
REVISÃO

Resumo A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) é extremamente comum e 

está associada a várias condições clínicas, que variam de infecções assintomáticas a doenças benignas e malignas 

da mucosa genital, como as verrugas genitais, a neoplasia intraepitelial cervical e o câncer do colo do útero. 

O objetivo deste estudo foi apresentar as técnicas de biologia molecular por captura híbrida (CH) e reação em 

cadeia da polimerase (PCR), utilizadas no diagnóstico do HPV e suas aplicações. Métodos mais precisos, quando 

aplicados em situações especiais, principalmente no caso de divergência entre outros métodos diagnósticos, 

podem ser aplicados às políticas de saúde pública, visando diminuir a mortalidade causada pelo câncer do colo 

do útero em consequência do HPV. 

Abstract HPV infection is extremely common and is associated with various clinical 

conditions, ranging from asymptomatic infections to benign and malignant diseases of the genital mucosa, such 

as genital warts, cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer. The aim of this study was to present the 

techniques of molecular biology by hybrid capture and PCR, used in the diagnosis of HPV and its applications. 

More accurate methods when applied in special situations, especially in the case of divergence between other 

diagnostic methods can be applied to public health policies in order to reduce mortality caused by cervical 

cancer because of HPV.
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Diagnóstico molecular do papilomavírus 
humano por captura híbrida 

e reação em cadeia da polimerase
Molecular diagnosis of human papillomavirus in hybrid capture and polymerase chain reaction



Silva ER, Macêdo FLS, Soares LRC, Rosal VMS, Carvalho NAL, Rocha MGL

182 FEMINA |  Julho/Agosto 2015 | vol 43 | nº 4

Introdução

A descoberta da associação entre o câncer e o papilomavírus 

humano (HPV) levou a avanços tecnológicos importantes, in‑

cluindo o desenvolvimento de testes moleculares. As técnicas de 

biologia molecular identificam a presença do vírus mesmo em 

pacientes assintomáticos, podendo separá‑los em vírus de alto 

e baixo risco. São, por isso, úteis na identificação de mulheres 

com potencial para desenvolvimento de lesões pré‑cancerosas, 

auxiliando no combate ao câncer do colo, utilizadas como mé‑

todos complementares na tomada de decisão sobre o acompa‑

nhamento e tratamento de pacientes com lesões induzidas por 

HPV, principalmente em casos controversos. Todavia, apesar dos 

avanços, esse tipo de câncer continua a ser uma das principais 

causas de óbito em mulheres em todo o mundo. Devido a isso 

existe uma busca incessante por novas alternativas de diagnós‑

tico precoce. A aplicação de técnicas de biologia molecular tem 

possibilitado um melhor entendimento dos eventos genéticos 

que contribuem para a carcinogênese, o crescimento tumoral, a 

invasão e as metástases nos diversos tipos de câncer. O objetivo 

deste estudo foi apresentar as técnicas de biologia molecular por 

captura híbrida (CH) e reação em cadeia da polimerase (PCR), 

utilizadas no diagnóstico do HPV e suas aplicações. 

Metodologia 

Trata‑se de revisão bibliográfica, por meio de pesquisa na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo recuperados 18 tex‑

tos publicados entre 2007 e 2015. Como critérios de inclusão 

foram considerados trabalhos em português e inglês, de acordo 

com a pertinência com os descritores. A proposta foi oferecer 

fundamentação para um conhecimento mais apurado sobre o 

diagnóstico molecular do HPV por CH e PCR, cujo grau de 

recomendação e nível de evidência D são obtidos por opinião 

desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos 

fisiológicos ou modelos animais.

Discussão e comentários

O HPV é um vírus com 55 nm de diâmetro, não envelopado, 

com genoma de cerca de 8.000 bases pareadas. Replica‑se no 

núcleo de células epiteliais escamosas. Possui única molécula 

de DNA circular de dupla hélice, contida em cápsula proteica, 

o capsídeo. O genoma do HPV apresenta três regiões: região 

distal (L), contendo dois genes (L1, L2), que codificam proteínas 

do capsídeo viral; região proximal (E) que codifica as proteínas 

envolvidas na replicação viral e controle de transcrição (E1 e 

E2) e os principais genes oncogênicos E5, E6 e E7, além de 

E4, responsável pela formação do coilócito, achado morfológico 

associado e exclusivo da infecção do vírus1‑3. O diagnóstico das 

alterações promovidas pela infecção por HPV pode ser clínico, 

citopatológico, colposcópico e histopatológico, porém o diag‑

nóstico da infecção viral é, na maioria das vezes, realizado por 

técnicas moleculares. Além da identificação da presença do 

vírus, permite a identificação do tipo viral infectante, o que não 

é possível com as outras ferramentas diagnósticas. São descritas 

três formas de apresentação da infecção: latente, subclínica e 

clínica, ligadas ao tipo viral infectante. Na forma clínica há 

presença de lesões vegetantes e exofíticas, visíveis a olho nu, sem 

técnica de magnificação. Na subclínica o diagnóstico se inicia 

com a inspeção do colo, exame citopatológico e colposcópico, 

com magnificação após aplicação de ácido acético ou solução 

de Schiller. A localização das alterações permite direcionar 

para a biópsia. A forma latente caracteriza pela normalidade 

tecidual à colposcopia, não havendo alterações cito e histológi‑

cas, identificada por meio de técnicas de biologia molecular4. 

A maioria dos pacientes manifesta a infecção na forma latente 

e, por não haver diagnóstico e tratamento, sua transmissão 

é livre5. Testes moleculares são potencialmente úteis para a 

detecção da infecção por HPV, monitorização da persistência 

da infecção após tratamento e como preditores de potencial 

cancerígeno ao permitir a identificação do tipo de HPV, da sua 

carga viral, avaliação da expressão das proteínas carcinogênicas 

e avaliação do processo de integração do HPV ao genoma do 

hospedeiro6. Entretanto, ainda é discutível a aplicação clínica 

desses testes e a sua disponibilização em larga escala no ras‑

treamento do câncer7. Existem vários métodos que permitem 

a identificação da infecção pelo HPV, entre eles: CH, southern 

blot, hibridização in situ, hibridização em fase sólida (microar-

rays) e PCR. Os métodos mais utilizados são PCR e CH, por 

serem mais baratos e simples8. A CH permite a detecção dos 

tipos de HPV oncogênicos mais frequentes e a avaliação da 

carga viral. Detecta a presença de qualquer dos tipos de HPV 

de alto risco mais frequentes, sem individualizá‑los, e é um 

dos métodos mais utilizados na prática clínica, apresentando 

alta sensibilidade (95 a 97%)9. Alguns programas já utilizam 

o duplo diagnóstico, citologia em base líquida e CH, como 

método de rastreamento e direcionamento ao tratamento10. 

A captura híbrida 2 (CH2) permite a identificação de 13 tipos 

de vírus de alto risco oncogênico (subtipos 16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) e 5 tipos de vírus de baixo 

risco (6, 11, 42, 43 e 44), com sensibilidade superior à do 

exame citopatológico convencional na identificação do câncer 

do colo do útero ou suas lesões precursoras11,12. Esse método se 



Diagnóstico molecular do papilomavírus humano por captura híbrida e reação em cadeia da polimerase

183FEMINA |  Julho/Agosto 2015 | vol 43 | nº 4

baseia na hibridização de DNA, com uso de sondas específicas 

contra os tipos de HPV de alto risco. Sua sensibilidade é de 

cerca de 5.000 cópias/mL e pode não ser adequada para revelar 

a presença do vírus no início da infecção8. Tem a vantagem 

de utilizar reagentes não radioativos, facilitando o manuseio 

e diminuindo o custo. Trata‑se de solução hibridizadora que 

utiliza anticorpos na captura dos híbridos, moléculas de DNA 

fita dupla na qual uma das fitas é de origem viral e outra é a 

sonda RNA‑HPV. Os híbridos RNA/DNA são capturados 

sobre a superfície da microplaca sensibilizada com anticorpos 

específicos. As sondas não reagentes são lavadas e a detecção 

da reação é feita por meio de adição de substrato quimiolumi‑

nescente da fosfatase alcalina. A consequente emissão de luz é 

que confirma a presença de infecção pelo HPV13. A PCR é uma 

técnica de síntese de ácidos nucleicos em que um segmento 

específico de DNA é replicado e representa um método sensível 

para detecção do HPV. Baseia‑se na amplificação específica de 

segmentos do DNA‑alvo e tem potencial para a detecção de 

níveis muito baixos de carga viral em células e tecidos, mesmo 

em infecções não produtivas. A PCR em tempo real (qPCR) é 

uma variação do método convencional cuja metodologia permite 

quantificar vírus pela emissão de fluorescência à medida que o 

DNA viral é amplificado. No método é possível identificar 

o vírus, tipá‑lo e quantificá‑lo determinando sua carga viral. 

Os métodos PCR e qPCR são utilizados em pequena escala, mais 

restritos à pesquisa que na prática clínica, portanto ainda não 

são considerados métodos complementares para o diagnóstico. 

Quando comparados ao método de CH2, são mais complexos e 

mais caros, entretanto possuem a vantagem de conseguir iden‑

tificar vários tipos de HPV e não apenas separá‑los em grupos, 

oncogênico e não oncogênico, além de quantificar a carga viral 

com maior exatidão e reprodutibilidade8. Além da identifica‑

ção da infecção e dos tipos específicos infectantes (tipagem), 

as técnicas de PCR permitem identificação da ocorrência do 

fenômeno de integração e possibilitam avaliar a expressão das 

oncoproteínas. Estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo 

de permitir uma triagem mais eficiente das pacientes com risco 

real de câncer possa ser feita7.

Conclusão 

Muitos programas de rastreamento aceitam e concordam 

que o uso do teste do HPV como acompanhamento de amostras 

citológicas alteradas é eficaz. Mulheres com HPV positivo que 

têm real risco de desenvolver lesão intraepitelial grave podem 

ser selecionadas e acompanhadas separadamente daquelas com 

HPV negativo, que podem, com segurança, voltar para o rastreio 

normal14. Por possuir sensibilidade superior à citologia cervical, 

tem sido proposto o uso do teste para detecção do DNA HPV 

como rastreamento primário, permanecendo a citologia para casos 

em que o teste molecular foi positivo. Contudo, autores como 

Cuzick et al.15 e Nicol et al.16 salientam que para a inclusão de 

testes de HPV no rastreamento do câncer do colo do útero deve‑se 

levar em consideração o custo‑benefício e os aspectos psicossociais 

gerados quando uma mulher é informada que é portadora do 

HPV, um vírus sexualmente transmissível, cuja infecção pode 

regredir ou progredir e que não há cura ou medicamento que 

possa ser prescrito. Castle et al.17 ressaltam que, de forma isolada, 

o teste de HPV provou ser mais sensível e mais confiável, em‑

bora menos específico, para a detecção de lesões precursoras do 

colo do útero do que os métodos citológicos de detecção. Arbyn 

et al.18 comprovam em estudo de metanálise que a utilização 

combinada de citologia e teste de HPV pode melhorar o rastreio 

de mulheres com o diagnóstico de células escamosas atípicas de 

significado indeterminado (ASC‑US). A identificação precoce 

de mulheres em maior risco de uma lesão é importante para que 

essas pacientes possam se beneficiar de um acompanhamento mais 

cauteloso. O teste para HPV pode ser usado como um marcador 

prognóstico, identificando aquelas com infecções persistentes e 

que ainda necessitam de mais cuidados daquelas com a infecção 

já depurada e que podem voltar à rotina normal de triagem, 

reduzindo procedimentos por vezes desnecessários. Além disso, 

o teste DNA HPV negativo proporciona maior garantia de não 

evolução ao câncer, em determinado momento, que um exame de 

Papanicolaou negativo. A utilização desses testes pode melhorar 

o rastreio, mas a realização da citologia e da colposcopia ainda é 

necessária para excluir falsos‑positivos e falsos‑negativos.
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