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Resumo 
 
Introdução: O câncer de próstata (CaP) é o segundo câncer mais comum entre os homens 

nas populações ocidentais. Hoje, aproximadamente 17% de todos os tipos de câncer tem o 

envolvimento da inflamação na sua gênese. Infecções sexuais, dentre elas destaque para o 

Papillomavirus humano (HPV), mostraram-se promotoras de inflamações que levam a vários 

cânceres específicos para mulheres, porém além deles, o HPV também mostrou ser 

importante fator de risco para cânceres ano genitais e urinários masculinos, como pênis, ânus 

e bexiga. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar a presença do HPV no tecido 

prostático em pacientes submetidos a  biópsia prostática guiada por ultrassom transretal e 

sua eventual relação com o câncer de próstata. Métodos: Estudo prospectivo do tipo analítico 

com 162 doentes do sexo masculino submetidos a biópsia prostática guiada por ultrassom 

transretal para diagnóstico do CaP, com idades entre 43 a 93 anos (média de 67,9 anos). Os 

doentes foram divididos em dois grupos: HPV presente e HPV ausente e dentre os positivos 

para o  HPV , quais destes se apresentavam positivos também para o CaP. Os fragmentos 

de tecido prostático foram colocados em estabilizador de RNA e em baixa temperatura. Em 

seguida submetidos a reação em cadeia da polimerase (PCR) com iniciadores para o gene 

L1 do HPV, utilizando o equipamento Real Time PCR System 7500 da Applied Biosystem®. 
A análise inferencial empregada para investigar a relação entre presença do HPV e câncer foi 

a Extensão do teste Exato de Fisher. Adotou-se como nível de significância para rejeição da 

hipótese de nulidade o valor de p < 0,05. Resultados: Dos 162 pacientes 10 (6,2%) 

apresentaram HPV presente e os demais, 152 (93,8%) não tinham HPV. Considerando as 

informações da biópsia e Imunoistoquímica, foi possível classificar 157 pacientes, sendo 95 

(60,5%) com câncer, 55 (35,0%) pacientes sem câncer e 7 (4,5%) como proliferação atípica 

de pequenos ácinos (ASAP) ou seja, inconclusivos. O HPV foi detectado em: 7/95=7,4% 

entre os com CaP, 2/55=3,6% entre os sem CaP e nenhum paciente com HPV no grupo com 

diagnóstico inconclusivo (ASAP). Não houve diferença significante estatisticamente da 

presença do HPV nos pacientes portadores do CaP, quando foi considerando os 

“inconclusivos (ASAP)” na análise (p=0,663) e também não considerando os “inconclusivos 

(ASAP)” (p=0,487). Conclusão: Não houve expressão gênica e níveis significantes da L1 do 

HPV no tecido prostático. A questionável presença do vírus dificultam uma possível atividade 

oncogênica do HPV no CaP. 
Descritores: Infecções por Papillomavírus; Câncer de Próstata; real time PCR; biópsia 

prostática. 
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Abstract 
 
Introduction: Prostate cancer (PCa) is the second most common cancer among men in 

Western populations. Today, approximately 17% of all cancers have inflammation involved in 

their genesis. Sexual infections, including human Papillomavirus (HPV), have been shown to 

promote inflammation that lead to several specific cancers for women, but in addition to them, 

HPV has also been shown to be an important risk factor for male anogenital and urinary 

cancers, such as the penis, anus and bladder. Objective: The objective of the present study 

was to evaluate the presence of HPV in the prostate tissue in patients undergoing transrectal 

ultrasound-guided prostate biopsy and its possible relationship with prostate cancer. Methods: 
Prospective analytical study with 162 male patients undergoing transrectal ultrasound-guided 

prostate biopsy for PCa diagnosis, aged 43 to 93 years (mean 67.9 years). Patients were 

divided into two groups: HPV present and HPV absent, and among those positive for HPV, 

which of these were also positive for PCa. Prostate tissue fragments that were placed in RNA 

stabilizer and at low temperature. Then, they were subjected to polymerase chain reaction 

(PCR) with primers for the HPV L1 gene, using the Applied Biosystem® Real Time PCR 

System 7500 equipment. The inferential analysis used to investigate the relationship between 

the presence of HPV and cancer was the Fisher's Exact Test Extension. A value of p < 0.05 

was adopted as a level of significance for rejecting the null hypothesis. Results: Of the 162 

patients, 10 (6.2%) had HPV present and the others, 152 (93.8%) did not have HPV. 

Considering the biopsy and immunohistochemistry information, it was possible to classify 157 

patients, 95 (60.5%) with cancer, 55 (35.0%) patients without cancer and 7 (4.5%) with atypical 

proliferation of small acini (ASAP) that is, inconclusive. HPV was detected in: 7/95=7.4% 

among those with PCa, 2/55=3.6% among those without PCa and no patients with HPV in the 

group with inconclusive diagnosis (ASAP). There was no statistically significant difference in 

the presence of HPV in patients with PCa, when considering the “inconclusive (ASAP)” in the 

analysis (p=0.663) and also not considering the “inconclusive (ASAP)” (p=0.487). Conclusion: 
There was no gene expression and significant levels of HPV L1 in prostate tissue. The 

questionable presence of the virus makes a possible oncogenic activity of HPV in PCa difficult. 

Keywords: Papillomavirus Infections; Prostate cancer; real time PCR; prostate biopsy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O câncer de próstata (CaP) é o segundo câncer mais frequente entre os homens na 

população do hemisfério ocidental. Cerca de 1.276.106 novos casos de CaP e 

358.989 mortes por CaP foram relatados em 2018 em todo o mundo(1). 

 O CaP é o câncer mais comum no Brasil entre os homens quando o câncer de 

pele não melanoma é excluído. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

ocorreram em 2020 no Brasil 65.840 casos de câncer de próstata. Esses valores 

correspondem ao risco estimado de 57,33 casos novos a cada 100 mil homens(2). 

 No entanto, pouco se sabe sobre os mecanismos exatos envolvidos no 

desenvolvimento do câncer prostático. Supõe-se que os fatores ambientais e 

hereditários desempenhem papéis cruciais na carcinogênese da próstata. Idade, raça 

e histórico familiar são outros fatores de risco estabelecidos para o CaP. Além disso, 

evidências epidemiológicas crescem, juntamente com pesquisas moleculares, 

sugerem que a infecção viral seria um cofator potencial para o desenvolvimento do 

CaP(3).  

 Os processos inflamatórios podem influenciar o desenvolvimento de 

neoplasias , como: fígado, estômago, bexiga urinária e intestino grosso. A forma de 

como se daria essa contribuição para a carcinogênese seria durante o início da 

doença, no crescimento tumoral no seu local de origem, na invasão das células 

tumorais, na angiogênese e na disseminação metastática(4). Mais recentemente, foi 

sugerido que a inflamação crônica é uma causa do câncer de próstata(5). Nesse caso, 

a inflamação intraprostática deve ser altamente prevalente, uma vez que o câncer de 

próstata é muito comum. De fato, infiltrados inflamatórios são frequentemente 

encontrados em biópsias realizadas em pacientes com o antígeno prostático 

especifico (PSA) elevado ou exame retal digital (DRE) anormal, como também em 

amostras de prostatectomia radical e em tecido ressecado por hiperplasia prostática 

benigna (HPB)(4).  

 Hoje, aproximadamente 17% de todos os tipos de câncer tem o envolvimento 

da inflamação na sua gênese(6). As inflamações podem induzir e promover cânceres 

através da exposição a compostos altamente reativos e fatores de crescimento, além 

de promover um aumento da renovação celular. O atual sistema de classificação para 

prostatite inclui quatro tipos: bacteriana aguda, bacteriana crônica, crônica não 

bacteriana (inflamatória) e a síndrome da dor pélvica crônica. É plausível que a 
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prostatite seja carcinogênica e possa ser importante na etiologia do câncer de 

próstata(7). 

 A prostatite tem uma taxa de prevalência de 5 a 9% e é responsável por mais 

de 2 milhões de visitas hospitalares anualmente nos Estados Unidos da América 

(EUA). Além disso, muitos pesquisadores e urologistas acreditam que a incidência de 

prostatite assintomática pode ser muito maior do que a prostatite sintomática. Isso se 

dá pelo fato de que em ambas, as células inflamatórias foram encontradas nas  

biópsias da próstata, além disso leucócitos foram encontrados na análise do sêmen 

de pacientes sem histórico de prostatite(6) 

O papilomavírus humano (HPV) é mais comumente transmitido por meio da 

atividade sexual. Tipos carcinogênicos de HPV, como HPV 16 e 18, estão associados 

com uma relevante causa do câncer cervical invasivo. Estudos também sugeriram 

possíveis ligações entre infecções por HPV e outros cânceres femininos, como vulva, 

vagina e mama. Além de cânceres específicos para mulheres, o HPV também mostrou 

ser importante fator de risco para cânceres ano genitais e urinários masculinos, como 

pênis, ânus e bexiga(3).  

Uma revisão feita com nove estudos realizados em um interstício de dez anos, 

principalmente em países asiáticos, incluiu 464 indivíduos com câncer de próstata. As 

principais limitações foram representadas por diferentes desenhos de estudo e 

abordagens metodológicas. Em particular, duas abordagens basicamente diferentes 

foram usadas de acordo com o tecido utilizado (reação em cadeia da polimerase(PCR), 

Imunoistoquímica e hibridização in situ), tecidos frescos congelados foram usados em 

3 de 9 nove estudos (2 com análise de PCR e 1 com hibridização in situ). Nos outros 

seis estudos, tecidos embebidos em parafina foram usados a PCR em todas as 

amostras restantes,  a maioria dos estudos independente da metodologia mostrou 

uma relação favorável ao HPV na oncogênese prostática, porém nenhum estabilizador 

de RNA foi utilizado em nenhum dos estudos(8). 

A metodologia de extração do DNA do HPV influencia no resultado, isto posto , 

pois muitos trabalhos usaram peças fixadas em formalina e incluídas em parafina para 

a extração do HPV, esses métodos de conservação podem danificar o DNA 

dificultando a identificação do vírus no tecido(9). O tipo de tecido: fresco ou parafinado 

e/ou o método de identificar o HPV por PCR ou outro método, como uma maior 
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estabilização do RNA do HPV influenciaram na relevância estatística da identificação 

do vírus no tecido prostático(3).  

 O fato de que os homens nos países do Sudeste Asiático têm uma baixa 

incidência de câncer de próstata e essa incidência aumenta consideravelmente após 

a imigração para o Ocidente, faz-se imaginar que essa doença não é uma 

característica intrínseca do envelhecimento. Isso demonstra que a patogênese do 

câncer de próstata reflete componentes hereditários e ambientais. Quais são os 

fatores ambientais e as variações genéticas que produziram uma epidemia de câncer 

de próstata são perguntas sem respostas cientificamente comprovadas. 

Aproximadamente 20% de todos os cânceres humanos em adultos resultam de 

estados inflamatórios crônicos e / ou inflamação crônica, que são desencadeados por 

agentes infecciosos ou exposição a outros fatores ambientais, ou por uma 

combinação dos mesmos(5). 

 À exceção do fator etário, origem étnica e histórico familiar de câncer de 

próstata que são fatores de risco não modificáveis e bem estabelecidos, a etiologia do 

câncer de próstata permanece amplamente desconhecida. O acúmulo de evidências 

epidemiológicas, biológicas, genéticas e experimentais tem sugerido que a inflamação 

crônica pode estar associada ao início ou à progressão de vários tipos de câncer, 

dentre eles o câncer de próstata. De fato, as células inflamatórias, bem como as 

quimiocinas e as citocinas que elas produzem, conferem um microambiente favorável 

ao crescimento do tumor, aumentando a produção de espécies reativas de oxigênio, 

levando a danos oxidativos no DNA, reduzindo o reparo do DNA e a progressão do 

tumor por promover a angiogênese(10). 

A literatura atual sobre o papel da infecção pelo HPV na carcinogênese do 

câncer de próstata continua controversa. Por conta disso surgiu a iniciativa desse 

estudo e vários questionamentos, o principal deles: o HPV pode atingir o tecido 

prostático dado as suas características epiteliotrópicas e mucosotrópicas? Como isso 

se daria? Poderia assim estar envolvido na carcinogênese do câncer de próstata? 
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2. OBJETIVO 
 
 
2.1 Geral 
 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a presença do HPV no tecido prostático 

em pacientes submetidos a  biópsia prostática guiada por ultrassom transretal.  

 

2.2 Específico 
 

 Em havendo a presença do HPV no tecido prostático avaliar sua possível relação 

com o câncer de próstata.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1 O Câncer  
 

As doenças relacionadas ao câncer representam a segunda principal causa de 

morte em todo o mundo e nos EUA, atrás de doenças cardiovasculares e acidente 

vascular cerebral, e levaram a cerca de 9,6 milhões de mortes em todo o mundo em 

2018. Em 2016, o último ano para o qual dados de incidência estão disponíveis, 

1.658.716 novos casos de câncer foram relatados e 598.031 pessoas morreram de 

câncer nos Estados Unidos. De acordo com a American Câncer Society (ACS), mais 

de 1,8 milhões de novos casos de câncer eram estimados para 2020. 

Nos homens, a maioria das mortes por câncer está relacionada ao uso de 

tabaco, enquanto nas mulheres a maioria está relacionada à obesidade, seguida pelo 

uso de álcool e baixa atividade física. Além desses fatores de risco relacionados ao 

estilo de vida e à dieta, os agentes infecciosos como o HPV podem levar a cânceres 

tanto em homens quanto nas mulheres(11). 

 

3.1.1 Epidemiologia do Câncer de Próstata (CaP) 
 

 O câncer de próstata (CaP) é considerado um grande problema mundial devido 

à sua alta prevalência, sendo a segunda causa de morte por câncer em homens. 

Cerca de 1.276.106 novos casos de CaP e 358.989 mortes por CaP foram relatados 

em 2018 em todo o mundo(1). 

 No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estimou que aproximadamente 69 mil 

novos casos da doença foram diagnosticados em 2015, o que representa um aumento 

de aproximadamente 24% em relação a 2010. O risco de morte por câncer de próstata 

no Brasil aumentou de 6,6 em 1980 para 14,2 mortes por 100.000 homens em 

2010.Houve tendência de aumento da taxa de mortalidade por câncer de próstata em 

todas as principais regiões geográficas do país. A taxa de mortalidade no Nordeste 

aumentou de 3,8 em 1980 para 14,3 óbitos / 100.000 homens em 2010. No Sul, a taxa 

passou de 7,8 para 15,1 óbitos e no Sudeste de 6,9 para 14,3 mortes / 100.000 

homens(12). 
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3.1.2 Histopatologia do CaP 
 
A transformação maligna da próstata segue um processo de várias etapas, 

podendo iniciar o processo como neoplasia intraepitelial prostática (PIN) seguida por 

câncer de próstata localizado e adenocarcinoma de próstata avançado com invasão 

local, culminando em câncer de próstata metastático. O sistema de classificação de 

Gleason, que foi originalmente definido por Donald Gleason usado para definir a 

agressividade do câncer de próstata(13). 

Proliferação atípica de pequenos ácinos (ASAP) ocorre em até 5% das biópsias 

de próstata e representa glândulas suspeitas sem atipia histológica adequada para 

estabelecer um diagnóstico definitivo de câncer(14). O PIN é um precursor 

estabelecido do carcinoma da próstata e é geralmente identificado pela presença de 

nucléolos proeminentes dentro de uma estrutura de duto existente. O ASAP é 

considerado coincidente com o câncer e é tipificado por pequenos focos de glândulas 

atípicas com algumas características de adenocarcinoma(15). 

Para confirmar o diagnóstico histológico de câncer de próstata (CaP), a camada 

de células basais deve ser perdida. O grau do CaP depende do grau de diferenciação 

e do padrão arquitetônico. Existe uma forte correlação entre o grau histológico e o 

comportamento biológico da malignidade. O sistema de graduação histológica de 

Gleason (figura 1) foi incorporado como um fator prognóstico chave no sistema de 

estadiamento para Classificação de Tumores Malignos (TNM) de 2010 para câncer 

de próstata e é exclusivamente baseado na extensão da diferenciação glandular e no 

padrão de crescimento do tumor no estroma prostático: Gleason 1(Apenas glândulas 

bem formadas discretas e individuais); 2(glândulas predominantemente bem 

formadas com menor componente de glândulas mal formadas, fundidas e 

cribriformes); 3(glândulas predominantemente mal formadas, fundidas e cribriformes 

com menor componente de glândulas bem formadas; 4(apenas glândulas mal 

formadas, fundidas e cribriforme) e 5(ausência de glândulas (ou com necrose) com ou 

sem glândulas mal formadas, fundidas e cribriformes), ilustrado na figura 1(16, 17). 

Gleason criou um sistema de classificação exclusivo para carcinoma prostático 

baseado exclusivamente no padrão arquitetônico do tumor. Outro aspecto inovador 

desse sistema foi que, em vez de atribuir o pior grau como o grau do carcinoma, o 

grau foi definido como a soma dos padrões de notas mais comuns e relatados como 

a pontuação de Gleason(17). 
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Figura 1- Sistema de Gleason Original. Modificado de Epstein et al. (2010)(17) 

 
 

Em 2005, a International Society of Urological Pathology (ISUP) conduziu uma 

conferência para chegar a um consenso sobre a classificação de Gleason, atualizando 

o sistema de classificação para uma realidade mais prática e contemporânea. Em 

2014, foi reconhecido que havia a necessidade de novas modificações na 

classificação do câncer de próstata com base em: a falta de consenso sobre certas 

questões de classificação, muitas das quais não foram resolvidas na reunião de 2005; 

a constatação de que algumas questões de classificação não foram abordadas em 

2005; desde 2005, houve novas pesquisas pertinentes; e as mudanças na prática do 

câncer de próstata levaram alguns médicos a desafiar o sistema de classificação 

existente, exigindo uma resposta da comunidade de Patologia(18). 

As principais conclusões foram: às glândulas cribriformes devem ser atribuídas 

a um padrão de Gleason 4, independentemente da morfologia; as glândulas 

glomerulóides devem ser atribuídas a um padrão de Gleason 4, independentemente 

da morfologia; a classificação do carcinoma mucinoso da próstata deve ser baseada 
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em seu padrão de crescimento subjacente, em vez de classificá-los todos como o 

padrão 4 (figura 2) e com isso também uma nova nomenclatura . ISUP 1 (Gleason 

escore £ 6); ISUP 2 (Gleason escore 3+4 = 7); ISUP 3 (Gleason escore 4+3 = 7); ISUP 

4 (Gleason escore 8); ISUP 5 (Gleason escore 9 ou 10) (18). 

 
Figura 2 Adenocarcinoma da próstata (padrões histológico) 2015 modificados pela ISUP. 
Modificado Epstein et al. (2016)(18) 

 

3.1.3 Fatores de risco para o CaP  
 
O único fator de risco bem estabelecido para o câncer de próstata é a idade. 

Aproximadamente 62% dos casos no mundo ocorrem em homens com 65 anos ou 

mais, pesquisas também sugerem que raça ou etnia é fator de risco para a doença, 

além da região geográfica(12).  

O câncer de próstata em indivíduos com história familiar positiva representa 13% 

a 26% de todos os casos. Estudos epidemiológicos destacam que o risco de 

desenvolver a doença em indivíduos com história familiar é duas a três vezes maior 

do que o esperado para homens da mesma faixa etária e etnia sem histórico 

familiar(19). 

Entre os homens afrodescendentes nos Estados Unidos, Jamaica e outros 

países do Caribe, o risco de câncer de próstata é 60% maior quando comparado aos 

americanos brancos, enquanto para os homens asiático-americanos o risco é 38% 
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menor. Essa diferença foi atribuída à suscetibilidade genética (5% a 10%), mas 

também à heterogeneidade no acesso aos serviços de saúde e aos diferentes estilos 

de vida entre esses grupos. Dietas com alto teor de gordura animal e baixa ingestão 

de vitaminas D e E, selênio e isoflavonóides têm sido associadas ao aumento do risco 

de desenvolver câncer de próstata(12). 

Aproximadamente 20% de todos os cânceres humanos em adultos resultam de 

estados inflamatórios crônicos e/ou inflamação crônica, que são desencadeados por 

agentes infecciosos ou exposição a outros fatores ambientais, ou por uma 

combinação dos mesmos(5). 

Mais recentemente, foi levantada a hipótese de que a inflamação crônica é uma 

das causas do câncer de próstata. Nesse caso, a inflamação intraprostática deve ser 

altamente prevalente, uma vez que o câncer de próstata é tão comum(20). 

 

3.1.4 Rastreamento 
 

O antígeno prostático específico (PSA) continua sendo o biomarcador mais 

utilizado na detecção do CaP precoce. No entanto, desde 2009, a utilidade do PSA na 

triagem de CaP foi amplamente discutida, seguindo os resultados opostos obtidos nos 

dois maiores estudos de triagem randomizados. O European Randomized Study of 

Prostate Câncer (ERSPC), envolvendo 162.387 homens entre 50 e 74 anos de sete 

países europeus, que encontrou uma redução de mortalidade específica por CaP de 

20% no grupo rastreado após um acompanhamento médio de 9 anos. 

Em contraste evidente, o ensaio de triagem: The Prostate, Lung, Colorectal and 

Ovarian Câncer (PLCO), com base em 76.693 homens, não encontrou diferenças na 

mortalidade específica do CaP após 7 anos de acompanhamento entre o grupo 

rastreado e o grupo de controle. Além disso, esses resultados opostos foram 

confirmados por ambos os estudos quando aumentado o tempo de acompanhamento. 

Em 2011, a United States Preventive Services Task Force (USPSTF) 

desaconselhou veementemente a triagem do CaP pelo PSA com base em uma 

revisão de seis estudos bem realizados, pois estes mostraram danos subjacentes 

relacionados à avaliação e tratamentos subsequentes. No entanto, vários estudos 

vem na contramão desses estudos, mostrando evidências de que o rastreamento 
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reduz o risco de metástase no diagnóstico e durante o acompanhamento, além do 

risco de morte pelo CaP(21). 

A triagem por meio do exame digital da próstata, teste do PSA ou ambos se 

tornaram o pilar da prática clínica. Quase metade dos homens canadenses com mais 

de 40 anos recebem um teste de PSA durante a vida, e o exame digital da próstata é 

frequentemente incorporado como parte de um exame de atenção primária em 

homens. Algumas evidências sugerem, entretanto, que o exame digital da próstata, 

pode não reduzir significativamente a mortalidade, mas ao invés disso pode resultar 

em um alto número de falsos positivos, levando a desnecessários testes de 

diagnóstico invasivos que podem precipitar dor, disfunção erétil e incontinência 

urinária, bem como diagnóstico excessivo e tratamento excessivo do câncer de 

próstata(22). 

O rastreamento do câncer de próstata começa com um teste que mede a 

quantidade de proteína PSA no sangue. Um nível elevado de PSA pode ser causado 

por câncer de próstata, mas também pode ser causado por outras condições, 

incluindo aumento da próstata (hiperplasia benigna da próstata) e inflamação da 

próstata (prostatite). Alguns homens sem câncer de próstata podem, portanto, ter 

resultados de triagem positivos (ou seja, resultados “falso-positivos”). Homens com 

resultado positivo no teste de PSA podem ser submetidos a biópsia de próstata guiada 

por ultrassom trans-retal para diagnosticar câncer de próstata(23). 

 

3.1.5 Processo inflamatório e CaP 
 

A ligação entre inflamação e câncer foi sugerida pela primeira vez por Rudolph 

Virchow em 1863, quando ele demonstrou leucócitos em tecido neoplásico. A hipótese 

original de Virchow foi revisada por muitos grupos de pesquisa, e agora existem 

muitos dados para corroborar a oncogênese mediada por inflamação(24). Estudos 

epidemiológicos, incluindo estudos de caso-controle e de coorte, concluíram que a 

inflamação está altamente correlacionada com vários tipos de câncer, incluindo 

intestino, estômago, esôfago, etc. Outros estudos biológicos forneceram evidências 

de que os radicais ativos de oxigênio e nitrogênio produzidos pelo tecido inflamatório 

aumentam o risco de câncer, suprimindo a atividade antitumoral e estimulando a 

carcinogênese(6). 
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Infecções crônicas e doenças inflamatórias crônicas são conhecidas por 

ocasionalmente influenciarem o desenvolvimento de malignidades epiteliais, incluindo 

câncer de fígado, estômago, bexiga urinária e intestino grosso. A inflamação contribui 

para a carcinogênese durante o início da doença, crescimento no ambiente na qual 

está localizado, na invasão de células tumorais, angiogênese e disseminação 

metastática. Inflamações podem induzir e promover cânceres através da exposição a 

compostos altamente reativos e fatores de crescimento e aumento da renovação 

celular(4, 7). 

A hipótese de infecção como causa do câncer de próstata foi proposta pela 

primeira vez em meados do século XX. Posteriormente, muitos estudos buscaram 

associações entre infecções sexualmente transmissíveis (IST) e o risco de câncer de 

próstata, mas nenhuma associação clara com um patógeno foi claramente 

estabelecida(25). 

 Mais recentemente, foi levantada a hipótese de que a inflamação crônica é  causa 

do câncer de próstata. Nesse caso, a inflamação intraprostática deve ser altamente 

prevalente, uma vez que o câncer de próstata é tão comum. A possível justificativa 

para essa afirmação seria que as células inflamatórios são frequentemente 

encontradas em biópsias para o diagnóstico do CaP, em espécimes de prostatectomia 

radical e em tecido ressecado para hiperplasia prostática benigna (BPH)(4). 
 

3.2 Papilomavírus humano (HPV) 
 

3.2.1 O Vírus 
 

Em 1964, o primeiro oncovírus humano foi descoberto, quando o vírus Epstein-

Barr (EBV) foi detectado em células de linfoma de Burkitt por microscopia eletrônica. 

Essa descoberta foi baseada na pesquisa histórica do vírus do câncer aviário 

realizada por Rous no início do século 20(26-28). O conhecimento da oncologia viral 

e a vigilância do câncer cresceram imensamente desde então. Aproximadamente 20% 

de todos os cânceres estão associados a agentes infecciosos e 12% de todos os 

cânceres são causados por oncovírus(29). 80% dos cânceres virais ocorrem nos 

países em desenvolvimento(30, 31). 

O HPV é um dos vírus oncogênicos mais importantes. Os HPVs são pequenos 

vírus sem envelope (52-55 nm de diâmetro) pertencentes à família Papillomaviridae. 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 15 
 

 
 

O genoma consiste em 7200-8000 pares de bases(pb) de DNA de fita dupla circular 

fechada contendo até 10 quadros de leitura abertos(32).  

A infecção genital por HPV pode ser dividida em duas categorias: tipos de HPV 

de 'alto risco' (por exemplo, tipos 16, 18, 31, 33, 39 e assim por diante) causando 

neoplasia intraepitelial cervical, câncer cervical e outros tipos de câncer e tipos de 

HPV de 'baixo risco’ (por exemplo, tipos 6, 11, 42, 43 e 44) causando verrugas genitais. 

O genoma do HPV compreende três regiões funcionais: a região de controle longo 

(LCR); a região inicial (E) que codifica os genes E1, E2 e E4-E8, embora o quadro de 

leitura aberta de E8 e E5 não estejam presentes no genoma de todos os tipos de HPV; 

e a região tardia (L) que codifica os genes L1 e L2(1, 32-34). 

Quase 280 tipos de papilomavírus já foram descritos em vertebrados. Mais de 

200 tipos infectam humanos. Com base na sequência genômica de L1, o gene que 

codifica a proteína do capsídeo principal, mais de 200 tipos de HPV foram 

identificados e caracterizados, com pelo menos 14 tipos de alto risco que podem 

causar câncer. Dois tipos de HPV 16(figura 3) e 18 causam a maioria dos cânceres 

relacionados ao HPV e cerca de 70% dos cânceres cervicais e lesões cervicais pré-

cancerosas(11, 35). 

 

 
Figura 3 Genoma de HPV16 mostrando quadros de leitura aberta viral codificando 
proteínas virais conhecidas. Modificado de Christensen (2016)(33). 
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3.2.2 Transmissão  
 

O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum, e o contato genital 

pele a pele é suficiente para transmissão do vírus. Geralmente, as lesões formadas, 

como micro feridas ou micro abrasões, na superfície do epitélio permitem que o vírus 

entre e insira o genoma viral nas células basais. O vírus usa as células do hospedeiro 

para replicar o DNA viral e expressar proteínas codificadas por vírus, então novas 

partículas virais são montadas e liberadas(36). 

O aumento da infecção após o ferimento foi confirmado experimentalmente em 

modelos pré-clínicos. Os diagramas atuais geralmente representam vírions entrando 

em uma fresta no epitélio, onde os vírions livres alcançam as células basais e iniciam 

infecções. Lesões associadas a HPV são então mantidas por meio da persistência de 

células basais infectadas por vírus e as lesões aumentam de massa por meio da 

replicação das células infectadas juntamente com a diferenciação epitelial. A 

maturação vertical dos queratinócitos infectados completa o ciclo de vida do vírus, 

culminando na montagem do vírion nas camadas superiores da verruga.  

A transmissão natural de infecções cutâneas provavelmente envolve o contato 

físico da verruga queratinizada superior com a pele normal, gerando micro abrasões, 

permitindo que escamas contendo vírus se espalhem no local ferido. O contato 

ambiental entre escamas infectadas com vírus e feridas na superfície da pele também 

são um mecanismo de transmissão provável. A liberação de vírions a partir das 

escamas pode incluir uma combinação de eventos de desmontagem de filamentos de 

queratina envolvendo proteínas E4 virais e proteases hospedeiras / microbianas com 

a liberação subsequente de vírions livres de células no local ferido. Também se 

acredita que as infecções da mucosa ocorram de forma semelhante à pele, após 

ferimentos mecânicos durante a relação sexual por infecções vaginais e anais(33). 

As verrugas genitais são altamente infecciosas devido à sua alta carga viral; 

dentre os portadores de verruga, até 65 por cento dos contatos sexuais desenvolvem 

uma infecção. O período de incubação usual para verrugas clinicamente 

diagnosticadas é de três semanas há oito meses, com uma média de 2,9 meses. Pode 

ocorrer infecção oral com tipos de HPV genitais, mas o risco de transmissão é menor. 

A transmissão perinatal também pode ocorrer, mas é rara.  A relação anal receptiva 
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tem sido associada a verrugas intra e perianais, mas essas verrugas nem sempre 

estão associadas à relação anal. As infecções cervicais e anais costumam coexistir 

em pessoas sem histórico de relações sexuais anais(37). 

 

3.2.3 Mecanismo de Contaminação  
 
Os HPVs infectam as mucosas e os tecidos cutâneos. Assim, podem ser 

classificados segundo seu tropismo como cutaneotrópicos e mucosotrópicos(34). A 

rota de transmissão do HPV é geralmente através do contato pele a pele ou pele à 

mucosa(38).  

A transmissão sexual é a mais comum, mas existem estudos que sugerem 

formas não sexuais. Mesmo o HPV sendo uma das infecções sexualmente 

transmissíveis mais comuns em todo o mundo, formas verticais e as rotas horizontais 

também são responsáveis por uma proporção significativa de transmissão das 

infecções(39). 

A transmissão horizontal do HPV inclui utensílios, dedos e boca, em contato 

com a pele ou mucosa (exceto sexual). Essas possíveis rotas foram amplamente 

discutidas em vários estudos. Equipamentos contaminados em salas de exames 

ginecológicos têm sido um tópico interessante de avaliação nas rotas de infecção do 

HPV(38). O estudo de Ma et al mostrou que 7,5% das amostras colhidas de probes 

de ultrassonografia transvaginal de um centro obstétrico de emergência continham 

DNA de HPV positivo. Ele mostrou que a equipe deste nosocômio não cumpriu 

totalmente com os procedimentos de desinfecção após cada exame de ultrassom ou 

os procedimentos de desinfecção não removeram todo o DNA do HPV. Esta 

descoberta confirma resultados anteriores de que o DNA do HPV ainda podem ser 

encontrados em instrumentos médicos após a esterilização(40). 

A autoinoculação é descrita em estudos como uma potencial rota de 

transmissão do HPV. Isso foi detalhado em estudos onde o HPV estava presente em 

mulheres virgens e em crianças com verrugas genitais (HPV de baixo risco) sem 

histórico de abuso sexual(41). A transmissão vertical da mãe para o recém-nascido é 

outra via de transmissão do HPV. Vários estudos enfatizam a possibilidade de 

infecção pelo fluido amniótico, ou pela placenta, ou pelo contato com a mucosa genital 

materna durante o parto natural. 
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Sabemos que os HPVs são vírus muito estáveis, sensíveis ao calor e que 

mostram 30% de infectividade após sete dias de desidratação. Os vírus vivem dias 

em superfícies, roupas, equipamentos ginecológicos frequentemente usados e outros 

utensílios médicos(38). 

 

3.2.4 Métodos de detecção do HPV 
 
A presença do papilomavírus no tecido prostático vinha sendo difícil de 

comprovar até a aplicação da PCR. Essa técnica é muito sensível à contaminação por 

DNA viral por outras fontes, e os estudos que publicam altas taxas de detecção de 

HPV por outros métodos são suspeitos de condições laboratoriais abaixo das 

ideais(42). 

O HPV não pode se alastrar em cultura de tecidos e, portanto, na maioria dos 

casos, sua identificação precisa se baseia em técnicas de biologia molecular. Com um 

genoma de DNA de fita dupla de cerca de 8.000 pares de bases e uma estrutura física 

e organização gênica bem conhecidas, os testes de escolha para detectar HPV em 

amostras clínicas são baseados na tecnologia de sonda nucléica. A presença do HPV 

pode ser confirmada a partir de achados morfológicos, sorológicos e clínicos. No 

entanto, o diagnóstico do HPV depende de técnicas de biologia molecular que 

permitem sua detecção e tipagem precisas. Atualmente, os ensaios de hibridização 

de ácido nucleico, ensaios de amplificação de sinal e amplificação de ácido nucleico 

estão disponíveis(43). 

Yang et al viram em sua metanálise que com relação aos métodos de detecção 

de HPV em tecidos de câncer de próstata, os primers de PCR de amplo espectro, 

primers específicos de PCR e ambos combinados, bem como métodos não PCR, ou 

seja, hibridização in situ e Imunoistoquímica, foram usados. A prevalência de HPV foi 

de 17,72% (IC 95%=15,84–19,72%) quando o método baseado em PCR foi usado, 

mas apenas 5,36% (IC 95%=1,12–14,87%) quando o método não baseado em PCR 

foi usado. A detecção do HPV pelo PCR se mostrou mais fiel quando comparado a 

outros métodos(3). 

No mesma metanálise de Yang et al foi visto que com relação ao tipo de tecido, 

não houve diferença significativa de prevalência de HPV entre o uso de tecidos frescos 
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(17,13%, 95% CI=14,04–20,59%) e tecidos fixos (16,71%, 95% CI=14,18–19,47% ) 

(OR=1,03, IC 95%=0,76–1,39)(3). 

Tecido fresco colhido da próstata oriundo de peca cirúrgica de prostatectomia 

radical retropúbica, congelado em meio de temperatura de corte ideal e armazenado 

a 80°C, mas sem estabilizador de RNA foram analisadas por PCR. Um total de 338 

amostras foram analisadas, e o DNA para HPV, não foi detectado em nenhuma das 

338 amostras de DNA testadas(44). 

 

3.2.5 Oncogênese do HPV 
 

A influência da integração do DNA do HPV no DNA do hospedeiro é crítica na 

carcinogênese mediada pela interrupção das estruturas de leitura aberta E1 / E2 do 

genoma do HPV e subsequente perda da regulação controlada realizada pelo E2 de 

E6 e E7. Isso leva a níveis de expressão fortemente diminuídos da proteína p53 em 

células cancerosas associadas ao HPV. A inativação do p53 do hospedeiro e da 

proteína retinoblastoma(pRb) por E6 e E7, respectivamente, resulta em um controle 

do ciclo celular suprimido e proliferação celular descontrolada. Detalhadamente, E6 

se liga ao p53 levando à sua degradação via ubiquitinação mediada por proteína 

associada a E6 (E6AP). Além disso, apenas o HPV E6 e E7 de alto risco podem se 

ligar a p53 ou pRb, confirmando que os cânceres relacionados ao HPV se originam 

apenas de tipos de HPV de alto risco. A degradação de p53 leva à inativação de um 

de seus alvos - p21 (também conhecido como p21WAF1 / Cip1), um inibidor da 

quinase dependente de ciclina, que impede células de entrar na fase S, promovendo 

a parada do ciclo celular na fase G1 em resposta a muitos estímulos. E7 direciona 

pRb para ubiquitinação, levando à liberação de fatores de transcrição E2F, que 

transcrevem ciclina E, ciclina A e p16INK4A, um inibidor de CDK4 / 6, forçando as 

células a entrarem na fase S prematura. Até o momento, não está claro como o E7 

medeia a ubiquitinação do pRb. No entanto, foi proposto que Cullin2 pode se ligar a 

E7 e ser responsável pela ubiquitinação de pRb. Com relevância, o E7 foi considerado 

ubiquitinado pelo complexo Cullin1 / Skp2. Embora pRb também interaja com Skp2, 

ele não está envolvido em sua ubiquitinação. No geral, a degradação de p53 e pRb 

mediada por HPV de alto risco resulta em imortalização celular que presumivelmente 
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leva ao desenvolvimento de displasia de alto grau, com potencial de progredir para 

carcinoma invasivo(figura 4)(11). 

 
Figura 4 Efeito das oncoproteínas virais E6 e E7 do HPV nos processos celulares.  
As oncoproteínas virais E6 e E7 podem afetar a angiogênese, reparo do DNA, parada do crescimento e apoptose 
ao prejudicar a parada G1. O E6 liga-se ao E6AP e, posteriormente, liga-se ao p53 e promove sua degradação 
por ubiquitinação. Assim, a função de p53 como supressor de tumor é diminuída e o ciclo celular não é 
adequadamente controlado pelo p21, um inibidor de quinase dependente de ciclina que garante o checkpoint G1/S. 
E7 leva à degradação de pRb, a proteína do retinoblastoma que funciona como supressor de tumor. Devido à 
inibição de RB por E7, as células podem entrar na fase S sem uma parada G1. Modificado de Szymonowicz et al. 
(2020)(11) 
 
 

 

3.2.6 HPV e CaP 
 
Um potencial fator etiológico de interesse para o CaP é a exposição ao 

papilomavírus humano (HPV). A próstata pode ser um alvo para infecção por HPV 

devido a razões anatômicas, particularmente pelo acesso direto das partículas virais 

através da uretra. Lesões de HPV peniana e uretral foram descritas, bem como um 

aumento do risco de câncer de próstata associado ao comportamento sexual(45, 46). 

Em 1990, McNicol e Dodd reportaram que os tipos de HPV 16 e 18 estão 

presentes em tecidos normais e cancerosos da próstata humana. Desde 1990, um 
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número crescente de estudos vem detectando HPVs de alto risco em tecidos de 

carcinoma de próstata por Southern Blot e / ou análise de PCR (figura 5)(3, 47). 

A associação estatisticamente significativa se mostrou ausente para estudos 

baseados em soros (OR = 1,03, IC 95% = 0,95–1,12), enquanto persistiu em estudos 

baseados em tecidos (OR = 1,79, IC 95% = 1,29–2,49). Assim, as seguintes análises 

se concentraram em 26 estudos com 1.218 casos de câncer de próstata e 1.346 

controles com detecção de DNA de HPV em tecidos. De acordo com o resultado do 

teste de heterogeneidade (Q=56,29, P<0,001), o modelo de efeito aleatório foi 

escolhido para avaliar o Odds Ratio agrupado. Geralmente, houve um aumento 

significativo do risco de câncer de próstata em relação à infecção de qualquer tipo de 

HPV(figura 5)(3). 

A prevalência de HPV no estudo variou de 0% a 76,92% e rendeu uma média 

de 18,93% (IC 95%=17,84–20,05%) e 17,18% (IC 95%= 15,66–18,81%) após ajuste 

para região de estudo, tipo de amostra e período da publicação, o que mostra uma 

incerteza sobre a presença do HPV na próstata(3). 

 

 
Figura 5 Odds Ratios de Casos de Câncer de Próstata Associados ao HPV em Tecidos (Casos 
vs. Controles), por Modelo de Efeito Aleatório. Modificado Yang et al. (2015)(3) 
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3.2.7 Processo inflamatório, HPV e CaP 

 
Foi demonstrado que a inflamação crônica induzida pelo HPV pode contribuir 

para o desenvolvimento do câncer cervical, mas seu papel no CaP, se houver, não é 

claro. Parece que alguns mecanismos envolvidos na patogênese do câncer cervical 

positivo para HPV poderiam ser os mesmos no CaP positivo para HPV. Por exemplo, 

foi demonstrado que a interação entre o HPV e os genes polipeptídicos catalíticos de 

edição do RNA mensageiro (mRNA) da apolipoproteína-B (APOBEC) é um dos 

mecanismos indiretos na patogênese do câncer cervical que pode estar envolvido no 

CaP(1). 

A etiologia inflamatória do câncer de próstata é apoiada pelo fato de que o gene 

relacionado ao CaP hereditário no locus HPC1 é o RNASEL, que está envolvida nos 

papéis antivirais e antiproliferativos dos interferons. Foi relatado que a variante R462Q 

do gene RNASEL ocorre em 13% dos casos esporádicos de CaP. A atividade 

enzimática dessa variante é reduzida em cerca de dois terços e pode impactar a 

resposta celular contra a infecção viral. O RNASEL variante R462Q é sugerido para 

aumentar a suscetibilidade para CaP e foi associado a um aumento na prevalência do 

gammaretrovírus relacionado ao vírus da leucemia murina xenotrópica (XMRV)(48). 

Gurel et al.(2014)(4) no seu estudo de caso-controle que está abrigado no braço 

placebo do Prostate Câncer Prevention Trial(PCPT), mostrou que as chances do 

câncer de próstata, especialmente da doença de alto grau, eram maiores em homens 

que tinham inflamação nos núcleos do tecido benigno da próstata retirados por biópsia. 

As chances do câncer de próstata principalmente de alto grau, aumentaram com a 

presença de inflamação nos núcleos. A inflamação no tecido benigno da próstata era 

muito comum em casos e controles de câncer de próstata, especialmente no estroma, 

e a maioria das células inflamatórias presentes eram morfologicamente indicativas de 

inflamação crônica. Quando considerados em conjunto, Gurel et al. suportam a 

hipótese de que a inflamação intraprostática crônica influencia o desenvolvimento do 

câncer de próstata, particularmente a doença de alto grau. 

A chegada do HPV até a próstata, para que assim causasse o processo 

inflamatório e em seguida desencadear o processo oncogênico é o que é a grande 

controvérsia. Com base em uma metanálise de 31 estudos realizados em vários 
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países, os HPVs de alto risco estão presentes no sêmen em aproximadamente 10% 

da população geral. O HPV 16 foi o tipo mais comum no sêmen(49). Outros estudos 

vislumbraram menos de 7% de HPV presente em amostras de urina(50). 
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4 MÉTODOS 
 

4.1 Casuística 
 

Para realização do estudo foram analisadas a principio 180 amostras, oriundas 

de biópsia prostática guiada por USG trans-retal, coletadas no IOM(Instituto de 

Oncologia e Mastologia de Macapá-AP), para pacientes que se encontravam em 

investigação diagnóstica do CaP, no período de dezembro de 2018 a janeiro de 2021. 

 

4.2 Participantes da pesquisa 
 

4.2.1 Critérios de inclusão 
 
Pacientes da rede de saúde pública e privada da cidade de Macapá-AP, 

atendidos por urologistas locais, onde após avaliação pelo exame digital da próstata 

ou por elevação do PSA, foi indicada a biópsia prostática guiada por USG trans-retal, 

referenciados espontaneamente ao IOM. 

 

4.2.2 Critérios de exclusão  
 

Os pacientes que se recusaram a assinar o termo de consentimento informado ou 

não estavam em conformidade com a indicação de biópsia prostática, ou seja, não 

apresentavam alterações do PSA nem relatório médico com exame digital da próstata 

alterado. 

 
4.3 Aspectos éticos 

 
O projeto desta pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina, sob o 

número 2.726.521 (Anexo 1) e posteriormente pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Amapá, sob o número 2.093.140 (Anexo 1), como também 

teve a anuência da instituição IOM(Anexo 2)  para a realização do mesmo. 

 Os doentes e/ou seus responsáveis, foram informadas sobre os objetivos da 

pesquisa, procedimentos a serem realizados, bem como os riscos e benefícios da sua 
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participação no estudo. Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido, inclusive os responsáveis pelos pacientes analfabetos ou incapazes de 

assinar o documento, concordando em participar da pesquisa (Anexos  3).  

 

4.4 Coleta do material biológico 
 

A biópsia prostática é guiada por USG trans-retal, para que o médico no ato da 

coleta tenha toda anatomia da próstata bem definidas como também possa identificar 

uma eventual área radiologicamente compatível com neoplasias malignas da próstata, 

como por exemplos: nódulos e/ou áreas hipoecóicas. 

A biópsia consiste na coleta de 12 fragmentos da próstata, sendo 02 

fragmentos de cada uma das seis regiões distintas do órgão, sendo estas: base, 

região medial e ápice dos lados esquerdo e direito da próstata. Essa coleta pode ser 

feita sob sedação anestésica venosa ou por bloqueio do plexo neural periprostático 

com lidocaína à 2%, embebendo 10ml de anestésico para cada lado da próstata, 

perfazendo 20ml de anestésico, usando uma agulha  descartável de 18Ga de calibre 

por 20cm de comprimento, sendo a mesma agulha usada para coleta dos fragmentos. 

Apenas 01 fragmento de cada paciente foi utilizado no nosso estudo, portanto 

foram extraídos no mínimo 13 fragmentos de cada paciente, 12 para o 

anatomopatológico e 01 para nossa pesquisa, esses fragmentos em sua grande 

maioria vieram da base direita da próstata, a exceção daqueles pacientes que 

apresentaram no ato do exame ultrassonográfico que antecede a coleta, alguma área 

nodular ou suspeita de neoplasia, para esses pacientes o fragmento retirado foi 

exatamente destes locais. Imediatamente após a retirada o fragmento de tecido, este 

foi colocado em um eppendorf já previamente identificado e contendo 01ml de 

RNAlater(AmbionTM), que é um reagente de armazenamento de tecido não tóxico 

aquoso que permeia rapidamente os tecidos para estabilizar e proteger o RNA celular. 

Após a coleta, os frascos foram imediatamente armazenados em freezer à -20°C. 

 

 

4.5 Anatomopatológico 
 

As análises Anatomopatológicas foram realizadas em sua totalidade por três 

patologistas que trabalham no município de Macapá-AP. A coloração do tecido 
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prostático foi realizada pela técnica de hematoxilina e eosina (HE), por esse 

anatomopatológico  se achou pacientes com CaP, sem CaP e os pacientes com ASAP, 

estes últimos foram submetidos a Imunoistoquímica para tentar confirmar ou excluir a 

malignidade no tecido. Esse material foi enviado em sua totalidade e de acordo com 

convênio do laboratório local onde foi realizado o anatomopatológico para laboratórios 

de São Paulo, para realização da Imunoistoquímica, e foram usados os seguintes 

marcadores: P63, 34Beta E12, Racemase, AE1/AE3 para confirmação ou exclusão 

da malignidade. 

4.6 Extração do DNA 
 

A extração de DNA total foi realizada nas dependências do laboratório de Biologia 

Molecular da Unifap com Trizol (Invitrogen®), seguindo as instruções do fabricante. 

Inicialmente o fragmento de tecido prostático foi adicionado em um tubo eppendorf 

contendo 1mL de Trizol e submetido ao disruptor mecânico de células TyssueLyser 

(QIAGEN) com auxílio de uma microesfera magnética (beads) por aproximadamente 

15 minutos. 

Em seguida, seguindo o protocolo do fabricante, o conteúdo foi transferido para um 

novo tubo, sem a microesfera, para a etapa de separação de fases. Foi adicionado 

200µL de clorofórmio e feita agitação manual vigorosa do tubo por 15 s seguido de 

incubação por 3 min em temperatura ambiente. Os tubos foram submetidos a uma 

centrifugação de 12.000 x g por 15 min a 4°C, permitindo a visualização da separação 

da fase aquosa (contendo RNA), interfase (DNA) e fase orgânica (proteínas, lipídeos 

e fenol-clorofórmio).  

A fase aquosa contendo RNA foi retirada e adicionada em um novo tubo para 

análises de expressão gênica executada por outro projeto de pesquisa. Ao tubo 

contendo a interfase de DNA e a fase orgânica foi adicionado 300µL de etanol 100% 

para a precipitação do DNA e feita a inversão manual do tubo para homogeneização 

da solução, seguido de incubação por 3 min em temperatura ambiente. O tubo foi 

submetido a uma centrifugação de 2.000 x g a 4°C por 5 min para a formação do pellet 

de DNA e posterior retirada do sobrenadante contendo fenol e álcool. 

Em seguida, o pellet foi lavado com 1mL de citrato de sódio 1 M em 10% de etanol 

(pH 8,5) e incubado por 30 min em temperatura ambiente; durante este período, o 

tubo foi constantemente invertido para melhor homogeneização. As amostras 
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posteriormente foram centrifugadas a 2.000 x g a 4°C por 5 min e a solução de 

lavagem foi retirada do tubo deixando somente o pellet de DNA. A etapa de lavagem 

foi feita duas vezes, seguido novamente pela mesma centrifugação. 

Ao pellet de DNA foi adicionado 1,5mL de etanol 75%, realizado uma breve 

vortexagem e incubado por 20 minutos em temperatura ambiente. Por conseguinte, o 

tubo foi novamente centrifugado por 5 minutos a 2.000 x g a 4°C e o etanol foi 

descartando, deixando o pellet secando em bancada por 5 minutos. O pellet foi 

ressuspendido em 30µL de NaOH (8mM), centrifugado a 12.000 x g por 10 minutos a 

4°C e o sobrenadante contendo o DNA extraído recuperado para um novo tubo. 

4.7 Quantificação do RNA Extraído  
 Para avaliar a concentração e a pureza do DNA extraído, as amostras foram 

quantificadas por espectrofotometria através do equipamento NanoDrop™ Onec 

Microvolume UV-Vis Spectrophotometer (Thermo Scientific™). A razão A260nm/A280nm 

foi avaliada pelo equipamento, onde a absorbância do DNA é captada em 260nm e 

de possível contaminação por proteína em 280nm. Assim, as amostras com razão 

entre 1,8 e 2,0 e com concentração mínima de 10ng/µL foram consideradas viáveis 

para as análises moleculares, das 180 amostras apenas de 162 se conseguiu extrair 

o DNA do HPV, pois esses 18 restantes não apresentaram essa concentração mínima 

viáveis. 

 

4.8 Reação em Cadeia da Polimerase Quantitativa em Tempo Real (RT-
qPCR) 
 

Para a detecção do HPV foi utilizado o equipamento Real Time PCR System 

7500 da Applied Biosystem®. O teste foi montado em duplicata para cada amostra 

utilizando o conjunto de primers GP5+/6+ (F 5’ TTTGTTACTGTGGTAGATACTAC 3’ 

e R 5’ GAAAAATAAACTGTAAATCATATT 3’) que amplifica um fragmento de 150pb 

de uma região conservada do gene L1 do HPV 16, 18, 56, 59 e 66. Os primers foram 

testados previamente com uso de DNA extraído de linhagens celulares contaminadas 

com HPV (SiHa e HeLa), e um controle positivo com diluição de 1:1000 deste DNA foi 

usado como controle positivo das reações simultaneamente ao diagnóstico da 

presença de HPV nas amostras. Como controle da extração de DNA, utilizou-se o 

gene GAPDH humano como alvo com o uso do par de primers de mesmo nome (F 5’ 
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CGAGATCCCTCCAAAATCAA3’ e R 5’ GATGGAGTTGAAGGTAGTTTCGTG 3’) que 

amplifica um fragmento de 294pb. O reagente utilizado para a geração de 

fluorescência foi o Power SYBR Green 2x (Applied Biosystems®) e a amplificação 

ocorreu por 45 ciclos. O protocolo completo da RT-qPCR está descrito na tabela 1. 

A reação seguiu as seguintes condições de ciclagem: 50°C por 5 min, para 

ativação da enzima; desnaturação inicial a 95°C por 10 min, seguido por 45 ciclos de 

amplificação, com desnaturação a 95°C por 15 s, associação do primer e extensão a 

60°C por 60 s. O resultado para a confirmação de infecção pelo HPV foi feita pela 

visualização da curva de amplificação e curva de melting dos controles positivos de 

reação que constou de linhagens celulares SiHa e HeLa infectadas pelo HPV, que 

foram adicionadas em todas as reações como controle de qualidade de execução do 

método. 

 
 
                     Tabela 1 - Protocolo de RT-qPCR 

Reagente Concentração Volume/1 reação 
Sybr GREEN 2X - 6,25 µL 

Primer forward 10 nM 0,38 µL 

Primer reverse 10 nM 0,38 µL 

H2O - 2,4 µL 

DNA - 2,5 µL 

Volume final  12 µL 
 

 

4.9 Análise Estatística  
 

A análise estatística foi inicialmente feita através de algumas medidas-resumo 

como média, mediana, valores mínimo e máximo, desvio-padrão, frequências 

absoluta e relativa (porcentagem); além de gráficos de barras, setor circular (pizza) e 

dispersão unidimensional. 

A análise inferencial empregada para investigar a relação entre presença do 

HPV e câncer foi a Extensão do teste Exato de Fisher (51). 

Em todas as conclusões obtidas através das análises inferenciais foi utilizado 

o nível de significância alfa igual a 5%. Os dados foram digitados em planilhas do 

Excel 2010 for Windows para o adequado armazenamento das informações. As 
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análises estatísticas foram realizadas com o programa estatístico IBM-SPSS Statistics 

versão 24. 
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5. RESULTADOS 
 
 

A amostra selecionada nesta pesquisa foi composta por 162 pacientes, sendo 

que 10 (6,2%) pacientes apresentaram HPV presente e os demais, 152 (93,8%) 

pacientes não tinham HPV (ver mais detalhes na Tabela 2 e figuras de 6 a 14). 

A idade média dos pacientes foi de 67,9 anos, variando de 43 a 93 anos(figura 

6). O valor mediano do PSA nesta amostra foi de 10,7, variando de 1,3 a 4664,0. 

O resultado da biópsia dos 162 pacientes confirmou câncer em 86 (53,1%) 

destes, descartou o diagnóstico de câncer em 43 (26,5%) pacientes e em 33 (20,4%) 

pacientes o resultado da biópsia foi inconclusivo. Dos 33 pacientes com resultado 

inconclusivo na biópsia, 9 confirmaram câncer pelo exame de Imunoistoquímica, 12 

pacientes descartaram o diagnóstico de câncer, 7 pacientes tiveram a classificação 

“ASAP” e para o restante (5 pacientes) não foi possível obter o resultado deste exame 

de Imunoistoquímica. 

A figura 12 traz a distribuição da escala de Gleason observada em parte da 

amostra, sendo que as categorias mais frequentes foram 4+3 (35,1%), 3+4 (27,7%) e 

3+3 (21,3%). 

Considerando conjuntamente as informações da biópsia e Imunoistoquímica, 

foi possível classificar 157 pacientes, sendo 95 (60,5%) com câncer, 55 (35,0%) 

pacientes sem câncer e 7 (4,5%) como inconclusivos (ASAP) (ver figura13).  
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Tabela 2 - Perfil geral dos pacientes da amostra. 

idade (anos) n 158 
 média 67,9 
 mediana 67,0 
 mínimo 43,0 
 máximo 93,0 
 desvio padrão 8,8 
HPV sim 10 6,2% 
 não 152 93,8% 
 Total 162 100,0% 
PSA n 135 
 média 117,4 
 mediana 10,7 
 mínimo 1,3 
 máximo 4664,0 
 desvio padrão 496,5 
PSA normal (até 2.5) 3 2,2% 
 alterado (acima de 2.5) 132 97,8% 
 Total 135 100% 
Gleason 3+3 20 21,3% 
 3+4 26 27,7% 
 4+3 33 35,1% 
 4+4 6 6,4% 
 4+5 6 6,4% 
 5+4 1 1,1% 
 5+5 1 1,1% 
 Adeno acinar 1 1,1% 
 Total 94 100,0% 
câncer (confirmado pela 
biópsia/Imunoistoquímica) sim 95 60,5% 
 não 55 35,0% 
 inconclusivo (ASAP) 7 4,5% 
 Total 157 100,0% 
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Figura 6: Diagrama de dispersão unidimensional da idade (anos) dos pacientes. 
Cada símbolo o no gráfico acima representa um paciente. 
 

 

 

 
Figura 7: Distribuição da presença de HPV entre os pacientes. 
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Figura 8: Diagrama de dispersão unidimensional do PSA dos pacientes. 
Cada símbolo o no gráfico acima representa um paciente 
 

 

 
Figura 9: Distribuição do PSA dos pacientes. 
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Figura 10: Distribuição do diagnóstico de câncer dos pacientes pela biópsia. 

 

 

 
Figura 11: Distribuição do diagnóstico de câncer dos pacientes pela Imunoistoquímica (para os 

inconclusivos na biópsia). 
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Figura12: Distribuição da Escala de Gleason dos pacientes. 

 

 

 
 
Figura13: Distribuição do diagnóstico de câncer dos pacientes (biópsia/Imunoistoquímica). 
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Foi importante objeto de investigação desta pesquisa a relação da presença do 

HPV e a sua possível relação com o câncer (ver Tabela 3 e figura 14). A presença de 

HPV em todas as classes de diagnósticos de câncer foi: 7/95=7,4% entre os com 

câncer, 2/55=3,6% entre os sem câncer e nenhum paciente no grupo com diagnóstico 

inconclusivo (ASAP). Os resultados inferenciais revelaram que a presença de HPV 

não se mostrou relacionada ao diagnóstico de câncer considerando os “inconclusivos 

(ASAP)” na análise (p=0,663) e também não considerando os “inconclusivos (ASAP)” 

(p=0,487). 

 
Tabela 3 - Distribuição da presença de HPV entre os pacientes, segundo diagnóstico de câncer 
(biópsia/Imunoistoquímica). 

 câncer (confirmado pela biópsia/Imunoistoquímica)   

HPV sim não inconclusivo (ASAP) Total 

sim 7 7,4% 2 3,6% - - 9 5,7% 

não 88 92,6% 53 96,4% 7 100,0% 148 94,3% 

Total 95 100,0% 55 100,0% 7 100,0% 157 100,0% 
 

 

 
Figura 14: Distribuição da presença de HPV entre os pacientes, segundo diagnóstico de câncer 

(biópsia/Imunoistoquímica). 
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6. DISCUSSÃO 
 

Em todo o mundo, cerca de 19,3 milhões de novos casos de câncer (18,1 

milhões excluindo câncer de pele não melanoma) e quase 10,0 milhões de mortes por 

câncer (9,9 milhões excluindo câncer de pele não melanoma) ocorreram em 2020(52). 

É uma das principais causas de mortalidade prematura, e a causa mais comum de 

morte entre mulheres entre 20 e 64 anos. Durante a quarta década de vida, há um 

aumento de duas vezes na mortalidade em mulheres e três vezes em homens. A 

morbidade e a mortalidade causadas pelo câncer se devem principalmente às 

alterações na exposição aos fatores de risco(53). 

O câncer de próstata é uma das principais causas de doença e mortalidade 

entre os homens, e no ano de 2015 cerca de 1,6 milhão de homens foram 

diagnosticados e 366.000 homens morreram de câncer de próstata no mundo(54). 

A incidência de câncer de próstata é notável por sua substancial variação global. 

Há uma diferença que pode chegar a 40 vezes nas taxas de incidência quando 

ajustadas por idade. Diferença também alcançada, quando ajustada pela localização 

geográfica, tendo com a sua incidência mais alta nos homens afro-americanos dos 

Estados Unidos e mais baixa nos homens asiáticos que vivem em seus países de 

origem. Em parte, essa variação nas taxas de incidência entre as populações pode 

ser atribuída a diferenças na intensidade diagnóstica decorrentes da prática do 

rastreamento do antígeno prostático específico (PSA). No entanto, evidências de 

variação geográfica na incidência de câncer de próstata antes da introdução do 

rastreamento com PSA destacam um papel potencial dos fatores risco dentre eles os 

fatores genéticos e de estilo de vida no risco da doença(54). 

Vários autores têm focado sua atenção no papel da inflamação no 

desenvolvimento do CaP com base na hipótese de que a lesão inflamatória poderia 

desencadear a carcinogênese por causar estresse celular e danos genômicos 

repetidos. Essa hipótese foi estendida da bancada para a beira do leito e numerosos 

estudos clínicos investigaram a associação entre prostatite e CaP sem, no entanto, 

chegar a um acordo universalmente aceito. Enquanto alguns autores demonstraram 

um risco aumentado de CaP entre homens com prostatite prévia, outros afirmam que 

a inflamação da próstata pode conferir um efeito protetor e diminuir a taxa de CaP 

subsequente(55).  
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Várias revisões sistemáticas e meta-análises sobre a associação entre 

prostatite e CaP ajudaram a corroborar essa associação, como Perletti et al.(2017)(56) 

e Jiang et al.(2013)(6), que relataram um aumento significativo nas chances de 

adenocarcinoma prostático em pacientes com história clínica de prostatite crônica. 

Histologicamente, a maioria das lesões que contêm infiltrados inflamatórios 

agudos ou crônicos na próstata está associada a epitélio atrófico ou atrofia epitelial 

focal. Talvez de forma correspondente, áreas focais de atrofia epitelial são comuns na 

próstata envelhecida, e muitas vezes abrangem uma grande fração da zona periférica, 

onde a atrofia ocorre com mais frequência. Nem todas as lesões focais de atrofia 

prostática apresentam células inflamatórias aumentadas, e para estas o termo atrofia 

proliferativa pode ser usado(57, 58). O estudo realizado por  De Marzo et al. (2007)(5) 

viu que em estudos morfológicos foram observadas transições entre epitélio atrófico 

e adenocarcinoma, e transições frequentes entre áreas de atrofia inflamatória 

proliferativa e/ou atrofia proliferativa com neoplasia intraepitelial prostática (PIN) de 

alto grau. 

Porém Langston et al. (2019)(59) recentemente viram que apesar de no geral, 

as metanálises do seu estudo terem observados fortes associações positivas entre 

prostatite clínica e câncer de próstata, apoiando um papel da inflamação da próstata 

no desenvolvimento do câncer de próstata, há um questionamento sobre essa 

influencia da inflamação com o CaP, pois nenhuma dessas meta-análises levou em 

consideração o potencial de viés de detecção em suas estimativas agrupadas. Esses 

vieses ocorrem porque os homens com prostatite clínica tem maior probabilidade de 

serem rastreados ou investigados para CaP do que homens sem prostatite. Por 

exemplo, homens com prostatite clínica podem ter maior probabilidade de serem 

rastreados para câncer de próstata do que homens com prostatite assintomática, por 

consequência o quadro clinico aumentaria o número de visitas contínuas a um 

urologista após o diagnóstico de prostatite. A prostatite clínica também é uma das 

poucas patologias que pode elevar os níveis de antígeno prostático específico (PSA) 

masculino, possivelmente contribuindo para uma maior probabilidade de biópsia de 

próstata e detecção de câncer de próstata oculto. 

A determinação de que a infecção por um subconjunto específico de vírus 

humanos é a causa primária de uma fração substancial dos cânceres humanos é uma 

das conquistas mais importantes na etiologia e intervenção do câncer. Recentemente, 
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estimou-se que uma infecção por vírus é a causa central de mais de 1.400.000 casos 

de câncer anualmente, representando aproximadamente 10% da carga mundial de 

câncer. Os oncovírus humanos amplamente aceitos são os vírus do papiloma humano 

(HPV), vírus da hepatite B (HBV), vírus da hepatite C (HCV), vírus Epstein-Barr (EBV), 

herpesvírus associado ao sarcoma de Kaposi (KSHV) (também chamado de 

herpesvírus humano 8), vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV-1) e 

poliomavírus de células de Merkel. Esta conclusão é baseada no conhecimento 

acumulado de um grande número de estudos experimentais, clínicos e 

epidemiológicos nas últimas cinco décadas(31, 60). 

Segundo Szymonowicz et al. (2020)(11) em todo o mundo, os agentes 

infecciosos mais proeminentes causadores de câncer são Helicobacter pylori (36,3%) 

e HPV (31,1%), seguidos por hepatite B (16,3%) e C (7,1%). 

Medel-Flores et al colocaram que os agentes infecciosos representam um fator 

de risco na patogênese do CaP dentre eles o HPV. Evidências clínicas e 

epidemiológicas têm demonstrado que as infecções podem levar à inflamação crônica, 

que induz um microambiente inflamatório que promove a proliferação e sobrevivência 

de células malignas, angiogênese e metástase(61). Atashafrooz et al afirmam que 

como esse vírus é transmitido sexualmente em adultos ele poderia  infectar 

persistentemente o epitélio da próstata causando dessa maneira uma inflamação 

intraprostática e por conseguinte o CaP(62). 

Embora a maioria das infecções pelo papilomavírus humano (HPV) não cause 

sintomas e se resolva espontaneamente, a infecção persistente por tipos de HPV 

oncogênicos, também conhecidos como HPVs de alto risco, pode levar a lesões pré-

cancerosas e câncer. Os HPVs de alto risco não são apenas responsáveis por 

praticamente todos os casos de câncer do colo do útero, mas também estão 

relacionados causalmente com uma fração variável de outros cânceres ano genitais 

(cânceres vulvar, vaginal, peniano e anal) e um subconjunto de cânceres de cabeça 

e pescoço, particularmente da base da língua câncer, câncer de amígdala e outros 

locais de câncer orofaríngeo(63, 64). 

Assim como no câncer de bexiga, taxas de detecção de HPV amplamente 

diferentes foram relatadas em cânceres de próstata estudados por PCR, com taxas 

de detecção positiva de 0±100%. Alguns pesquisadores mostraram uma clara 

associação entre câncer de próstata e HPV, enquanto outros relataram que o HPV é 
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igualmente prevalente em pacientes com câncer ou HPB e é detectável no tecido 

normal da próstata. Além disso, alguns pesquisadores não conseguiram detectar o 

HPV no câncer de próstata ou no tecido da HPB(65). 

Um potencial fator etiológico de interesse para o carcinoma de próstata (CaP) 

é a exposição ao papilomavírus humano (HPV). A próstata pode ser alvo de infecção 

pelo HPV por razões anatômicas, principalmente pelo acesso direto das partículas 

virais pela uretra. Lesões penianas e uretrais do HPV têm sido descritas , bem como 

uma aumento do risco de câncer de próstata associado ao comportamento sexual(46). 

Como tal, é necessário realizar ativamente pesquisas sobre a infectividade do 

HPV como fator de risco para CaP, pois os achados podem levar ao estabelecimento 

de estratégias quimiopreventivas e imunoprofiláticas para prevenir a incidência de 

cânceres relacionados. Em primeiro lugar, uma estratégia quimiopreventiva 

envolvendo a administração de um agente anti-inflamatório poderia ser desenvolvida 

contra as respostas inflamatórias crônicas e recorrentes resultantes da infecção pelo 

HPV(66). La Vecchia et al. (2012)(67) já haviam visto em seu artigo publicado em 

2012 em que a administração de aspirina reduzia a taxa de mortalidade por CaP. Em 

segundo lugar, os resultados desse perfil de pesquisa podem estabelecer uma base 

teórica para a prevenção do CaP por meio da vacinação contra o HPV e podem 

fornecer o efeito adicional de redução das taxas de incidência de câncer de colo do 

útero e câncer de mama entre os cônjuges(66). 

De posse de tantas dúvidas resolvemos realizar um estudo, com algumas 

diferenças da maioria dos estudos apresentados até o momento, nosso estudo 

apresentou inicialmente uma amostra de 180 pacientes, após estratificação nos dados 

coletados 162 restaram para nossa estatística. A imensa maioria dos estudos usou 

peças que foram produtos de cirurgias de próstata, ou seja, já se sabia a patologia 

previa do paciente inserido nos estudos estas pecas em sua maioria foram fixadas em 

formalina e incluídas em parafina. Zambrano et al. (2002)(9) entre outros estudos 

viram que os procedimentos de fixação e preservação de tecidos geralmente 

danificam o DNA e afetam negativamente a análise subsequente da reação em cadeia 

da polimerase (PCR). Vários fatores, como a quantidade de tempo que o tecido 

permanece armazenado antes da fixação, o número de horas que o tecido ficou 

imerso no agente fixador e a idade dos blocos de tecido usados podem influenciar a 

integridade do DNA e podem explicar resultados divergentes. de diferentes 
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laboratórios. No entanto, os protocolos de fixação em formalina e inclusão em parafina 

são o método de preservação histológica de escolha para espécimes de arquivo.  

Nosso trabalho fez uso da coleta via trans-retal guiada por USG para minimizar 

a contaminação, a maioria dos estudos usa pecas cirúrgicas, um único estudo que fez 

uso de coleta guiada por USG, as biópsias foram realizadas sob orientação 

ultrassonográfica, porém por via transperineal, e o períneo é uma região com alta 

incidência de HPV(68, 69) 

No entanto, o tecido fresco congelado pode preservar melhor o DNA(9).Sadri 

Nahand et al.(2020)(1) que utilizaram amostras de tecido que foram armazenadas a -

80 °C logo após serem imediatamente congeladas, revelaram uma presença do HPV 

em 15% do tecido prostático benigno e 32% no CaP.  

E foi com essa proposta que desenhamos nosso estudo, onde as nossas 

amostras foram retiradas e colocadas em um reagente de estabilização de RNA, no 

caso o RNAlater e em baixas temperaturas logo em seguida, para que pudéssemos 

ter a melhor qualidade de material genético possível e para reduzir o viés da qualidade 

do material. Esse questionamento de que a qualidade no armazenamento da amostra 

feito com o uso da parafina e formalina já citado neste trabalho foi relevante na escolha 

de como o material seria colhido. 

Nosso trabalho é um estudo prospectivo, analítico, que vislumbrou num 

primeiro momento a presença do HPV no tecido prostático e em caso positivo uma 

possível associação causal do HPV com o câncer de próstata. Nesse estudo foi 

utilizado pacientes que foram triados para biópsia prostática guiada por USG trans-

retal pelos mais variados urologistas da rede pública e privada de Macapá-AP, sem 

nenhum direcionamento para o nosso estudo.  

A partir do momento que a coleta foi realizada, buscar a presença do HPV no 

tecido prostático, pois  o HPV é um vírus de eminente transmissão por contato. Vários 

trabalhos confirmaram a relação do HPV com a neoplasia na próstata(1, 3, 47, 62, 70), 

e a pergunta seria como o vírus chegou até lá? 

Segundo Taylor et al. (2005)(49, 71) infecções por papilomavírus humano 

transmitidos sexualmente aumentam o risco de câncer de próstata em até 40%. No 

estudo de Johnson et al. (2012)(72) o DNA do HPV é detectável na urina numa 

proporção de cerca de 17% nos homens, porém em só um terço foi detectado 

HPV16/18. O HPV 16 é o tipo mais comum no sêmen. Como o HPV 16 também é o 
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tipo mais comum identificado nos cânceres de próstata, é provável que os HPVs 

possam ser transmitidos do sêmen para a próstata(49). 

 Laprise et al. (2014)(73) viram que a presença do HPV no sêmen foi estimada 

em 16% para homens selecionados em clínicas de fertilidade (em avaliação e/ou 

tratamento) e a 10% para homens da população geral, valores baixos para se 

correlacionar a uma transmissão , haja visto haver muito poucos dados na literatura. 

Outros estudos também mostram uma baixa prevalência do HPV no sêmen como 

Moghimi et al (2019)(74) em seu estudo dos 140 homens que tiveram seu sêmen 

avaliados apenas 8 foram positivos para HPV. Tuominen et al. (2021)(75) apesar de 

terem encontrado 19% de HPV em suas amostras de sêmen, seu trabalho não 

apresenta tanto impacto devido a sua reduzida amostra, além do fato de apenas um 

terço desses 19% ser HPV de alto risco. 

Dunne et al. (2006)(50) em sua revisão sistemática concluíram que as amostras 

menos úteis incluem urina, sêmen e swabs uretrais. A fonte de infecção nesses 

espécimes não é clara, podendo vir da uretra, do líquido seminal ou do ducto deferente. 

As amostras de sêmen e da uretra geralmente têm b-globina e DNA de HPV 

adequados, mas são difíceis e, às vezes, desconfortáveis de coletar. A detecção de 

b-globina e DNA de HPV geralmente é ruim em amostras de urina, embora essas 

amostras possam ser as mais fáceis de obter. Esses dados traduzem como seria difícil 

o HPV chegar até a próstata. 

De posse dessa informação e em contra ponto à diversos artigos das últimas 

décadas que relacionaram o HPV com o CaP, trouxemos em nosso estudo uma 

amostra robusta quando comparado com outros estudos semelhantes ao nosso, 

usando amostras com tecido fresco, para com isso termos um material genético 

íntegro tanto pelos reagentes adequados que foram utilizados, quanto pela baixa 

temperatura na qual ficaram conservados, trazendo uma contribuição pra elucidar a 

dúvida se há ou não relação entre o HPV e CaP. A homologação de um resultado 

favorável à relação do HPV com o CaP traria mudanças para conduta de prevenção 

do CaP que é o segundo câncer mais incidente entre os homens no mundo. Dessa 

forma nosso estudo contribui com a comunidade científica para a resposta da 

pergunta de se o HPV pode ou não estar envolvido no surgimento do CaP. 

Além disso, a correlação entre infecção por HPV e angiogênese oferece uma 

boa justificativa para tratar um subgrupo específico de pacientes com câncer de 
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próstata selecionados com base no status de HPV, usando agentes antiangiogênicos, 

cuja eficácia foi recentemente relatada para o tratamento do câncer de colo do útero 

avançado, ou seja uma possível relação entre o HPV e o CaP levaria a gastos até o 

momento desnecessários, haja visto uma não comprovação de fato entre essa 

relação(70). 

Os doentes que agendaram sua biópsia na IOM foram convidados a participar 

da pesquisa e após toda explicação e assinatura de termo de consentimento livre e 

esclarecido, tiveram um fragmento a mais retirado da sua próstata durante a  biópsia 

que os mesmos já iriam realizar independente da pesquisa, pois estavam em 

rastreamento para o CaP, segundo solicitação médica. Pacientes cujo a solicitação 

da  biópsia não se enquadrava nos principais guidelines internacionais, ou seja, um 

exame de PSA alterado e/ou um exame digital da próstata alterado foram 

naturalmente excluídos do estudo. 

A investigação do HPV para essas amostras oriundas do IOM foi realizada por 

meio da utilização de técnicas de biologia molecular, onde foi realizado ensaio de 

amplificação de ácidos nucleicos através do PCR em tempo real para iniciadores do 

HPV(43). 

Para a confirmação da presença de DNA viável nas amostras analisadas a 

partir de material embebido em 01ml de RNAlater e posteriormente congelado, foram 

quantificadas por espectrofotometria. Verificou-se que 90% das amostras estavam 

adequadas para o estudo por apresentarem razão entre 1,8 e 2,0 e com concentração 

mínima de 10ng/µL. 

As amostras positivas foram utilizadas em uma PCR com iniciadores genéricos 

para HPV, GP5+/GP6+, capazes de amplificar 150 pb do gene L1 de HPV(76). Toda 

essa metodologia difere dos outros estudos por ter usado um material a fresco e com 

um estabilizador de material genético para termos melhores resultados. 

Após realizarmos o exame de PCR em tempo real com iniciadores para L1 de 

HPV de 150bp, identificamos que 6,2% das amostras foram positivas para o HPV, o 

que foi compatível com o que foi observado por Balis et al. (2007)(77) que usando 

PCR convencional encontraram 4,8% de HPV em suas amostras e dentre essas 

nenhuma com potencial oncogênico, incluindo o HPV-16,18. 

Um estudo semelhante ao de Balis et al. realizado no Brasil por Silvestre et al. 

(2009)(78) também encontraram apenas 3% de HPV em suas amostras, todas do 
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HPV 16, porém eles usaram o Linear Array HPV Genotyping Test (Roche Molecular 

Diagnostic, Alameda, CA). O teste Linear Array usa o sistema de primer de consenso 

PGMY09/11 L1 para amplificar um fragmento de HPV de 450 pb e inclui 

coamplificação de um alvo celular humano, a β-globina, como controle da viabilidade 

do DNA. 

Houve ainda estudos como o de Araujo-Neto et al. (2016)(79) e Sfanos et al. 

(2008)(44) que não encontraram o HPV em nenhuma amostra, ambos usaram o PCR 

convencional com forma de extração do DNA. 

Por outro lado, Medel-Flores et al. (2018)(61) realizou um estudo no México 

onde tiveram uma positividade de 14,9%, usando PCR com iniciadores para L1 de 

HPV de 150bp. Na mesma linha, no Irã, Atashafrooz et al. (2016)(62) usando técnica 

semelhante ao do nosso estudo acharam 14% de positividade para o HPV . 

Várias metanálises foram realizadas nos últimos  anos, praticamente todas 

dando o HPV presente no tecido prostático confirmando sua relação com o CaP. Bae 

et al. (2016)(66) e Moghoofei et al. (2019)(80) acharam um odds ratio(OR) de 1,851 e 

1,281, respectivamente para o desenvolvimento do CaP pelo HPV. 

Mas, uma das metanálises mais relevantes e citadas em diversos artigos 

científicos é a de Yang et al. (2015)(3), pelo fato do estudo ter avaliado vários 

parâmetros que podem influenciar o resultado de uma pesquisa como: região do 

estudo, fonte da amostra, método de detecção e período da publicação. Essa variação 

mostra como a literatura até hoje é conflitante sobre a presença ou não do HPV na 

próstata assim como sua influência no CaP. 

A confirmação de que o DNA do HPV está presente em amostras de tecido 

prostático é aviltado na maioria dos trabalhos publicados até hoje. E eles nos sugerem 

uma possibilidade do vírus estar presente em cerca de 20% dos pacientes e essa 

mesma média de 20% estaria envolvida na carcinogênese do CaP. No entanto, como 

o vírus chegaria ate a próstata? Haja vista ser um vírus de contato com características 

epiteliotrópicas e mucosotrópicas. 

Buscamos no nosso trabalho, após analisar vários trabalhos, avaliar onde 

poderia haver falhas nesses estudos já publicados, usando isso em nosso favor para 

tentar fazer um estudo com mínimo de viés possível. Começamos usando um 

quantitativo razoável de amostras comparado a maioria dos estudos, talvez uma 

amostra maior chegasse a um resultado mais expressivo. Outro ponto, não usamos 



D i s c u s s ã o  | 49 
 

 
 

tecido com parafina ou formalina o que é colocado como um limitador para a qualidade 

do DNA armazenado, usamos tecido fresco com estabilizador de RNA e 

congelamento, quase a totalidade dos estudos com tecido fresco apenas usou a baixa 

temperatura como fonte de conservação. 

Um fator que pode ser o responsável pelo resultado de 6,2% de positividade 

encontrado em nosso estudo, seja o fato do reto ser um local onde o HPV já foi 

encontrado em vários estudos, e como a coleta foi feita  usando um transdutor trans-

retal, possa ser que durante a coleta o tecido tenha sido contaminado. 

A qualidade da amostra referente ao tamanho do espécime e cuidados para 

não contaminar a coleta, são situações difíceis de serem responsabilizadas por essa 

positividade, pois todas as amostras foram coletadas pelo mesmo médico, com a 

mesma marca, calibre e tamanho da agulha e no mesmo local. 

O nosso resultado vislumbrou HPV em apenas 7,4% dos pacientes com CaP, 

em todos esses pacientes o CaP foi confirmado ou pelo anatomopatológico ou pela 

Imunoistoquímica, o que não conferiu relevância estatística para que o HPV possa ser 

responsabilizado pela carcinogênese do CaP.  
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7. CONCLUSAO 
 

A presença do HPV no tecido prostático se fez infrequente e por consequente 

a possibilidade de que o HPV cause uma patologia oncogênico neste tecido é baixa. 

No nosso trabalho não houve expressão gênica e níveis significantes da L1 do HPV 

no tecido prostático. Esses achados sugerem ausência de atividade oncogênica do 

HPV no CaP, já que a própria presença do vírus é questionável. 
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ANEXOS 
 
1. Parecer da Comitê de Ética em Pesquisa 
 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

2. Carta de Anuência 

 
 
 
 

 
'"sti‹uto «c O•cologia de Marap‹ 

 

(Elaborado do 
CARTA DE ANUÊNCIA 

acordo com a Resoluç ão 466/2012-CNS/CONEP) 
 

Aceito o pesquisad or Nalisson Marques Pereira, pesquisa intitulada 
“ANÀLISE  DA  PRESENÇA E ONCOGENICIDA DE DOS TIPOS DE HPV EM  TECIDO 
PROSTATICO ”SOb orientação do Professor Dr. Jaques Waisberg, desenvolver 
sua pesquisa nas dependências da nossa instituiçã o, o Instituto de Oncologia 
de Macapá. 

Ciente dos objetivos e da metodologia da pesquisa acima citada, concedo 
a anuência para seu desenvolvimento, desde que me sejam assegurados os 
requisitos abaixo: 

O cumprimento das determinaç6es éticas da Resolução nO466/2012 
CNS/CONEP. 

A garantia de solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do 
desenvolvimento da pesquisa. 

Não haverá nenhuma despesa para esta instituição que seja decorrente da 

participação dessa pesquisa. 

No caso do não cumprimento dos itens acima, a liberdade de retirar minha 
anuência a qualquer momento da pesquisa sem penalização alguma. 

 
 
Macapà-AP 14/06/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olavo 

Diretor TéCDlCO CRM-AP1054/RQ E 302 
 
 

 



 

 
 

3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
(Resolução 466/2012 CNS/CONEP) 

 

 O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado “PRESENÇA DO HPV 
EM TECIDO PROSTÁTICO DE PACIENTES SUBMETIDOS A BIÓPSIA DA PRÓSTATA”. O objetivo 
deste trabalho é identificar o vírus do HPV em amostras de tecido prostático. Para a instituição e para 
sociedade, esta pesquisa servirá como parâmetro para avaliar possíveis tratamentos quimioprofiláticos 
ou imunoprofiláticos contra o vírus do HPV, evitando sua possível ação no câncer de próstata. Os riscos 
da sua participação nesta pesquisa são os mesmos da biópsia prostática, procedimento que já será 
realizado independente da pesquisa em questão, em virtude das informações coletadas serem 
utilizadas unicamente com fins científicos, sendo garantidos o total sigilo e confidencialidade, através 
da assinatura deste termo, o qual o(a) Sr.(a) receberá uma cópia.  

Os benefícios da pesquisa são de possíveis tratamentos preventivos para o câncer de próstata. 
O(a) Sr.(a) terá o direito e a liberdade de negar-se a participar desta pesquisa total ou 

parcialmente ou dela retirar-se a qualquer momento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo com 
relação ao seu atendimento nesta instituição, de acordo com a Resolução CNS nº466/12 e 
complementares.  
Para qualquer esclarecimento no decorrer da sua participação, estarei disponível através dos telefones: 
(96)988015303(celular), (96)32222060. O senhor (a) também poderá entrar em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Amapá Rodovia JK, s/n – Bairro Marco Zero 
do Equador - Macapá/A, para obter informações sobre esta pesquisa e/ou sobre a sua participação, 
através dos telefones 4009-2804, 4009- 2805.  Desde já agradecemos!   
Eu ___________________________________________ (nome por extenso) declaro que após ter sido 
esclarecido (a) pela pesquisador(a), lido o presente termo, e entendido tudo o que me foi explicado, 
concordo em participar da Pesquisa intitulada “PRESENÇA DO HPV EM TECIDO PROSTÁTICO DE 
PACIENTES SUBMETIDOS A BIÓPSIA DA PRÓSTATA”.  
  
Macapá, _____ de _________________ de 20___.  
 
_____________________________________ 
Assinatura do Pesquisador ou pesquisadores 
Nome por extenso NALISSON MARQUES PEREIRA                                                  
Instituição FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
Cel: (96)988015303                                                                    
e-mail:drnalisson@gmail.com 
 _________________________________  
 Assinatura do paciente  
 Caso o paciente esteja impossibilitado de assinar:  
Eu _______________________________________, abaixo assinado, confirmo a leitura do  
presente termo na integra para o(a) paciente _______________________________________,  
o(a) qual declarou na minha presença a compreensão plena e aceitação em participar desta  
pesquisa, o qual utilizou a sua impressão digital (abaixo) para confirmar a participação.  
  
Polegar direito (caso não assine).  
Testemunha n°1:_________________________________________  
Testemunha n°2:_________________________________________ 
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