful 

tools and resources for scientific authors on our page. 

Criteria 

Research articles should report on original primary research, but may report on systematic reviews of published research provided 

they adhere to the appropriate reporting guidelines which are detailed in  'About this journal'. 

Submission process 

Manuscripts must be submitted by one of the authors of the manuscript, and should not be submitted by anyone on their behalf. The 

submitting author takes responsibility for the article during submission and peer review.  

Please note that BMC Infectious Diseases levies an article-processing charge on all accepted Research articles; if the submitting 

author's institution is a BioMed Central member the cost of the article-processing charge may be covered by the membership 

(see About page for detail). Please note that the membership is only automatically recognised on submission if the submitting author 

is based at the member institution. 

To facilitate rapid publication and to minimize administrative costs, BMC Infectious Diseases accepts only online submission. 

Files can be submitted as a batch, or one by one. The submission process can be interrupted at any time; when users return to the 

site, they can carry on where they left off. 

See below for examples of word processor and graphics file formats that can be accepted for the main manuscript document by the 

online submission system. Additional files of any type, such asmovies, animations, or original data files, can also be submitted as 

part of the manuscript. 

During submission you will be asked to provide a cover letter. Use this to explain why your manuscript should be published in  the 

journal, to elaborate on any issues relating to our editorial policies in the 'About BMC Infectious Diseases' page, and to declare any 

potential competing interests. You will be also asked to provide the contact details (including email addresses) of potential peer 
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reviewers for your manuscript. These should be experts in their field, who will be able to provide an objective assessment of the 

manuscript. Any suggested peer reviewers should not have published with any of the authors of the manuscript within the past five 

years, should not be current collaborators, and should not be members of the same research institution. Suggested reviewers w ill be 

considered alongside potential reviewers recommended by the Editorial team, Editorial Advisors, Section Editors and Associate 

Editors. 

Assistance with the process of manuscript preparation and submission is available from BioMed Central customer support team. 

We also provide a collection of links to useful tools and resources for scientific authors on our Useful Tools page. 

File formats 

The following word processor file formats are acceptable for the main manuscript document: 

 Microsoft word (DOC, DOCX) 

 Rich text format (RTF) 

 Portable document format (PDF) 

 TeX/LaTeX (use BioMed Central's TeX template) 

 DeVice Independent format (DVI) 

Users of other word processing packages should save or convert their files to RTF before uploading. Many free tools are available 

which ease this process. 

TeX/LaTeX users: We recommend using BioMed Central's TeX template and BibTeX stylefile. If you use this standard format, you 

can submit your manuscript in TeX format. If you have used another template for your manuscript, or if you do not wish to use 

BibTeX, then please submit your manuscript as a DVI file. We do not recommend converting to RTF. 

Note that figures must be submitted as separate image files, not as part of the submitted manuscript file.  

Publishing Datasets 

Through a special arrangement with LabArchives, LLC, authors submitting manuscripts to BMC Infectious Diseases can obtain 

a complimentary subscription to LabArchives with an allotment of 100MB of storage. LabArchives is an Electronic Laboratory 

Notebook which will enable scientists to share and publish data files in situ; you can then link your paper to these data. Da ta files 

linked to published articles are assigned digital object identifiers (DOIs) and will remain available in perpetuity. Use of LabArchives 

or similar data publishing services does not replace preexisting data deposition requirements, such as for nucleic acid sequences, 

protein sequences and atomic coordinates. 

Instructions on assigning DOIs to datasets, so they can be permanently linked to publications, can be found on the LabArchives 

website. Use of LabArchives’ software has no influence on the editorial decision to accept or reject a manuscript.  

Authors linking datasets to their publications should include an Availability of supporting data section in their manuscript and cite 

the dataset in their reference list. 

Preparing main manuscript text 
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General guidelines of the journal's style and language are given below. 

Overview of manuscript sections for Research articles 

Manuscripts for Research articles submitted to BMC Infectious Diseases should be divided into the following sections (in this order): 

 Title page 

 Abstract 

 Keywords 

 Background 

 Methods 

 Results and discussion 

 Conclusions 

 List of abbreviations used (if any) 

 Competing interests 

 Authors' contributions 

 Authors' information 

 Acknowledgements 

 Endnotes 

 References 

 Illustrations and figures (if any) 

 Tables and captions 

 Preparing additional files 

The Accession Numbers of any nucleic acid sequences, protein sequences or atomic coordinates cited in the manuscript should be 

provided, in square brackets and include the corresponding database name; for example, [EMBL:AB026295, EMBL:AC137000, 

DDBJ:AE000812, GenBank:U49845, PDB:1BFM, Swiss-Prot:Q96KQ7, PIR:S66116]. 

The databases for which we can provide direct links are: EMBL Nucleotide Sequence Database (EMBL), DNA Data Bank of Japan 

(DDBJ), GenBank at the NCBI (GenBank), Protein Data Bank (PDB), Protein Information Resource (PIR) and the Swiss-Prot 

Protein Database (Swiss-Prot). 

You can download a template (Mac and Windows compatible; Microsoft Word 98/2000) for your article.  

For reporting standards please see the information in the About section. 

Title page 

The title page should: 

 provide the title of the article 

 list the full names, institutional addresses and email addresses for all authors 

 indicate the corresponding author 

Please note: 

 the title should include the study design, for example "A versus B in the treatment of C: a randomized controlled trial 

X is a risk factor for Y: a case control study" 

 abbreviations within the title should be avoided 

Abstract 
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The Abstract of the manuscript should not exceed 350 words and must be structured into separate sections: Background, the context 

and purpose of the study; Methods, how the study was performed and statistical tests used; Results, the main findings; Conclusions, 

brief summary and potential implications. Please minimize the use of abbreviations and do not cite references in the abstract.  Trial 

registration, if your research article reports the results of a controlled health care intervention, please list your trial registry, along 

with the unique identifying number (e.g. Trial registration: Current Controlled Trials ISRCTN73824458). Please note that there 

should be no space between the letters and numbers of your trial registration number. We recommend manuscripts that report 

randomized controlled trials follow the CONSORT extension for abstracts. 

Keywords 

Three to ten keywords representing the main content of the article.  

Background 

The Background section should be written in a way that is accessible to researchers without specialist knowledge in that area and 

must clearly state - and, if helpful, illustrate - the background to the research and its aims. Reports of clinical research should, where 

appropriate, include a summary of a search of the literature to indicate why this study was necessary and what it aimed to contribute 

to the field. The section should end with a brief statement of what is being reported in the article.  

Methods 

The methods section should include the design of the study, the setting, the type of participants or materials involved, a clear 

description of all interventions and comparisons, and the type of analysis used, including a power calculation if appropriate. Generic 

drug names should generally be used. When proprietary brands are used in research, include the brand names in parentheses in the 

Methods section. 

For studies involving human participants a statement detailing ethical approval and consent should be included in the methods  

section. For further details of the journal's editorial policies and ethical guidelines see 'About this journal'. 

For further details of the journal's data-release policy, see the policy section in 'About this journal'. 

Results and discussion 

The Results and discussion may be combined into a single section or presented separately. Results of statistical analysis should 

include, where appropriate, relative and absolute risks or risk reductions, and confidence intervals. The Results and discussion 

sections may also be broken into subsections with short, informative headings. 

Conclusions 

This should state clearly the main conclusions of the research and give a clear explanation of their importance and relevance. 

Summary illustrations may be included. 

List of abbreviations 
If abbreviations are used in the text they should be defined in the text at first use, and a list of 

abbreviations can be provided, which should precede the competing interests and authors' contributions. 

http://www.consort-statement.org/index.aspx?o=1190
http://www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/about
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Competing interests 
A competing interest exists when your interpretation of data or presentation of information may be 

influenced by your personal or financial relationship with other people or organizations. Authors must 

disclose any financial competing interests; they should also reveal any non-financial competing interests 

that may cause them embarrassment were they to become public after the publication of the manuscript. 

Authors are required to complete a declaration of competing interests. All competing interests that are 

declared will be listed at the end of published articles. Where an author gives no competing interests, the 

listing will read 'The author(s) declare that they have no competing interests'. 

When completing your declaration, please consider the following questions: 

Financial competing interests 

 In the past five years have you received reimbursements, fees, funding, or salary from an organization that may in any 

way gain or lose financially from the publication of this manuscript, either now or in the future? Is such an organization 

financing this manuscript (including the article-processing charge)? If so, please specify. 

 Do you hold any stocks or shares in an organization that may in any way gain or lose financially from the publication 

of this manuscript, either now or in the future? If so, please specify. 

 Do you hold or are you currently applying for any patents relating to the content of the manuscript? Have you received 

reimbursements, fees, funding, or salary from an organization that holds or has applied for patents relating to the content o f 

the manuscript? If so, please specify. 

 Do you have any other financial competing interests? If so, please specify. 

Non-financial competing interests 

Are there any non-financial competing interests (political, personal, religious, ideological, academic, 

intellectual, commercial or any other) to declare in relation to this manuscript? If so, please specify. 

If you are unsure as to whether you, or one your co-authors, has a competing interest please discuss it 

with the editorial office. 

Authors' contributions 
In order to give appropriate credit to each author of a paper, the individual contributions of authors to 

the manuscript should be specified in this section. 

An 'author' is generally considered to be someone who has made substantive intellectual contributions to 

a published study. To qualify as an author one should 1) have made substantial contributions to 

conception and design, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data; 2) have been 

involved in drafting the manuscript or revising it critically for important intellectual content; and 3) have 

given final approval of the version to be published. Each author should have participated sufficiently in 
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the work to take public responsibility for appropriate portions of the content. Acquisition of funding, 

collection of data, or general supervision of the research group, alone, does not justify authorship. 

We suggest the following kind of format (please use initials to refer to each author's contribution): AB 

carried out the molecular genetic studies, participated in the sequence alignment and drafted the 

manuscript. JY carried out the immunoassays. MT participated in the sequence alignment. ES 

participated in the design of the study and performed the statistical analysis. FG conceived of the study, 

and participated in its design and coordination and helped to draft the manuscript. All authors read and 

approved the final manuscript. 

All contributors who do not meet the criteria for authorship should be listed in an acknowledgements 

section. Examples of those who might be acknowledged include a person who provided purely technical 

help , writing assistance, or a department chair who provided only general support. 

Authors' information 
You may choose to use this section to include any relevant information about the author(s) that may aid 

the reader's interpretation of the article, and understand the standpoint of the author(s). This may 

include details about the authors' qualifications, current positions they hold at institutions or societies, or 

any other relevant background information. Please refer to authors using their initials. Note this section 

should not be used to describe any competing interests. 
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Please acknowledge anyone who contributed towards the article by making substantial contributions to 

conception, design, acquisition of data, or analysis and interpretation of data, or who was involved in 

drafting the manuscript or revising it critically for important intellectual content, but who does not meet 

the criteria for authorship. Please also include the source(s) of funding for each author, and for the 

manuscript preparation. Authors must describe the role of the funding body, if any, in design, in the 

collection, analysis, and interpretation of data; in the writing of the manuscript; and in the decision to 

submit the manuscript for publication. Please also acknowledge anyone who contributed materials 

essential for the study. If a language editor has made significant revision of the manuscript, we 

recommend that you acknowledge the editor by name, where possible. 

The role of a scientific (medical) writer must be included in the acknowledgements section, including 

their source(s) of funding. We suggest wording such as 'We thank Jane Doe who provided medical 

writing services on behalf of XYZ Pharmaceuticals Ltd.' 
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Authors should obtain permission to acknowledge from all those mentioned in the Acknowledgements 

section. 

Endnotes 
Endnotes should be designated within the text using a superscript lowercase letter and all notes (along 

with their corresponding letter) should be included in the Endnotes section. Please format this section in 

a paragraph rather than a list. 

References 
All references, including URLs, must be numbered consecutively, in square brackets, in the order in 

which they are cited in the text, followed by any in tables or legends. Each reference must have an 

individual reference number. Please avoid excessive referencing. If automatic numbering systems are 

used, the reference numbers must be finalized and the bibliography must be fully formatted before 

submission. 

Only articles, datasets, clinical trial registration records and abstracts that have been published or are in 

press, or are available through public e-print/preprint servers, may be cited; unpublished abstracts, 

unpublished data and personal communications should not be included in the reference list, but may be 

included in the text and referred to as "unpublished observations" or "personal communications" giving 

the names of the involved researchers. Obtaining permission to quote personal communications and 

unpublished data from the cited colleagues is the responsibility of the author. Footnotes are not allowed, 

but endnotes are permitted. Journal abbreviations follow Index Medicus/MEDLINE. Citations in the 

reference list should include all named authors, up to the first 30 before adding 'et al.'.. 

Any in press articles cited within the references and necessary for the reviewers' assessment of the 

manuscript should be made available if requested by the editorial office. 

Style files are available for use with popular bibliographic management software: 

 BibTeX 

 EndNote style file 

 Reference Manager 

 Zotero 

Examples of the BMC Infectious Diseases reference style are shown below. Please ensure that the reference 

style is followed precisely; if the references are not in the correct style they may have to be retyped and 

carefully proofread. 

All web links and URLs, including links to the authors' own websites, should be given a reference number 

and included in the reference list rather than within the text of the manuscript. They should be provided 

in full, including both the title of the site and the URL, in the following format: The Mouse Tumor Biology 

http://www.biomedcentral.com/authors/tex
http://www.biomedcentral.com/download/endnote/biomedcentral.ens
http://www.biomedcentral.com/download/refman/biomedcentral.os
http://www.zotero.org/styles/bmc-bioinformatics/dev?install=1
http://www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/authors/instructions/researcharticle#reference-style
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Database [http://tumor.informatics.jax.org/mtbwi/index.do]. If an author or group of authors can clearly 

be associated with a web link, such as for weblogs, then they should be included in the reference. 

Examples of the BMC Infectious Diseases reference style 
 

 

Article within a journal 

Koonin EV, Altschul SF, Bork P: BRCA1 protein products: functional motifs. Nat Genet 1996,13:266-267. 

Article within a journal supplement 

Orengo CA, Bray JE, Hubbard T, LoConte L, Sillitoe I: Analysis and assessment of ab initio three-dimensional 

prediction, secondary structure, and contacts prediction. Proteins 1999,43(Suppl 3):149-170. 

In press article 

Kharitonov SA, Barnes PJ: Clinical aspects of exhaled nitric oxide. Eur Respir J, in press. 

Published abstract 

Zvaifler NJ, Burger JA, Marinova-Mutafchieva L, Taylor P, Maini RN: Mesenchymal cells, stromal derived factor-1 

and rheumatoid arthritis [abstract]. Arthritis Rheum 1999, 42:s250. 

Article within conference proceedings 

Jones X: Zeolites and synthetic mechanisms. In Proceedings of the First National Conference on Porous Sieves: 27-30 June 

1996; Baltimore. Edited by Smith Y. Stoneham: Butterworth-Heinemann; 1996:16-27. 

Book chapter, or article within a book 

Schnepf E: From prey via endosymbiont to plastids: comparative studies in dinoflagellates. In Origins of Plastids.Volume 

2. 2nd edition.Edited by Lewin RA. New York: Chapman and Hall; 1993:53-76. 

Whole issue of journal 

Ponder B, Johnston S, Chodosh L (Eds): Innovative oncology. In Breast Cancer Res 1998, 10:1-72. 

Whole conference proceedings 

Smith Y (Ed): Proceedings of the First National Conference on Porous Sieves: 27-30 June 1996; Baltimore. Stoneham: 

Butterworth-Heinemann; 1996. 

Complete book 

Margulis L: Origin of Eukaryotic Cells. New Haven: Yale University Press; 1970. 

Monograph or book in a series 

Hunninghake GW, Gadek JE: The alveolar macrophage. In Cultured Human Cells and Tissues.Edited by Harris TJR. 

New York: Academic Press; 1995:54-56. [Stoner G (Series Editor): Methods and Perspectives in Cell Biology, vol 

1.] 

Book with institutional author 

Advisory Committee on Genetic Modification: Annual Report. London; 1999. 
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PhD thesis 

Kohavi R: Wrappers for performance enhancement and oblivious decision graphs. PhD thesis. Stanford University, 

Computer Science Department; 1995. 

Link / URL 

The Mouse Tumor Biology Database [http://tumor.informatics.jax.org/mtbwi/index.do] 

Link / URL with author(s) 

Corpas M: The Crowdfunding Genome Project: a personal genomics community with open source values 

[http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2012/07/16/the-crowdfunding-genome-project-a-personal-

genomics-community-with-open-source-values/] 

Dataset with persistent identifier 

Zheng, L-Y; Guo, X-S; He, B; Sun, L-J; Peng, Y; Dong, S-S; Liu, T-F; Jiang, S; Ramachandran, S; Liu, C-

M; Jing, H-C (2011): Genome data from sweet and grain sorghum (Sorghum 

bicolor).GigaScience. http://dx.doi.org/10.5524/100012. 

Clinical trial registration record with persistent identifier 

Mendelow, AD (2006): Surgical Trial in Lobar Intracerebral Haemorrhage. Current Controlled 

Trials. http://dx.doi.org/10.1186/ISRCTN22153967 

Preparing illustrations and figures 

Illustrations should be provided as separate files, not embedded in the text file. Each figure should 

include a single illustration and should fit on a single page in portrait format. If a figure consists of 

separate parts, it is important that a single composite illustration file be submitted which contains all 

parts of the figure. There is no charge for the use of color figures. 

Please read our figure preparation guidelines for detailed instructions on maximising the quality of your figures. 

Formats 
The following file formats can be accepted: 

 PDF (preferred format for diagrams) 

 DOCX/DOC (single page only) 

 PPTX/PPT (single slide only) 

 EPS 

 PNG (preferred format for photos or images) 

 TIFF 

 JPEG 

 BMP 

http://dx.doi.org/10.5524/100012
http://dx.doi.org/10.1186/ISRCTN22153967
http://www.biomedcentral.com/authors/figures
http://www.biomedcentral.com/authors/figuretypes
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Figure legends 
The legends should be included in the main manuscript text file at the end of the document, rather than 

being a part of the figure file. For each figure, the following information should be provided: Figure 

number (in sequence, using Arabic numerals - i.e. Figure 1, 2, 3 etc); short title of figure (maximum 15 

words); detailed legend, up to 300 words. 

Please note that it is the responsibility of the author(s) to obtain permission from the copyright holder to reproduce figures 

or tables that have previously been published elsewhere. 

Preparing tables 

Each table should be numbered and cited in sequence using Arabic numerals (i.e. Table 1, 2, 3 etc.). 

Tables should also have a title (above the table) that summarizes the whole table; it should be no longer 

than 15 words. Detailed legends may then follow, but they should be concise. Tables should always be 

cited in text in consecutive numerical order. 

Smaller tables considered to be integral to the manuscript can be pasted into the end of the document 

text file, in A4 portrait or landscape format. These will be typeset and displayed in the final published 

form of the article. Such tables should be formatted using the 'Table object' in a word processing 

program to ensure that columns of data are kept aligned when the file is sent electronically for review; 

this will not always be the case if columns are generated by simply using tabs to separate text. Columns 

and rows of data should be made visibly distinct by ensuring that the borders of each cell display as 

black lines. Commas should not be used to indicate numerical values. Color and shading may not be 

used; parts of the table can be highlighted using symbols or bold text, the meaning of which should be 

explained in a table legend. Tables should not be embedded as figures or spreadsheet files. 

Larger datasets or tables too wide for a portrait page can be uploaded separately as additional files. 

Additional files will not be displayed in the final, laid-out PDF of the article, but a link will be provided to 

the files as supplied by the author. 

Tabular data provided as additional files can be uploaded as an Excel spreadsheet (.xls ) or comma 

separated values (.csv). As with all files, please use the standard file extensions. 

Preparing additional files 

Although BMC Infectious Diseases does not restrict the length and quantity of data included in an article, we 

encourage authors to provide datasets, tables, movies, or other information as additional files. 
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Please note: All Additional files will be published along with the article. Do not include files such as patient 

consent forms, certificates of language editing, or revised versions of the main manuscript document 

with tracked changes. Such files should be sent by email to editorial@biomedcentral.com, quoting the 

Manuscript ID number. 

Results that would otherwise be indicated as "data not shown" can and should be included as additional 

files. Since many weblinks and URLs rapidly become broken, BMC Infectious Diseasesrequires that supporting 

data are included as additional files, or deposited in a recognized repository . Please do not link to data 

on a personal/departmental website. The maximum file size for additional files is 20 MB each, and files 

will be virus-scanned on submission. 

Additional files can be in any format, and will be downloadable from the final published article as supplied 

by the author. reuse. e.g. We recommend CSV rather than PDF for tabular data. 

Certain supported files formats are recognized and can be displayed to the user in the browser. These 

include most movie formats (for users with the Quicktime plugin), mini-websites prepared according to 

our guidelines, chemical structure files (MOL, PDB), geographic data files (KML). 

If additional material is provided, please list the following information in a separate section of the 

manuscript text: 

 File name (e.g. Additional file 1) 

 File format including the correct file extension for example .pdf, .xls, .txt, .pptx (including name and a URL of an 

appropriate viewer if format is unusual) 

 Title of data 

 Description of data 

Additional files should be named "Additional file 1" and so on and should be referenced explicitly by file 

name within the body of the article, e.g. 'An additional movie file shows this in more detail [see 

Additional file 1]'. 

Additional file formats 
Ideally, file formats for additional files should not be platform-specific, and should be viewable using free 

or widely available tools. The following are examples of suitable formats. 

 Additional documentation 

o PDF (Adode Acrobat) 

 Animations 

o SWF (Shockwave Flash) 

 Movies 

o MP4 (MPEG 4) 

mailto:editorial@biomedcentral.com
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o MOV (Quicktime) 

 Tabular data 

o XLS, XLSX (Excel Spreadsheet) 

o CSV (Comma separated values) 

As with figure files, files should be given the standard file extensions. 

Mini-websites 
Small self-contained websites can be submitted as additional files, in such a way that they will be 

browsable from within the full text HTML version of the article. In order to do this, please follow these 

instructions: 

1. Create a folder containing a starting file called index.html (or index.htm) in the root. 

2. Put all files necessary for viewing the mini-website within the folder, or sub-folders. 

3. Ensure that all links are relative (ie "images/picture.jpg" rather than "/images/picture.jpg" or 

"http://yourdomain.net/images/picture.jpg" or "C:\Documents and Settings\username\My Documents\mini-

website\images\picture.jpg") and no link is longer than 255 characters. 

4. Access the index.html file and browse around the mini-website, to ensure that the most commonly used browsers (Internet 

Explorer and Firefox) are able to view all parts of the mini-website without problems, it is ideal to check this on a 

different machine. 

5. Compress the folder into a ZIP, check the file size is under 20 MB, ensure that index.html is in the root of the ZIP, and 

that the file has .zip extension, then submit as an additional file with your article.  

Style and language 

General 
Currently, BMC Infectious Diseases can only accept manuscripts written in English. Spelling should be US 

English or British English, but not a mixture. 

There is no explicit limit on the length of articles submitted, but authors are encouraged to be concise. 

BMC Infectious Diseases will not edit submitted manuscripts for style or language; reviewers may advise 

rejection of a manuscript if it is compromised by grammatical errors. Authors are advised to write clearly 

and simply, and to have their article checked by colleagues before submission. In-house copyediting will 

be minimal. Non-native speakers of English may choose to make use of a copyediting service. 

Language editing 
For authors who wish to have the language in their manuscript edited by a native-English speaker with 

scientific expertise, BioMed Central recommends Edanz. BioMed Central has arranged a 10% discount to 

the fee charged to BioMed Central authors by Edanz. Use of an editing service is neither a requirement 

nor a guarantee of acceptance for publication. Please contact Edanz directly to make arrangements for 

editing, and for pricing and payment details. 

Help and advice on scientific writing 

http://www.biomedcentral.com/authors/authorfaq
http://www.edanzediting.com/bmc1
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The abstract is one of the most important parts of a manuscript. For guidance, please visit our page 

on Writing titles and abstracts for scientific articles. 

Tim Albert has produced for BioMed Central a list of tips for writing a scientific manuscript. American 

Scientist also provides a list of resources for science writing. For more detailed guidance on preparing a 

manuscript and writing in English, please visit the BioMed Central author academy. 

Abbreviations 
Abbreviations should be used as sparingly as possible. They should be defined when first used and a list 

of abbreviations can be provided following the main manuscript text. 

Typography 
 Please use double line spacing. 

 Type the text unjustified, without hyphenating words at line breaks. 

 Use hard returns only to end headings and paragraphs, not to rearrange lines.  

 Capitalize only the first word, and proper nouns, in the title. 

 All pages should be numbered. 

 Use the BMC Infectious Diseases reference format. 

 Footnotes are not allowed, but endnotes are permitted. 

 Please do not format the text in multiple columns. 

 Greek and other special characters may be included. If you are unable to reproduce a particular special character, 

please type out the name of the symbol in full. Please ensure that all special characters used are embedded in the text, 

otherwise they will be lost during conversion to PDF. 

Units 
SI units should be used throughout (liter and molar are permitted, however). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biomedcentral.com/authors/abstracts
http://www.biomedcentral.com/authors/report
http://www.americanscientist.org/issues/pub/the-science-of-scientific-writing
http://www.americanscientist.org/issues/pub/the-science-of-scientific-writing
http://www.biomedcentral.com/authors/authoracademy
http://www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/authors/instructions/researcharticle#formatting-references
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ISSN 0034-8910 versão 

impressa 
ISSN 1518-8787 versão on-line 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 Categorias de artigos  Autoria  Processo de julgamento dos manuscritos  Preparo dos manuscritos  Suplementos  Conflito de interesses  Documentos  Taxa de Publicação 

  

Categorias de Artigos 

 

Artigos Originais 

Incluem estudos observacionais, estudos experimentais ou quase-experimentais, 
avaliação de programas, análises de custo-efetividade, análises de decisão e 
estudos sobre avaliação de desempenho de testes diagnósticos para triagem 
populacional. Cada artigo deve conter objetivos e hipóteses claras, desenho e 
métodos utilizados, resultados, discussão e conclusões. 

Incluem também ensaios teóricos (críticas e formulação de conhecimentos 
teóricos relevantes) e artigos dedicados à apresentação e discussão de aspectos 
metodológicos e técnicas utilizadas na pesquisa em saúde pública. Neste caso, o 
texto deve ser organizado em tópicos para guiar os leitores quanto aos 
elementos essenciais do argumento desenvolvido. 

Recomenda-se ao autor que antes de submeter seu artigo utilize o "checklist" 
correspondente: 

 CONSORT checklist e fluxograma para ensaios controlados e 
randomizados  STARD checklist e fluxograma para estudos de acurácia diagnóstica  MOOSE checklist e fluxograma para meta-análise  QUOROM checklist e fluxograma para revisões sistemáticas  STROBE para estudos observacionais em epidemiologia 

Informações complementares: 

 Devem ter até 3.500 palavras, excluindo resumos, tabelas, figuras e 
referências.  As tabelas e figuras, limitadas a 5 no conjunto, devem incluir apenas os 
dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas. As figuras não 
devem repetir dados já descritos em tabelas.  As referências bibliográficas, limitadas a cerca de 25, devem incluir 
apenas aquelas estritamente pertinentes e relevantes à problemática 
abordada. Deve-se evitar a inclusão de número excessivo de referências 
numa mesma citação. Citações de documentos não publicados e não 
indexados na literatura científica (teses, relatórios e outros) devem ser 

 

http://www.scielo.br.ez20.periodicos.capes.gov.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br.ez20.periodicos.capes.gov.br/revistas/rsp/pinstruc.htm#001
http://www.scielo.br.ez20.periodicos.capes.gov.br/revistas/rsp/pinstruc.htm#002
http://www.scielo.br.ez20.periodicos.capes.gov.br/revistas/rsp/pinstruc.htm#003
http://www.scielo.br.ez20.periodicos.capes.gov.br/revistas/rsp/pinstruc.htm#004
http://www.scielo.br.ez20.periodicos.capes.gov.br/revistas/rsp/pinstruc.htm#005
http://www.scielo.br.ez20.periodicos.capes.gov.br/revistas/rsp/pinstruc.htm#006
http://www.scielo.br.ez20.periodicos.capes.gov.br/revistas/rsp/pinstruc.htm#007
http://www.scielo.br.ez20.periodicos.capes.gov.br/revistas/rsp/pinstruc.htm#008
http://www.consort-statement.org/
http://www.stard-statement.org/website%20stard/
http://www.consort-statement.org/mod_product/uploads/MOOSE%20Statement%202000.pdf
file://alpha1/ppe-proc$/wrk/fbpe/periodicos/rsp/info/â�¢%09http:/www.consort-statement.org/mod_product/uploads/QUOROM%20checklist%20and%20flow%20diagram%201999.pdf
http://www.strobe-statement.org/
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evitadas. Caso não possam ser substituídas por outras, não farão parte 
da lista de referências bibliográficas, devendo ser indicadas nos rodapés 
das páginas onde estão citadas. 

Os resumos devem ser apresentados no formato estruturado, com até 300 
palavras, contendo os itens: Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusões. 
Excetuam-se os ensaios teóricos e os artigos sobre metodologia e técnicas 
usadas em pesquisas, cujos resumos são no formato narrativo, que, neste caso, 
terão limite de 150 palavras. 

A estrutura dos artigos originais de pesquisa é a convencional: Introdução, 
Métodos, Resultados e Discussão, embora outros formatos possam ser aceitos. A 
Introdução deve ser curta, definindo o problema estudado, sintetizando sua 
importância e destacando as lacunas do conhecimento que serão abordadas no 
artigo. As fontes de dados, a população estudada, amostragem, critérios de 
seleção, procedimentos analíticos, dentre outros, devem ser descritos de forma 
compreensiva e completa, mas sem prolixidade. A seção de Resultados deve se 
limitar a descrever os resultados encontrados sem incluir 
interpretações/comparações. O texto deve complementar e não repetir o que 
está descrito em tabelas e figuras. A Discussão deve incluir a apreciação dos 
autores sobre as limitações do estudo, a comparação dos achados com a 
literatura, a interpretação dos autores sobre os resultados obtidos e sobre suas 
principais implicações e a eventual indicação de caminhos para novas pesquisas. 
Trabalhos de pesquisa qualitativa podem juntar as partes Resultados e 
Discussão, ou mesmo ter diferenças na nomeação das partes, mas respeitando a 
lógica da estrutura de artigos científicos. 

Comunicações Breves - São relatos curtos de achados que apresentam 
interesse para a saúde pública, mas que não comportam uma análise mais 
abrangente e uma discussão de maior fôlego. 

Informações complementares 

 Devem ter até 1.500 palavras (excluindo resumos tabelas, figuras e 
referências) uma tabela ou figura e até 5 referências.  Sua apresentação deve acompanhar as mesmas normas exigidas para 
artigos originais, exceto quanto ao resumo, que não deve ser estruturado 
e deve ter até 100 palavras. 

ARTIGOS DE REVISÃO 

Revisão sistemática e meta-análise - Por meio da síntese de resultados de 
estudos originais, quantitativos ou qualitativos, objetiva responder à pergunta 
específica e de relevância para a saúde pública. Descreve com pormenores o 
processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados para seleção 
daqueles que foram incluídos na revisão e os procedimentos empregados na 
síntese dos resultados obtidos pelos estudos revisados (que poderão ou não ser 
procedimentos de meta-análise). 

Revisão narrativa/crítica - A revisão narrativa ou revisão crítica apresenta 
caráter descritivo-discursivo, dedicando-se à apresentação compreensiva e à 
discussão de temas de interesse científico no campo da Saúde Pública. Deve 
apresentar formulação clara de um objeto científico de interesse, argumentação 
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lógica, crítica teórico-metodológica dos trabalhos consultados e síntese 
conclusiva. Deve ser elaborada por pesquisadores com experiência no campo em 
questão ou por especialistas de reconhecido saber. 

Informações complementares: 

 Sua extensão é de até 4.000 palavras.  O formato dos resumos, a critério dos autores, será narrativo, com até 
150 palavras. Ou estruturado, com até 300 palavras.  Não há limite de referências. 

COMENTÁRIOS 

Visam a estimular a discussão, introduzir o debate e "oxigenar" controvérsias 
sobre aspectos relevantes da saúde pública. O texto deve ser organizado em 
tópicos ou subitens destacando na Introdução o assunto e sua importância. As 
referências citadas devem dar sustentação aos principais aspectos abordados no 
artigo. 

Informações complementares: 

 Sua extensão é de até 2.000 palavras, excluindo resumos, tabelas, 
figuras e referências  O formato do resumo é o narrativo, com até 150 palavras.  As referências bibliográficas estão limitadas a cerca de 25 

Publicam-se também Cartas Ao Editor com até 600 palavras e 5 
refêrencias. 

 

Autoria 

 

O conceito de autoria está baseado na contribuição 
substancial de cada uma das pessoas listadas como 
autores, no que se refere sobretudo à concepção do 
projeto de pesquisa, análise e interpretação dos dados, 
redação e revisão crítica. A contribuição de cada um 
dos autores deve ser explicitada em declaração para 
esta finalidade (ver modelo). Não se justifica a inclusão 
de nome de autores cuja contribuição não se enquadre 
nos critérios acima. A indicação dos nomes dos autores 
logo abaixo do título do artigo é limitada a 12; acima 
deste número, os autores são listados no rodapé da 
página. 

Os manuscritos publicados são de propriedade da 
Revista, vedada tanto a reprodução, mesmo que 
parcial, em outros periódicos impressos. Resumos 
ou resenhas de artigos publicados poderão ser 
divulgados em outros periódicos  com a indicação 
de  links para o  texto completo, sob consulta à 

 

http://200.152.208.135/rsp_usp/oldsite/instruc/instru_p_1dr.html
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Editoria da RSP. A tradução para outro idioma, 
em periódicos  estrangeiros, em ambos os 
formatos, impresso ou eletrônico, somente 
poderá ser publicada com autorização do Editor 
Científico e desde  que sejam fornecidos os 
respectivos créditos. 

  

Processo de julgamento dos manuscritos 

 

Os manuscritos submetidos que atenderem às 
"instruções aos autores" e que se coadunem com a sua 
política editorial são encaminhados para avaliação. 

Para ser publicado, o manuscrito deve ser aprovado 
nas três seguintes fases: 

Pré-análise: a avaliação é feita pelos Editores 
Científicos com base na originalidade, pertinência, 
qualidade acadêmica e relevância do manuscrito para a 
saúde pública. 

Avaliação por pares externos: os manuscritos 
selecionados na pré-análise são submetidos à avaliação 
de especialistas na temática abordada. Os pareceres 
são analisados pelos editores, que propõem ao Editor 
Científico a aprovação ou não do manuscrito. 

Redação/Estilo: A leitura técnica dos textos e a 
padronização ao estilo da Revista finalizam o processo 
de avaliação. 

O anonimato é garantido durante todo o processo de 
julgamento. 

Manuscritos recusados, mas com a possibilidade de 
reformulação, poderão retornar como novo trabalho, 
iniciando outro processo de julgamento. 

 

  

Preparo dos manuscritos 

 

Devem ser digitados em extensão .doc, .txt ou .rtf, 
com letras arial, corpo 12, página em tamanho A-4, 
incluindo resumos, agradecimentos, referências e 
tabelas. 

Todas as páginas devem ser numeradas. 
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Deve-se evitar no texto o uso indiscriminado de siglas, 
excetuando as já conhecidas. 

Os critérios éticos da pesquisa devem ser 
respeitados. Para tanto os autores devem explicitar em 
Métodos que a pesquisa foi conduzida dentro dos 
padrões exigidos pela Declaração de Helsinque e 
aprovada pela comissão de ética da instituição onde a 
pesquisa foi realizada. 

Idioma 

Aceitam-se manuscritos nos idiomas português, 
espanhol e inglês. Para aqueles submetidos em 
português oferece-se a opção de tradução do texto 
completo para o inglês e a publicação adicional da 
versão em inglês em meio eletrônico. 
Independentemente do idioma empregado, todos 
manuscritos devem apresentar dois resumos, sendo 
um em português e outro em inglês. Quando o 
manuscrito for escrito em espanhol, deve ser 
acrescentado um terceiro resumo nesse idioma. 

Dados de identificação 

a) Título do artigo - deve ser conciso e completo, 
limitando-se a 93 caracteres, incluindo espaços. Deve 
ser apresentada a versão do título em inglês. 

b) Título resumido - com até 45 caracteres, para fins 
de legenda nas páginas impressas.   

c) Nome e sobrenome de cada autor, seguindo formato 
pelo qual é indexado. 

d) Instituição a que cada autor está afiliado, 
acompanhado do respectivo endereço (uma instituição 
por autor). 

e) Nome e endereço do autor responsável para troca 
de correspondência. 

f) Se foi subvencionado, indicar o tipo de auxílio, o 
nome da agência financiadora e o respectivo número 
do processo. 

g) Se foi baseado em tese, indicar o nome do autor, 
título, ano e instituição onde foi apresentada. 

h) Se foi apresentado em reunião científica, indicar o 
nome do evento, local e data da realização. 
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Descritores - Devem ser indicados entre 3 e 10, 
extraídos do vocabulário "Descritores em Ciências da 
Saúde" (DeCS), quando acompanharem os resumos em 
português, e do Medical Subject Headings (MeSH), 
para os resumos em inglês. Se não forem encontrados 
descritores disponíveis para cobrirem a temática do 
manuscrito, poderão ser indicados termos ou 
expressões de uso conhecido. 

Agradecimentos - Devem ser mencionados nomes de 
pessoas que prestaram colaboração intelectual ao 
trabalho, desde que não preencham os requisitos para 
participar da autoria. Deve haver permissão 
expressa dos nomeados (ver documento 
Responsabilidade pelos Agradecimentos). Também 
podem constar desta parte agradecimentos a 
instituições quanto ao apoio financeiro ou logístico. 

Referências - As referências devem ser ordenadas 
alfabeticamente, numeradas e normalizadas de acordo 
com o estilo Vancouver. Os títulos de periódicos devem 
ser referidos de forma abreviada, de acordo com o 
Index Medicus, e grafados no formato itálico. No caso 
de publicações com até 6 autores, citam-se todos; 
acima de 6, citam-se os seis primeiros, seguidos da 
expressão latina "et al". 

Exemplos: 

Fernandes LS, Peres MA. Associação entre atenção 
básica em saúde bucal e indicadores socioeconômicos 
municipais. Rev Saude Publica.2005;39(6):930-6. 

Forattini OP. Conceitos básicos de epidemiologia 
molecular. São Paulo: Edusp; 2005. 

Karlsen S, Nazroo JY. Measuring and analyzing "race", 
racism, and racial discrimination. In: Oakes JM, 
Kaufman JS, editores. Methods in social epidemiology. 
San Francisco: Jossey-Bass; 2006. p. 86-111. 

Yevich R, Logan J. An assessment of biofuel use and 
burning of agricultural waste in the developing 
world. Global Biogeochem Cycles. 2003;17(4):1095, 
DOI:10.1029/2002GB001952. 42p. 

Zinn-Souza LC, Nagai R, Teixeira LR, Latorre MRDO, 
Roberts R, Cooper SP, et al . Fatores associados a 
sintomas depressivos em estudantes do ensino médio 
de São Paulo, Brasil. Rev Saude Publica. 2009;  
42(1):34-40. 

Para outros exemplos recomendamos consultar o 

http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov.ez20.periodicos.capes.gov.br/mesh/
http://200.152.208.135/rsp_usp/oldsite/instruc/instru_p_3dra.html
http://200.152.208.135/rsp_usp/oldsite/instruc/instru_p_3dra.html
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documento "Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing 
for Medical Publication" (http://www.icmje.org). 

Comunicação pessoal, não é considerada referência 
bibliográfica. Quando essencial, pode ser citada no 
texto, explicitando em rodapé os dados necessários. 
Devem ser evitadas citações de documentos não 
indexados na literatura científica mundial e de difícil 
acesso aos leitores, em geral de divulgação circunscrita 
a uma instituição ou a um evento; quando relevantes, 
devem figurar no rodapé das páginas que as citam. Da 
mesma forma, informações citadas no texto, extraídas 
de documentos eletrônicos, não mantidas 
permanentemente em sites, não devem fazer parte da 
lista de referências, mas podem ser citadas no rodapé 
das páginas que as citam. 

Citação no texto: Deve ser indicado em expoente o 
número correspondente à referência listada. Deve ser 
colocado após a pontuação, nos casos em que se 
aplique. Não devem ser utilizados parênteses, colchetes 
e similares. O número da citação pode ser 
acompanhado ou não do(s) nome(s) do(s) autor(es) e 
ano de publicação. Se forem citados dois autores, 
ambos são ligados pela conjunção "e"; se forem mais 
de dois, cita-se o primeiro autor seguido da expressão 
"et al". 

Exemplos: 

Segundo Lima et al9 (2006), a prevalência se 
transtornos mentais em estudantes de medicina é 
maior do que na população em geral. 

Parece evidente o fracasso do movimento de saúde 
comunitária, artificial e distanciado do sistema de 
saúde predominante.12,15 

A exatidão das referências constantes da 
listagem e a correta citação no texto são de 
responsabilidade do(s) autor(es) do manuscrito. 

Tabelas - Devem ser apresentadas separadas do 
texto, numeradas consecutivamente com algarismos 
arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. A 
cada uma deve-se atribuir um título breve, não se 
utilizando traços internos horizontais ou verticais. As 
notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das 
tabelas e não no cabeçalho ou título. Se houver tabela 
extraída de outro trabalho, previamente publicado, os 
autores devem solicitar autorização da revista que a 
publicou , por escrito, parasua reprodução. Esta 

http://www.icmje.org/
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autorização deve acompanhar o manuscrito submetido 
à publicação 

Quadros são identificados como Tabelas, seguindo uma 
única numeração em todo o texto. 

Figuras - As ilustrações (fotografias, desenhos, 
gráficos, etc.), devem ser citadas como figuras. Devem 
ser numeradas consecutivamente com algarismos 
arábicos, na ordem em que foram citadas no texto; 
devem ser identificadas fora do texto, por número e 
título abreviado do trabalho; as legendas devem ser 
apresentadas ao final da figura; as ilustrações devem 
ser suficientemente claras para permitir sua 
reprodução, com resolução mínima de 300 dpi.. Não se 
permite que figuras representem os mesmos dados de 
Tabela. Não se aceitam gráficos apresentados com as 
linhas de grade, e os elementos (barras, círculos) não 
podem apresentar volume (3-D). Figuras coloridas são 
publicadas excepcionalmente.. Nas legendas das 
figuras, os símbolos, flechas, números, letras e outros 
sinais devem ser identificados e seu significado 
esclarecido. Se houver figura extraída de outro 
trabalho, previamente publicado, os autores devem 
solicitar autorização, por escrito, para sua reprodução. 
Estas autorizações devem acompanhar os manuscritos 
submetidos à publicação. 

Submissão online 

A entrada no sistema é feita pela página inicial do site 
da RSP (www.rsp.fsp.usp.br), no menu do lado 
esquerdo, selecionando-se a opção "submissão de 
artigo". Para submeter o manuscrito, o autor 
responsável pela comunicação com a Revista deverá 
cadastrar-se. Após efetuar o cadastro, o autor deve 
selecionar a opção "submissão de artigos" e preencher 
os campos com os dados do manuscrito. O processo de 
avaliação pode ser acompanhado pelo status do 
manuscrito na opção "consulta/ alteração dos artigos 
submetidos". Ao todo são oito situações possíveis: 

 Aguardando documentação: Caso seja 
detectada qualquer falha ou pendência, inclusive 
se os documentos foram anexados e assinados, 
a secretaria entra em contato com o autor. 
Enquanto o manuscrito não estiver de acordo 
com as Instruções da RSP, o processo de 
avaliação não será iniciado.  Em avaliação na pré-análise: A partir deste 
status, o autor não pode mais alterar o 
manuscrito submetido. Nesta fase, o editor pode 
recusar o manuscrito ou encaminhá-lo para a 

http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/bemvindo.php?tipo=0
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avaliação de relatores externos.  Em avaliação com relatores: O manuscrito 
está em processo de avaliação pelos relatores 
externos, que emitem os pareceres e os enviam 
ao editor.  Em avaliação com Editoria: O editor analisa 
os pareceres e encaminha o resultado da 
avaliação ao autor.  Manuscrito com o autor: O autor recebe a 
comunicação da RSP para reformular o 
manuscrito e encaminhar uma nova versão.  Reformulação: O editor faz a apreciação da 
nova versão, podendo solicitar novos 
esclarecimentos ao autor.  Aprovado  Reprovado 

Além de acompanhar o processo de avaliação na 
página de "consulta/ alteração dos artigos submetidos", 
o autor tem acesso às seguintes funções: 

"Ver": Acessar o manuscrito submetido, mas sem 
alterá-lo. 

"Alterar": Corrigir alguma informação que se 
esqueceu ou que a secretaria da Revista solicitou. Esta 
opção funcionará somente enquanto o status do 
manuscrito estiver em "aguardando documentação". 

"Avaliações/comentários": Acessar a decisão da 
Revista sobre o manuscrito. 

"Reformulação": Enviar o manuscrito corrigido com 
um documento explicando cada correção efetuada e 
solicitado na opção anterior. 

Verificação dos itens exigidos na submissão: 

1. Nomes e instituição de afiliação dos autores, 
incluindo e-mail e telefone. 

2. Título do manuscrito, em português e inglês, com 
até 93 caracteres, incluindo os espaços entre as 
palavras. 

3. Título resumido com 45 caracteres, para fins de 
legenda em todas as páginas impressas. 

4. Texto apresentado em letras arial, corpo 12, em 
formato Word ou similar (doc,txt,rtf). 

5. Nomes da agência financiadora e números dos 
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processos. 

6. No caso de artigo baseado em tese/dissertação, 
indicar o nome da instituição e o ano de defesa. 

7. Resumos estruturados para trabalhos originais de 
pesquisa, português e inglês, e em espanhol, no caso 
de manuscritos nesse idioma. 

8. Resumos narrativos originais para manuscritos que 
não são de pesquisa nos idiomas português e inglês, ou 
em espanhol nos casos em que se aplique. 

9. Declaração, com assinatura de cada autor, sobre a 
"responsabilidade de autoria" 

10. Declaração assinada pelo primeiro autor do 
manuscrito sobre o consentimento das pessoas 
nomeadas em Agradecimentos. 

11. Documento atestando a aprovação da pesquisa por 
comissão de ética, nos casos em que se aplica. Tabelas 
numeradas seqüencialmente, com título e notas, e no 
máximo com 12 colunas. 

12. Figura no formato: pdf, ou tif, ou jpeg ou bmp, com 
resolução mínima 300 dpi; em se tratando de gráficos, 
devem estar em tons de cinza, sem linhas de grade e 
sem volume. 

13. Tabelas e figuras não devem exceder a cinco, no 
conjunto. 

14. Permissão de editores para reprodução de figuras 
ou tabelas já publicadas. 

15. Referências normalizadas segundo estilo 
Vancouver, ordenadas alfabeticamente pelo primeiro 
autor e numeradas, e se todas estão citadas no texto. 

  

Suplementos 

 

Temas relevantes em saúde pública podem ser temas 
de suplementos. A Revista publica até dois 
suplementos por volume/ano, sob demanda. 

Os suplementos são coordenados por, no mínimo, três 
editores. Um é obrigatoriamente da RSP, escolhido pelo 
Editor Científico. Dois outros editores-convidados 

 

http://200.152.208.135/rsp_usp/oldsite/instruc/instru_p_1dr.html
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podem ser sugeridos pelo proponente do suplemento. 

Todos os artigos submetidos para publicação no 
suplemento serão avaliados por revisores externos, 
indicados pelos editores do suplemento. A decisão final 
sobre a publicação de cada artigo será tomada pelo 
Editor do suplemento que representar a RSP. 

O suplemento poderá ser composto por artigos 
originais (incluindo ensaios teóricos), artigos de 
revisão, comunicações breves ou artigos no formato de 
comentários. 

Os autores devem apresentar seus trabalhos de acordo 
com as instruções aos autores disponíveis no site da 
RSP. 

Para serem indexados, tanto os autores dos artigos do 
suplemento, quanto seus editores devem esclarecer os 
possíveis conflitos de interesses envolvidos em sua 
publicação. As informações sobre conflitos de 
interesses que envolvem autores, editores e órgãos 
financiadores deverão constar em cada artigo e na 
contra-capa da Revista. 

  

Conflito de interesses 

 

A confiabilidade pública no processo de revisão por 
pares e a credibilidade de artigos publicados dependem 
em parte de como os conflitos de interesses são 
administrados durante a redação, revisão por pares e 
tomada de decisões pelos editores. 

Conflitos de interesses podem surgir quando autores, 
revisores ou editores possuem interesses que, 
aparentes ou não, podem influenciar a elaboração ou 
avaliação de manuscritos. O conflito de interesses pode 
ser de natureza pessoal, comercial, política, acadêmica 
ou financeira. 

Quando os autores submetem um manuscrito, eles são 
responsáveis por reconhecer e revelar conflitos 
financeiros ou de outra natureza que possam ter 
influenciado seu trabalho. Os autores devem 
reconhecer no manuscrito todo o apoio financeiro para 
o trabalho e outras conexões financeiras ou pessoais 
com relação à pesquisa. O relator deve revelar aos 
editores quaisquer conflitos de interesse que poderiam 
influir em sua opinião sobre o manuscrito, e, quando 

 



172 
 

couber, deve declarar-se não qualificado para revisá-lo. 

Se os autores não tiverem certos do que pode 
constituir um potencial conflito de interesses, devem 
contatar a secretaria editorial da Revista. 

  

Documentos 

 

Cada autor deve ler, assinar e anexar os documentos: Declaração de 
Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais (enviar este somente 
após a aprovação). Apenas a Declaração de responsabilidade pelos 
Agradecimentos deve ser assinada somente pelo primeiro autor 
(correspondente). 

Documentos que devem ser anexados ao manuscrito no momento da 
submissão: 

1. Declaração de responsabilidade  
2. Agradecimentos 

Documento que deve ser enviado à Secretaria da RSP somente na 
ocasião da aprovação do manuscrito para publicação: 

3. Transferência de direitos autorais 

1. Declaração de Responsabilidade 

Segundo o critério de autoria do International Committee of Medical Journal 
Editors, autores devem contemplar todas as seguintes condições: (1) Contribuí 
substancialmente para a concepção e planejamento, ou análise e interpretação 
dos dados; (2) Contribuí significativamente na elaboração do rascunho ou na 
revisão crítica do conteúdo; e (3) Participei da aprovação da versão final do 
manuscrito. 

No caso de grupo grande ou multicêntrico ter desenvolvido o trabalho, o grupo 
deve identificar os indivíduos que aceitam a responsabilidade direta pelo 
manuscrito. Esses indivíduos devem contemplar totalmente os critérios para 
autoria definidos acima e os editores solicitarão a eles as declarações exigidas 
na submissão de manuscritos. O autor correspondente deve indicar claramente 
a forma de citação preferida para o nome do grupo e identificar seus 
membros. Normalmente serão listados em rodapé na folha de rosto do artigo. 

Aquisição de financiamento, coleta de dados, ou supervisão geral de grupos de 
pesquisa, somente, não justificam autoria. 

Todas as pessoas relacionadas como autores devem assinar 
declaração de responsabilidade. 

MODELO 
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Eu, (nome por extenso), certifico que participei da autoria do manuscrito 
intitulado (título) nos seguintes termos: 

"Certifico que participei suficientemente do trabalho para tornar pública minha 
responsabilidade pelo seu conteúdo." 

"Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que nem este 
manuscrito, em parte ou na íntegra, nem outro trabalho com conteúdo 
substancialmente similar, de minha autoria, foi publicado ou está sendo 
considerado para publicação em outra revista, quer seja no formato impresso 
ou no eletrônico." 

"Atesto que, se solicitado, fornecerei ou cooperarei totalmente na obtenção e 
fornecimento de dados sobre os quais o manuscrito está baseado, para exame 
dos editores." 

Contribuição: 
_______________________________________________________________ 

  

_________________________ ___________________ 

Local, data Assinatura 

  

Documentos 

2. Declaração de Responsabilidade pelos Agradecimentos 

Os autores devem obter permissão por escrito de todos os indivíduos 
mencionados nos Agradecimentos, uma vez que o leitor pode inferir seu 
endosso em dados e conclusões. O autor responsável pela correspondência 
deve assinar uma declaração conforme modelo abaixo. 

MODELO 

Eu, (nome por extenso), autor responsável pelo manuscrito intitulado (título): 

 Certifico que todas as pessoas que tenham contribuído 
substancialmente à realização deste manuscrito mas não preenchiam 
os critérios de autoria, estão nomeados com suas contribuições 
específicas em Agradecimentos no manuscrito.  Certifico que todas as pessoas mencionadas nos Agradecimentos me 
forneceram permissão por escrito para tal.  Certifico que, se não incluí uma sessão de Agradecimentos, nenhuma 
pessoa fez qualquer contribuição substancial a este manuscrito. 

  

_________________________ ___________________ 
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Local, Data Asssinatura 

  

3. Transferência de Direitos Autorais 

Enviar o documento assinado por todos os autores na ocasião da aprovação 
do manuscrito. 

A RSP não autoriza republicação de seus artigos, exceto em casos especiais. 
Resumos podem ser republicados em outros veículos impressos, desde que os 
créditos sejam devidamente explicitados, constando a referência ao artigo 
original. Todos as solicitações acima, assim como pedidos de inclusão de links 
para artigos da RSP na SciELO em sites, devem ser encaminhados à Editoria 
Científica da Revista de Saúde Pública. 

MODELO 

"Declaro que em caso de aceitação do artigo por parte da Revista de Saúde 
Pública concordo que os direitos autorais a ele referentes se tornarão 
propriedade exclusiva da Faculdade de Saúde Pública, vedado qualquer 
produção, total ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação, 
impressa ou eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização seja 
solicitada e, se obtida, farei constar o competente agradecimento à Faculdade 
de Saúde Pública e os créditos correspondentes." 

Autores: 

______________________________________________________________ 

Título: 

______________________________________________________________ 

  

_________________________ ___________________ 

Local, Data Asssinatura 

  

_________________________ ___________________ 

Local, Data Asssinatura 
 

  

Taxa de Publicação 

 
A partir de Janeiro de 2012, a RSP instituirá uma taxa por artigo 
publicado. Esta taxa será paga por todos os autores que tiverem 
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seus manuscritos aprovados para publicação, excetuadas 
situações excepcionais devidamente justificadas. Manuscritos 
submetidos antes de Janeiro de 2012 estarão isentos do 
pagamento da taxa. A taxa de publicação será utilizada para 
complementar os recursos públicos que a Revista obtém da 
Faculdade de Saúde Pública, da Universidade de São Paulo e de 
órgãos de apoio à pesquisa do Estado de São Paulo e do Brasil. 
Esta complementação é essencial para assegurar a qualidade, 
impacto e agilidade do periódico, em particular para manter 
várias melhorias introduzidas na RSP nos últimos anos, em 
particular seu novo sistema eletrônico de submissão e avaliação 
de manuscritos, a revisão da redação científica por especialistas 
com pós-graduação em Saúde Pública e a tradução para o Inglês 
de todos os manuscritos não submetidos originalmente naquele 
idioma. Este último procedimento permite a leitura no idioma 
Inglês de todos os artigos publicados pela RSP sem prejuízo da 
leitura em Português dos artigos originalmente submetidos neste 
idioma, os quais representam a maioria das contribuições 
divulgadas pela Revista. A taxa será de R$ 1.500,00 (US$ 
850.00) para artigos Originais, Comentários e Revisões e de R$ 
1.000,00 (US$ 570.00) para Comunicações Breves. Assim que o 
manuscrito for aprovado, o autor receberá instruções de como 
proceder para o pagamento da taxa, bem como para, quando 
couber, solicitar isenção da cobrança. A RSP fornecerá aos 
autores os documentos necessários para comprovar o pagamento 
da taxa perante suas instituições de origem, programas de pós-
graduação ou órgãos de fomento à pesquisa. 

Na submissão do manuscrito, após completar o cadastro, o autor 
deve ler e concordar com os termos de originalidade, relevância e 
qualidade, bem como sobre a cobrança da taxa. Ao indicar sua 
ciência desses itens, o manuscrito será registrado no sistema 
para avaliação. 

Após a avaliação por relatores externos e aprovação pela 
Editoria, o autor receberá as instruções para realizar o 
pagamento da taxa. Esta deverá ser depositada no Banco 
Santander, Agência 0201, Conta 13004082-9, no nome do Centro 
de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da USP. Após efetuar o 
depósito, o comprovante deverá ser enviado por email 
(revsp@usp.br) ou fax (+55-11-3068-0539), informando o 
número do manuscrito aprovado e, caso necessite, o recibo a ser 
emitido pelo CEAP. 
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