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INTRODUÇÃO
Acredita-se que o câncer cervical esteja intimamente ligado 

à infecção pelo papilomavírus humano (human papillomavirus, 
HPV) e com as respectivas lesões intraepiteliais precursoras,1-3 e 
que o controle da infecção por este vírus possa diminuir subs-
tancialmente a prevalência deste tipo de câncer.4,5 No entanto, 
embora em muitos países existam programas de prevenção ri-
gorosos do carcinoma do colo uterino, a prevalência, incidên-
cia e mortalidade do carcinoma espinocelular do colo do útero 
permanece elevada,6 especialmente em jovens e pessoas imunos-
suprimidas.7,8 As explicações vigentes para essa alta incidência é 
que as lesões pré-neoplásicas do colo uterino estejam provavel-
mente relacionadas à promiscuidade sexual9 e a uma deficiente 
resposta imune local contra o HPV.10

O câncer anal corresponde a 4% de todas as neoplasias ma-
lignas do trato digestivo baixo.11-13 A incidência desse tipo de 
câncer e de suas respectivas lesões precursoras aumentou nos 
Estados Unidos, Europa14 e Brasil,15 em homens e mulheres, 
porém, principalmente em mulheres nascidas após 1940.16 
Estudos epidemiológicos mostram fases pré-clínicas antes do 
início do próprio câncer anal em pacientes de risco para esse 
tipo de câncer.17-19 A lesão intraepitlelial de baixo grau anal  
(LIEBG) tem resolução espontânea em grande parte dos ca-
sos.16 A lesão intraepitelial escamosa anal de alto grau (LIEAG 
anal) é considerada provável precursora do tumor invasivo16 
com clara associação com os subtipos de alto risco do HPV.20-23  
A incidência de LIEAG anal tem aumentado significativa-
mente, mesmo após a era HAART (highly active antiretroviral 
therapy) em homossexuais masculinos, principalmente recep-
tores de sexo anal, portadores do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV).18,19,23-25 Além disso, há alguma evidência de 
ligação entre o câncer anal e o câncer genital. Em um estu-
do realizado em Ontário, Canadá, observou-se associação  
entre o câncer ginecológico prévio do trato genital inferior e 
o posterior desenvolvimento de carcinoma escamoso anal.26 

A presença dos subtipos de HPV 16, 18, 31, 35, 23, 24 e 
33 também foi observada na maioria dos casos de carcinoma 
espinocelular anal, sugerindo que o seu comportamento bio-
lógico seria semelhante ao câncer de colo uterino.27

OBJETIVO
O objetivo do presente estudo foi estimar a prevalên-

cia de alterações citológicas da mucosa anal em mulhe-
res com citologia cervical positiva, mas sem lesão anal ma-
croscópica. Em última análise, tentamos investigar se a 
mucosa anal pode ser um reservatório de HPV, o que permi-
tiria a reinfecção do colo do útero e a contínua transmissão  
inter-humana do vírus.

MÉTODOS
Este estudo foi aprovado pela Comissão Científica, Comitê 

de Ética em Pesquisa e Diretoria Técnica de Departamento do 
Instituto Emílio Ribas, onde o estudo foi desenvolvido.

O tamanho da amostra foi calculado no Software Epinfo 
2000, e considerando um intervalo de confiança (IC) de 95% 
(erro tipo 1 ou α de 5%), um poder de 80% (erro tipo 2 ou 
β de 20%), o tamanho amostral mínimo foi de 54 mulheres. 
Todavia, foram selecionadas 104 mulheres, de modo sequen-
cial, no sistema público municipal de saúde, com idade entre 
16 e 77 anos, com citologia cervical anormal (lesões intraepi-
teliais de baixo e alto graus). Todas as pacientes foram infor-
madas sobre o estudo e assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido. Foram excluídas as mulheres grávidas ou 
imunodeficientes. 

Em um período não superior a um mês do resultado da 
primeira coleta citológica, foi realizada nova coleta cervical e 
duas amostras de esfregaço do canal anal. Todas as amostras 
foram obtidas com escova de coleta citológica do tipo cytobrush.  
A amostra anal foi coletada com a paciente em posição gineco-
lógica, e a escova citológica foi introduzida na porção distal do 
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orifício anal. Em seguida, girou-se a escova três vezes em senti-
do horário de forma a obter material de toda a borda do orifício 
anal. Nos casos com material insuficiente, os procedimentos 
foram repetidos.

As pacientes foram questionadas quanto à prática de inter-
curso anal.

A análise citológica dos esfregaços anais e cervicais foi reali-
zada pelos autores. Os esfregaços citológicos foram classificados 
segundo a classificação de Bethesda 2001.28

Mulheres com diagnóstico de LIEAG cervical por exa-
me de Papanicolaou foram encaminhadas à colposcopia e  
biópsia para confirmar o diagnóstico citológico para deli-
neamento do tratamento. Pacientes com diagnóstico cito-
lógico de LIEBG foram seguidas clinicamente e orientadas 
a realizar nova coleta em seis meses. Os dados foram sub-
metidos à análise estatística (testes t não pareado e teste de 
Mann-Whitney).

RESULTADOS
A idade das mulheres variou de 16 a 77 anos com média de 

32,8 anos.
Das 104 pacientes estudadas (portanto, com citologia cer-

vical anormal), 75 (72%) também apresentaram citologia anal 
anormal e 29 pacientes (28%) esfregaços anais normais ou in-
flamatórios. Das pacientes com citologias cervicais anormais 
(104), 51 (49%) apresentaram LIEAG cervical, 48 (46,2%) 
apresentaram LIEBG cervical, 5 (4,8%) apresentaram ASC-US 
(atipia escamosa de significado indeterminado, provavelmente 
não neoplásico) cervical.

Dos 51 casos com LIEAG cervical, 38 (74,5%) apresenta-
ram citologia anal anormal, sendo 18 (47,4%) LIEAG anal e 
20 (52,6%) LIEBG anal. As restantes 13 (25,5%) apresentaram 
citologia anal normal ou inflamatória.

Dos 48 casos de LIEBG cervical, 34 (70,8%) apresentaram 
citologia anal anormal, dos quais 11 (32,3%) LIEAG anal e 
23 (67,7%) LIEBG anal. As restantes 14 pacientes (29,2%), 
apresentaram citologia anal normal ou inflamatória. Não hou-
ve diferença estatística entre os grupos com LIEAG e LIEBG 
cervicais, no que tange à propensão a apresentar citologia anal 
anormal (P > 0,05).

Das 5 pacientes com citologia cervical com ASC-US, 1 (20%) 
apresentou LIEBG anal e 2 (40%) apresentaram LIEAG anal 
(Tabela 1).

Das 75 pacientes com citologia anal anormal 43 (57,3%), 
referiam praticar sexo anal, 28 (37,3%) negaram e 4 (5,3%) 
não responderam. Das 29 pacientes com citologia anal normal, 
11 (37,9%) referiam praticar sexo anal, 6 (20,7%) negaram e 
12 (41,4%) não responderam. A análise estatística não mostrou 
diferença estatística significante entre os dois grupos acima ci-
tados (com citologia cervical anormal ou normal, praticantes 
de sexo anal) quanto à propensão a apresentar citologia anal 
anormal (P > 0,05) (Tabela 2).

Citologia cervical 
(104 casos)

Citologias anais (75) (72%)

Total
LIEAG 
 anal

LIEBG 
 anal

Normal/
inflamatória

LIEAG – 51 (49%) 38 (74,5%) 18 20 13
LIEBG – 48 (46,2%) 34 (70,8%) 11 23 14
ASC-US – 5 (4,8%) 3 (60%) 2 1 2

LIEAG = lesão intraepitelial escamosa anal de alto grau; LIEBG = lesão intraepitlelial 
escamosa de baixo grau; ASC-US = atypical squamous cells of undermined 
significance (células escamosas atípicas de significado indeterminado).

Tabela 1. Alterações citológicas anais em pacientes com 
citologia cervical alterada 

Citologia 
anal

Prática de sexo anal
Sim Não Não respondeu

Positiva 43 (57,3%) 28 (37,9%) 4 (5,3%)
Negativa 11 (37,9%) 6 (20,7%) 12 (41,4%)

Tabela 2. Relação entre a citologia anal alterada e a prática 
de sexo anal

DISCUSSÃO
Embora a infecção e reinfecção pelo HPV estejam forte-

mente associadas com a atividade sexual, é possível que outros 
fatores, além da resposta imune local, estejam relacionados à 
persistência das lesões pré-neoplásicas cervicais, uma vez que 
a imunidade natural não parece proporcionar um efeito dese-
jado quanto ao controle da reinfecção.29 Corroborando com 
esta hipótese, um estudo mostrou que a infecção pelo mes-
mo tipo de HPV entre casais recém-formados foi de 41%.30,31 
Além disso, estudos demonstraram que a maioria dessas in-
fecções em homens é transitória e o clearance ocorre com re-
lativa rapidez em indivíduos imunocompetentes.32 Por isso é 
provável que um possível reservatório anatômico silencioso 
para o HPV seria a mucosa anal, ou seja, a mulher se autoin-
fectaria em um ciclo persistente, propiciando o surgimento de 
lesões pré-neoplásicas do colo uterino de reinfecção, e parale-
lamente poderia indiretamente infectar outras mulheres pelo 
seu parceiro. O primeiro passo para provar esta teoria seria 
estudar a prevalência de lesões intraepiteliais escamosas anais 
em pacientes com neoplasia intraepitelial cervical ou câncer 
do colo do útero.

Muitos estudos foram realizados para caracterizar a pre-
sença e persistência do HPV no colo do útero. Um estudo 
envolvendo 599 mulheres infectadas pelo HPV revelou que 
há regressão das lesões e depuração do HPV em 67% das 
mulheres após os 12 meses do diagnóstico.33 Alguns fato-
res como a idade e o uso crônico de álcool34,35 estão associados 
com recidiva da infecção do vírus, enquanto que o uso de 
contraceptivos orais e tabagismo não foram associados à reci-
diva das lesões após a cirurgia a laser de CO2.

36 No entanto, 
observou-se também que mulheres fumantes têm um risco 
maior de ter uma nova infecção cervicovaginal por HPV.37 
As mulheres com citologia anormal ou persistência do HPV 
após conização tinham risco maior de recidiva das lesões.38,39 
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Este risco diminui significativamente de seis meses a um ano 
pós-conização.38

Há relatos na literatura de que a maioria das infecções por 
HPV anal regride espontaneamente. Segundo alguns autores, 
a depuração média para o HPV 16 e 18 foi de 132 e 212 dias, 
respectivamente. Há fatores que influenciam o tempo da depu-
ração viral, tais como: o fumo, o sexo anal e o uso de duchas 
anais.39 Foi observada uma associação entre uma maior preva-
lência de recorrência de lesão intraepitelial anal em pacientes 
com aids. Esses pacientes tinham, em comum, uma maior ex-
pressão do KI-67.40 Um estudo realizado no Canadá mostrou 
que mulheres portadoras de câncer anal apresentaram uma for-
te associação com câncer ginecológico prévio. O tempo médio 
entre o câncer ginecológico anterior ao diagnóstico de câncer 
anal foi de 20 anos.26

Alterações citológicas anais podem ser observadas mes-
mo em pacientes sem lesões macroscópicas.41 Em estudo da 
prevalência de citologia anal anormal em mulheres com ne-
oplasia intraepitelial do trato genital e câncer, observou-se a 
citologia anal positiva em 9% dos pacientes, com alta taxa 
de HPV anal por meio de análise de DNA de HPV (51%).42 
A diferença desses resultados com o nosso estudo (maior 
prevalência em nosso estudo) seria devido a procedimentos 
técnicos na coleta dos esfregaços anais, ou seja, a técnica que 
descrevemos para a coleta de material para citologia anal é 
mais sensível. 

CONCLUSÕES
O presente estudo mostrou uma alta prevalência de lesões 

intraepiteliais anais em pacientes com lesões cervicais escamo-
sas, sendo similar entre os casos de LIEAG e LIEBG cervicais. 
Esses resultados ajudam a apoiar a hipótese de que a mucosa 
anal seria um reservatório de HPV, que pode ser uma fonte 
de reinfecção do colo do útero. No entanto, não houve asso-
ciação significativa entre a prática de sexo anal e a prevalência 
de alterações citológicas anais, fato que também foi observado 
por outros autores.11 Isso sugere que a transmissão do vírus da 
mucosa anal para cervical ou vice-versa possa ser decorrente de 
questões anatômicas, como proximidade do orifício anal e há-
bitos de higiene pessoal. Estes fatos são epidemiologicamente 
importantes para futuros programas de erradicação de lesões 
cervicais relacionadas ao HPV. 
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PALAVRAS-CHAVE:
Papillomaviridae.
Citologia.
Neoplasias do colo do útero.
Carcinoma in situ. 
Carcinoma de células escamosas.

RESUMO
Contexto e objetivo: O câncer anal corresponde a 4% de todas as neoplasias malignas do trato digestivo baixo.  
A incidência deste tipo de câncer e de suas respectivas lesões precursoras aumentou nos Estados Unidos, Europa e 
Brasil. A lesão intraepitelial escamosa anal de alto grau (LIEAG anal) é considerada provável precursora do tumor anal 
invasivo. Há alguma evidência de ligação entre o câncer anal e o câncer genital. O objetivo do presente estudo foi 
estimar a prevalência de alterações citológicas da mucosa anal em mulheres com citologia cervical positiva.
Tipo de estudo e local: Corte transversal, realizado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.
Métodos: Foram colhidas amostras para citologia cervical e anal de 104 mulheres (todas com lesões intraepiteliais 
de baixo ou alto graus). Em um período de até um mês do resultado da primeira coleta citológica, foi realizada nova 
coleta cervical e duas amostras de esfregaço do canal anal. Todas as amostras foram obtidas com escova de coleta 
citológica cytobrush. As pacientes foram questionadas quanto à prática de intercurso anal. Os esfregaços citológicos 
foram classificados segundo a classificação de Bethesda 2001. 
Resultados: Das 104 pacientes com citologia cervical anormal, 51 (49%) apresentaram LIEAG cervical, 48 (46,2%) 
LIEBG cervical, 5 (4,8%) atipia escamosa de significado indeterminado (ASC-US) cervical. Destas 104 pacientes, 75 
(72%) também apresentaram citologia anal anormal e 29 (28%) esfregaços anais normais ou inflamatórios. Não houve 
diferença estatística entre os grupos com HSIL e LSIL cervicais, no que tange à propensão a apresentar citologia anal 
anormal (P > 0,05). Não houve diferença estatística significante entre os grupos quanto à propensão da presença de 
alterações citológicas anormais anais nas pacientes que praticavam intercurso anal (P > 0,05).
Discussão: Nossos resultados sugerem que a transmissão do vírus HPV da mucosa anal para cervical ou vice-versa seja 
decorrente de questões anatômicas, como proximidade do orifício anal e hábitos de higiene pessoal, e não de relações 
sexuais anais.
Conclusão: Houve prevalência de 72% de citologia anal anormal nas pacientes com citologia cervical positiva, porém, 
é necessária realização de mais estudos  para se estabelecer se a mucosa anal é realmente  um reservatório para o 
HPV, o que por si só já é epidemiologicamente importante para futuros programas de erradicação de lesões cervicais 
relacionadas ao HPV.


