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A INFECÇÃO GENITAL POR PAPILOMAVÍRUS HUMANOS ONCOGÊNICOS E AS 
LESÕES CERVICAIS DE ALTO GRAU TÊM O FUMO COMO FATOR DE RISCO 
INDEPENDENTE? Sabrina Kahler, Rafael Santana Melo, Cristine Igansi, Viviane Kubitschek, Mary 

Clarisse Bozzetti (orient.) (UFRGS). 
Introdução. Nos últimos anos, com a melhora nos métodos de detecção do Papilomavírus Humano (HPV), o fumo 
tem sido apontado como um potencial fator de risco para Neoplasias Intraepiteliais Cervicais (NICs) e Câncer 
Cervical (CC). Estudos têm acumulado evidências sugerindo que a exposição ao fumo aumenta o risco de 
desenvolver lesões intraepiteliais escamosas de alto grau (HSIL), NIC e CC. Objetivos. No presente estudo, 
avaliamos o papel do fumo de cigarros como um potencial preditor de carcinogênese cervical, através de dois 
desfechos: (i) infecção genital por HPV oncogênico, e (ii) desenvolvimento de lesões de alto grau (NIC II +). 
Material e Métodos. Este é um estudo transversal envolvendo uma população de 1434 mulheres assintomáticas 
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oriundas da zona norte de Porto Alegre. As participantes responderam a um questionário padronizado e tiveram 
amostras do colo do útero coletadas para a realização do exame citopatológico e identificação do HPV-DNA através 
da Reação em Cadeia da Polimerase. A freqüência de HPVs oncogênicos estudados é descrita, bem como a sua 
associação com as variáveis estudadas através da Odds Ratio (OR), estratificada para exposição ativa ao fumo. 
Resultados e Conclusões. Um total de 365 mulheres eram HPV positivas (25, 5%), sendo que destas, 32% 
apresentaram tipos oncogênicos (16, 31 e 18). Em fumantes, a infecção genital por HPVs oncogênicos mostrou-se 
associada com as variáveis: parceiro com história de condiloma (OR=3, 02; IC 95%: 1, 39 - 6, 58) e idade ≤ 35 anos 
(OR=1, 85; IC 95%: 1, 27-3, 10). Para o desfecho lesões de alto grau (NIC II+) não houve associação significativa 
com as variáveis estudadas. Neste estudo não observamos fumo como um preditor independente de lesões de alto 
grau. O achado relacionado à infecção pelo HPV parece sugerir que esta exposição possa estar sendo confundida 
pelo comportamento sexual. (BIC). 




