
Revisão

Resumo Esta revisão sistemática tem como objetivo demonstrar a incidência do câncer 

ginecológico e de suas lesões precursoras em mulheres que vivem com HIV/AIDS. Foi realizada ampla pesquisa 

nas bases de dados, MedLine-PubmMed, Scielo-Lilacs e Embase. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 

foram incluídos 15 estudos que pesquisaram a incidência de lesões intraepiteliais vulvares, vaginais e cervicais, 

bem como de carcinomas de mama, endométrio, ovário, vulva, vagina e colo uterino. Observou-se que mulheres 

infectadas por HIV têm maior risco de apresentarem lesões de vulva, vagina e colo, assim como câncer desses 

sítios. Por outro lado, essas mulheres apresentam menor incidência de carcinomas mamários, endometriais e 

ovarianos do que a população feminina geral.

Abstract The aim of this systematic review is to demonstrate the incidence of 

gynaecological cancer and intraepithelial lesions among women living with HIV/AIDS. A broad research has been 

done in MedLine-PubMed, Scielo-Lilacs and Embase databases. Fifteen studies that described the incidence of 

vulvar, vaginal and cervical intraepithelial lesions, as well as breast, ovary, endometrial, vulva, vagina and uterine 

cervical cancer met the inclusion criteria. Women living with HIV have a greater risk to develop vulvar, vaginal 

and cervical intraepithelial lesions, as well as cancer in these sites. However, they present a lower incidence of 

breast, endometrial and ovarian cancer than the general female population.
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Introdução

A infecção pelo HIV (vírus da imunodeficiência adquirida) 

vem aumentando entre as mulheres, especialmente entre as 

mais jovens. Em 1985, havia 15 casos da doença em homens 

para um caso em mulheres. Hoje, a relação é de 1,5 homens 

para uma mulher1 (B). 

Em 2004, o Ministério da Saúde estimou que, no Brasil, cerca 

de 590 mil pessoas entre 15 a 49 anos de idade vivem com HIV/

AIDS. Deste número, cerca de 210 mil são mulheres2. 

Mulheres provavelmente têm riscos de infecção e transmissão 

de DST e AIDS diferentes dos homens. Devido a fatores sociais, 

culturais, comportamentais e biológicos, as mulheres estariam 

mais vulneráveis à aquisição do vírus do HIV1 (B).

Por outro lado, avanços no arsenal terapêutico têm aumentado 

a expectativa de vida de mulheres portadoras de HIV/AIDS. 

Dessa forma, cresce nessa população a incidência de doenças 

crônico-degenerativas, incluindo o câncer3 (C).

Historicamente, apenas a ocorrência do Sarcoma de Kaposi, 

dos linfomas não Hodgkin e do câncer do colo uterino estavam 

relacionados ao diagnóstico de AIDS em pacientes infectados 

pelo HIV4 (A). Mais recentemente, entretanto, tem-se verificado 

um significativo aumento na incidência de diversos tipos de 

câncer, sugerindo a imunodeficiência como importante fator de 

risco para o desenvolvimento de neoplasias4,5 (A). 

O aumento do risco de desenvolvimento de neoplasia intraepitelial 

cervical (NIC), neoplasia intraepitelial vulvar (NIV), neoplasia intra-

epitelial vaginal (NIVA) e câncer cervical, vaginal e vulvar invasivos 

em mulheres infectadas pelo HIV já está bem estabelecido6 (C). A 

imunossupressão, inerente às mulheres HIV positivas, parece ser 

um fator determinante para o desenvolvimento dessas neoplasias. 

Quanto menor a contagem de CD4, maior o risco de desenvolver 

NIC, NIV, NIVA, câncer cervical, vulvar e vaginal. A contagem 

de CD4 abaixo de 200 mm³ tem sido associada com o encontro de 

subtipos múltiplos de HPV e com o aumento da prevalência de 

subtipos de alto risco, como o HPV 186 (C).

A imunossupressão aumenta a prevalência de infecções pelo 

HPV. Contudo, a persistência ou reativação dessas infecções, 

devido à vigilância imunológica prejudicada, seria a principal 

responsável pelo risco aumentado de câncer HPV induzido 

nessas mulheres4,5(A).

Por outro lado, poucos estudos avaliam a incidência de 

outros tipos de câncer nessa população, como mama, ovário e 

endométrio. Esta revisão sistemática foi realizada com o objetivo 

de estudar a incidência dos carcinomas de mama, endométrio, 

ovário, vagina, vulva e colo de útero e das lesões pré-neoplásicas 

induzidas por HPV em mulheres portadoras do HIV.

Metodologia

Este é um trabalho de revisão sistemática de estudos realizados 

nos últimos dez anos pesquisados nos sites: PubMed, Scielo/Lilacs 

e Embase. Foram empregadas como palavras-chave: “cancer” and 

“incidence” and “HIV” and “AIDS” and “women”.

Após essa etapa, iniciou-se o processo de seleção dos estudos 

pela análise de títulos e resumos feita por todos os autores. O 

primeiro critério de inclusão utilizado foi a identificação de 

trabalhos potencialmente relevantes, considerando aqueles 

que estudaram a incidência de câncer ginecológico e/ou lesões 

pré-neoplásicas genitais em mulheres infectadas com HIV. Por-

tanto, foram excluídos trabalhos nos quais se avaliou apenas a 

prevalência, bem como aqueles em que se estudou o risco para 

o surgimento de carcinoma em órgãos que não fazem parte do 

objetivo deste estudo. (Figura 1).

Com o uso desses critérios de elegibilidade, foram selecio-

nados 46 estudos. Os artigos incluídos no estudo passaram por 

avaliação qualitativa de dois revisores. Em caso de discordância 

entre os autores, o conflito foi resolvido pela posição de um 

terceiro pesquisador.

Os revisores utilizaram a escala de Newcastle-Ottawa para 

avaliação da qualidade metodológica dos estudos. Essa escala 

pontua entre zero e nove pontos. Estudos com pontuação igual ou 

superior a seis foram considerados de boa qualidade metodológica. 

Após a avaliação concordante de pelo menos dois pesquisadores 

quanto à qualidade metodológica dos estudos, fez-se a coleta 

de dados para obtenção de medida-sumário, com elaboração de 

gráfico de floresta. Em seguida, calculou-se o Odds Ratio (OR) 

por Mantel-Haelszel, com intervalo de confiança de 95%, com 

tabulação e interpretação dos resultados por meio do programa 

Review Manager 5 (Tabelas 1, 2 e 3)

Resultados

Foram encontrados 1.698 artigos na primeira busca com os 

descritores referidos anteriormente, sendo 1.357 no site Pub-

Med, 184 no Embase e 157 nos sites Scielo/Lilacs. Destes, 79 

foram encontrados tanto no PubMed quanto no Embase, e 35 

estavam presentes nas três bases pesquisadas. Após a avaliação 

de títulos e resumos foram excluídos 1.652 artigos (Figura 1). 

Dentre os 46 artigos restantes, 15 apresentavam pontuação 

igual ou superior a seis pela escala de Newcastle-Ottawa após 

criteriosa avaliação (Tabela  4). 

Os artigos completos selecionados para esta revisão foram coortes 

que descreviam nos resultados dados sobre incidência de lesões pré-

malignas e câncer genital em mulheres que vivem com HIV.



Avaliação da incidência do câncer ginecológico e das lesões precursoras em pacientes portadoras de HIV

FEMINA | Fevereiro 2011 | vol 39 | nº 2 105

Câncer de Mama

A incidência do carcinoma (CA) mamário é pouco estudada 

em mulheres portadoras de HIV, uma vez que se trata de uma 

doença que não está relacionada com a presença de agentes 

oncogênicos – como os vírus que, com a queda da imunidade, 

potencializam o risco de desenvolvimento de lesões malignas. 

Nesta revisão, apenas duas coortes prospectivas pesquisaram o 

surgimento dessa enfermidade em soropositivas7,8 (B). A primeira 

delas, multicêntrica, acompanhou por seis anos dois grupos, 

um composto por 1.554 mulheres infectadas e o outro por 396 

não infectadas. Nesse período, os pesquisadores relataram o 

aparecimento de cinco casos de CA no primeiro grupo e dois no 

segundo, constatando não haver maior risco entre as portadoras 

do vírus (p>0,05)7 (B). Na outra coorte, apenas com diagnósticos 

de infecção, 85.268 mulheres foram acompanhadas por dois 

anos em múltiplos centros, verificando-se, ao final, a presença 

de CA em 313 mulheres; número menor que o da incidência 

esperada na população feminina, (SIR 0,69; IC95% 0,62 - 0,77), 

SIR=razão de incidência padronizada8 (B).

Câncer de endométrio e de ovário

A incidência desses dois tipos de carcinoma do trato genital 

inferior foi estudada apenas no estudo multicêntrico que selecio-

nou 85.268 mulheres portadoras de HIV, observadas de 2003 

a 2005. Desenvolveram câncer de endométrio 31 (SIR 0,57; 

IC95% 0,39 - 0,81), número menor que o esperado na população 

geral, o que aconteceu igualmente com a neoplasia de ovário, 

incidente em 42 (SIR 1,05; IC95% 0,75 - 1,42)8 (B).

Câncer de vagina e de vulva

A incidência dos carcinomas in situ e invasivo de vagina e 

vulva foi estudada em uma coorte em que, por dez anos, foram 

acompanhadas 96.303 mulheres com diagnóstico de AIDS. 

Entre elas, houve o aparecimento de 23 casos de CA in situ 

de vagina, 100 casos de CA in situ de vulva e 16 casos de CA 

invasivo de vulva, representando um maior risco de desenvol-

vimento desses carcinomas no grupo com AIDS (SIR 27,2; 

IC95% 22,6 - 32,5)9(B).

Câncer de colo de útero

A incidência do carcinoma cervical foi descrita em quatro 

estudos incluídos nesta revisão. No primeiro estudo, 2.232 mu-

lheres, 1.760 portadoras do vírus, foram acompanhadas por dez 

anos; entre as infectadas, três novos casos de CA de colo foram 

diagnosticados (taxa de incidência=21,4/100.000 pessoas-ano), 

e não houve nenhum entre as soronegativas. Todavia, não houve 

diferença significativa entre os grupos (p=0,59)10 (B).
Figura 1 - Processo utilizado na seleção dos artigos, desde a 
busca até a avaliação de qualidade.

PubMed = 1.357 artigos
Embase = 184 artigos

Scielo/Lilacs = 157 artigos
Total = 1698 artigos

Descritores:
Cancer and incidence and HIV and AIDS and women

encontramos:

análise de títulos e resumos:

aplicação da escala Newcastle-Ottawa
(pontuação mínima = 6)

20 artigos atingiram
 a pontuação mínima

 26 artigos não atingiram a
pontuação mínima

5 artigos estavam presentes em
 mais de uma base de pesquisa

15 artigos selecionados
 para a revisão

trabalhos potencialmente 
relevantes

 46 artigos

estudos de prevalência e/ou cujo foco
 não faz parte do objetivo deste estudo

1.652 artigos

Cancer and incidence and HIV and AIDs and women
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Tabela 1 - Comparação do risco relativo para câncer de mama entre mulheres infectadas e não infectadas pelo HIV

Tabela 2 - Comparação do risco relativo para NIV/NIVA entre mulheres infectadas e não infectadas pelo HIV 

Tabela 3 - Comparação do risco relativo para NIC entre mulheres infectadas e não infectadas pelo HIV 

A outra coorte seguiu 1.950 mulheres por seis anos, com 

1.554 infectadas entre elas. Ao final, diagnosticou-se apenas um 

caso de CA entre as últimas7 (B).

Já Dorrucci et al.11 (B), durante sete anos, pesquisaram 

novos casos de CA de colo entre 133 mulheres que vivem com 

HIV, constatando que seis (4,5%) desenvolveram a doença. 

Finalmente, Chatuverdi et al.9 (B), entre as 96.303 mulheres 

diagnosticadas com AIDS, verificaram o surgimento de 516 

novos casos de câncer cervical.

Essas duas últimas pesquisas concluíram que a incidência 

foi maior entre as mulheres infectadas, comparando com a po-

pulação feminina (p<0,05). Ao considerarmos todas as coortes, 

verificamos que 99.750 estavam infectadas pelo HIV; dentre 

elas, 526 (0,52%) desenvolveram carcinoma cervical.

Lesões intraepiteliais de vulva e vagina

A incidência da NIV e da NIVA foi avaliada apenas em uma 

coorte que acompanhou por seis anos 277 americanas, sendo 189 

infectadas com HIV. Foi observada uma taxa de 1,96 casos de 

NIV/NIVA por 100 pessoas-ano (16/189) no grupo das infec-

tadas, enquanto entre as soronegativas a taxa foi de 0,26 casos 

por 100 pessoas-ano (1/88), com p=0,0312 (B).

Lesões intraepiteliais de colo uterino

A incidência de NIC foi a mais estudada nos estudos inclu-

ídos nesta revisão sistemática, pois 9 entre os 15 selecionados 

descreveram em seus resultados o surgimento dessas lesões.

Ao acompanharem por três anos 246 mulheres portadoras 

de HIV e 381 sem infecção no Senegal, Hawes et al.13(B) 
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Autor/ano Desenho Local Critério de 
inclusão

n Perda Tempo Método 
diagnóstico

Incidência Escore em 
Newcastlle-
Ottawa

Massad, 
2009

Coorte 
prospectiva

Multicêntrico Mulheres que 
vivem com HIV e 
soronegativas

2.623 391 10 anos Citologia,colposcopia 
e biópsia

(HIV negativa: 
IR=0/100,000
Pessoas-ano para Ca de 
colo vs. HIV positiva(3 
casos) IR=21.4/100,000 
pessoas-ano; p=0.59)

8

Hawes, 
2006

Coorte 
prospectiva

Senegal Mulheres que 
vivem com HIV e 
soronegativas 

1.116  489 3 anos Citologia e teste 
DNA-HPV

16%(40/246)HIV+com 
HSIL
9%(35/381) HIV - com 
HSIL

9

Jamieson, 
2006

Coorte 
prospectiva

EUA Mulheres que 
vivem com HIV e 
soronegativas com 
risco de contrair 
hiv

280 03 6 anos Citologia , 
teste DNA-HPV, 
genitoscopia e 
biópsia

8,5% (16/189) HIV+ com 
lesão intraepitelial vulvar, 
vaginal,ou perianal (1,96 
por 100 pessoas-ano 
para mulheres com HIV) 
e 1,1% (1/88) HIV-
(0,26 por 100 pessoas-
ano para mulheres sem 
HIV) P=0,03

8

Schuman, 
2003

Coorte 
prospectiva

EUA Mulheres que 
vivem com HIV e 
soronegativas

 1.310  297   5 anos Citologia e teste 
DNA-HPV

(35%; 224/640) HIV+ 
COM SIL
(9%; 34/373) HIV-
11,5 casos entre as HIV 
positivas e 2,6 casos 
entre as HIV negativas 
para cada 100 pessoas-
ano de observação (odds 
ratio = 4,5; IC95%, 3,1-
6,4; p<0,001)

7,5

Harris, 2005 Coorte 
prospectiva

Multicêntrico Mulheres que 
vivem com HIV e 
soronegativas

1.198 Não 
cita

7 anos Citologia e teste 
DNA-HPV

Incidência de 9% 
SIL entre HIV+ com 
CD4<200,ou entre 200 
e 500 e de 4% com 
CD4>500 e de 3% entre 
as HIV-

9

Hessol,2004 Coorte 
prospectiva

Multicêntrico Mulheres que 
vivem com HIV e 
soronegativas

2.628 683 6 anos Citologia,colposcopia 
e teste DNA-HPV

Incidência de 
câncer cervical de 
0,064%,1caso, HIV+ e 
0% HIV-Câncer de mama 
de 0,32%,5 casos,HIV+ e 
de 0,51%,2 casos,HIV-

6,5

Auge, 2000 Coorte 
prospectiva

Brasil Mulheres que 
vivem com HIV e 
soronegativas

203 0 1 ano Citologia,colposcopia 
e biópsia

Incidência de SIL de 
15\99 (15,2%) em HIV+ 
e de 4\104(3,8%) em 
HIV- (P<0,05)

6

Dorrucci, 
2000

Coorte 
prospectiva

Itália Mulheres 
soronegativas 
que se tornaram 
infectadas durante 
o estudo.

483 350 7 anos Citologia,colposcopia 
e biópsia

Incidência de câncer 
cervical de 4,5%(6\133)

6,5

Goedert, 
2006

Coorte 
prospectiva

Multicêntrico Mulheres que 
vivem com HIV

85.268 Não 
cita

2 anos Biópsia dirigida Câncer de mama 
313\85268 (SIR O,69) 
Câncer de endométrio 
31\85268-SIRO,57
Câncer de ovário 
42\85268-SIR1,05

6

Tabela  4 – Características dos estudos incluídos na revisão sistemática
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constataram que no primeiro grupo, 40 (16%) desenvolveram 

lesões de alto grau (HSIL), enquanto no outro grupo houve 

35 (9%) casos.

Em outra pesquisa semelhante, Schuman et al.14 (B) obser-

varam durante cinco anos 640 americanas soropositivas e 373 

soronegativas. Entre as infectadas, foram diagnosticadas 224 

(35%) lesões intraepiteliais, o que representou 11,5 casos por 

100 pessoas-ano. No outro grupo, foram diagnosticadas com 

lesão 34 (9%) mulheres, o que resultou na taxa de 2,6 casos por 

100 pessoas-ano (p<0,001).

Em estudo multicêntrico com 1.198 mulheres acompa-

nhadas por sete anos, observou-se incidência de 9% de lesão 

intraepitelial no grupo infectado com HIV e de 3% no grupo 

sem infecção. Entretanto, ao se separar o primeiro grupo de 

acordo com os valores do CD4, verificou-se que a taxa caiu 

para 4% nas portadoras do vírus com valores de CD4 supe-

riores a 500, provando que essas lesões são mais incidentes 

em imunocomprometidas15 (B).

Pesquisa realizada no Brasil com 203 mulheres demonstrou 

uma incidência de NIC de 15,2% entre as portadoras do HIV 

(15 casos/99), comparada a uma taxa de 3,8% (4/104) entre as 

soronegativas, com p<0,0516 (B).

Moscicki et al. e Ahdieh et al.17-19 (B) fizeram pesquisas se-

melhantes com o objetivo de determinar a incidência de HSIL. 

Na primeira coorte, a taxa foi de 0,076 caso por pessoa-ano no 

grupo de infectadas e 0,017 no outro grupo, com p<0,001, 

enquanto na segunda as taxas foram, respectivamente, de 13,4% 

e de 2,4%, com p<0,001.

Por fim, outras três coortes prospectivas pesquisaram o 

surgimento de NIC em pacientes com e sem infecção. Conley 

et al.20 (B) encontraram uma taxa de 1,2% (5 casos/385 com 

HIV), enquanto Delmas et al.21 (B) descreveram uma incidência 

cumulativa de 29,5% (70/229 com HIV). Ellerbrock et al.22 (B), 

por sua vez, apresentaram taxa de 20% (67 casos) nas mulheres 

com o vírus e de 5% (16 casos) nas soronegativas.

Conclusão

As neoplasias de mama, ovário e endométrio em mu-

lheres portadoras de HIV foram menos incidentes quando 

comparadas com a população feminina em geral. Tal fato 

pode ser explicado, segundo alguns autores, em função de o 

diagnóstico desse tipo de câncer ser feito, predominantemente, 

em mulheres com idade mais avançada. Considerando que 

Tabela 4 – Continuação.

Autor/ano Desenho Local Critério de 
inclusão

n Perda Tempo Método 
diagnóstico

Incidência Escore em 
Newcastlle-
Ottawa

Moscicki, 
2004

Coorte 
prospectiva

Multicêntrico Adolescentes 
que vivem 
com HIV e 
soronegativa

411 155 4 anos Citologia e teste 
DNA-HPV

HSIL em HIV+ 
37\172(21,5%) e em 
HIV – 4\84 (4,8%) 
Incidência: (HIV 
infectado vs. HIV não-
infectado = 0.076 vs. 
0.017 casos/pessoa-
ano, P< .001)

8,5

Conley, 
2002

Coorte 
prospectiva

EUA Mulheres que 
vivem com HIV 
e soronegativas

925 192 3 ANOS Citologia,colposcopia 
e teste DNA-HPV

SIL 5\385 (1%) em 
HIV + e 0% em HIV-

6,5

Ahdieh, 
2000

Coorte 
prospectiva

EUA Mulheres que 
vivem com HIV 
e soronegativas

 268  0 5 ANOS Citologia e teste 
DNA-HPV

HSIL 24\184(13,4%) 
em HIV+ e 2\84(2,4%) 
em HIV-p<0,001

6

Delmas, 
2000

Coorte 
prospectiva

multicêntrico Mulheres que 
vivem com HIV

423 113 4 anos Citologia e teste 
DNA-HPV

SIL = 70 mulheres com 
casos novos entre 229, 
incidência cumulativa 
de 29,5%.

6,5

Ellerbrock, 
2000

Coorte 
prospectiva

EUA Mulheres que 
vivem com HIV 
e soronegativas 

925 272 4 anos Biópsia e citologia 
cervical

20% (67) das 
infectadas e 5% (16) 
das não-infectadas 
tiveram SIL;

7

Chaturvedi, 
2009

Coorte  
prospectiva

multicêntrico >15 anos com 
diagnóstico de 
AIDS

96.303 Não cita 10 anos Biópsia 516/96303 = 0,005  – 
Câncer Cervical
139/96303 = 0,0015  
– Câncer de vagina ou 
de vulva

6
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a população infectada pelo vírus morre mais precocemente, 

entende-se que isso justifica a menor incidência.

Por outro lado, as lesões intraepiteliais de vulva, vagina e 

colo de útero induzidas pelo HPV, bem como os carcinomas 

desses órgãos genitais, são muito mais incidentes nas mulheres 

com diagnóstico de infecção pelo HIV, principalmente entre 

aquelas que apresentam contagem de CD4 menor que 200. 

Isso se explica pela vulnerabilidade maior dessa população para 

contrair o HPV, indiscutivelmente o agente causador, bem 

como pela relação bem estabelecida entre queda da imunidade 

e aparecimento dessas lesões.

Portanto, toda a comunidade médica deve estar atenta 

para a maior incidência de doenças pré-malignas e malignas 

induzidas pelo HPV nas mulheres infectadas com HIV, com 

o objetivo de adotar medidas preventivas e seguimento mais 

rigorosos nesse grupo específico. Ao agirem dessa forma, os 

médicos contribuirão para reduzir as taxas de incidência e a 

morbimortalidade nessa população.
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