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Resumo

Existe atualmente grande preocupação com a melhoria no diagnóstico
citopatológico para HPV e para isto tem-se estudado a introdução de
critérios morfológicos não-clássicos, tendo em vista a elevada freqüência
desta infecção viral bem como o seu potencial carcinogênico. Desta forma,
este trabalho objetivou uma releitura de 41 casos positivos para HPV por
PCR, cujos critérios inicialmente utilizados foram apenas os clássicos, e
introduzir os critérios não clássicos. Os critérios citopatológicos mais obser-
vados foram os não clássicos, sendo bi ou multinucleação o mais freqüente,
com n=37 (90,24%), seguido de núcleo hipercromático, com n=35
(85,36%) e núcleo em borrão, com n=24 (58,54%). Quanto aos critérios
clássicos, a disqueratose foi observada em n=17 casos (41,46%) e a coiloc-
itose n=10 (24,35%), representando o 4º e o 9º critérios em ordem numéri-
ca de observação. Foi evidenciado também que quanto mais avançada a
lesão diagnosticada pela citopatologia, menor a freqüência de critérios clás-
sicos e maior a de não clássicos. Após a inclusão dos critérios não clássicos,
o diagnóstico de HPV elevouse de 24,39% dos casos para 75,61%, sendo
que 40,0% dos ASCUS e 100,0% dos NIC I, NICII, NIC III e cânceres cer-
vicais passaram a ser positivos para o vírus. Este é um fato de suma
importância no aprimoramento dos serviços citopatológicos de rastreamen-
to do câncer cervical. Porém, o único caso normal, os dois inflamatórios,
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Introdução
Nas últimas décadas, a associação do Papillomavírus

Humano (HPV) e outros agentes de infecções cérvico-
vaginais com a carcinogênese cervical têm sido exausti-
vamente estudada. Atualmente este vírus é reconhecido
como o agente causal inequívoco de condilomas, neo-
plasias intra-epiteliais e carcinomas cervicais, entre ou-
tras lesões genitais5,7,34. O ácido desoxirribonucléico
(DNA) específico do HPV pode ser detectado através da
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em 90 a 95 %
dos carcinomas cervicais11,12. Tal fato é agravado quan-
do leva-se em consideração que as infecções anogenitais
causadas por HPV são consideradas como uma das
doenças sexualmente transmissíveis mais comuns e que
se apresenta em significante estado emergente5.

Atualmente reconhecem-se mais de 70 genotipos de
HPV com base na homologia do seu DNA, sendo que
aproximadamente 30 possuem tropismo pelo trato ano-
genital26,32. Os HPVs genitais podem infectar o epitélio
escamoso e as membranas mucosas da cérvice, da vagina,
da vulva, do pênis e da região perianal, e podem induzir

ao aparecimento de verrugas genitais (condiloma acumi-
nado), lesões pré-cancerosas ou cancerosas14. Os genoti-
pos de HPV 6 e 11, principalmente, induzem a condilo-
mas exofíticos que afetam a pele anogenital e a parte in-
ferior da vagina, sendo detectados nas lesões intraepite-
liais de baixo grau e são ditos de baixo risco. Os genoti-
pos 16, 18, 30, 31, 33, 34 e 45 são fortemente associados
com a neoplasia intraepitelial, sendo considerados de al-
to risco e prevalecem em cânceres anogenitais. Além des-
tes, mais de 20 genotipos de HPV estão associados ao
câncer cervical, porém o mais freqüentemente encontra-
do em carcinomas cervicais e em neoplasias intra-epite-
liais cervicais (NIC) em todo o mundo é o genotipo 1611.
O genotipo 18 parece predominar em adenocarcinomas
e carcinomas adenoescamosos, os quais são responsáveis
por aproximadamente 5% dos cânceres cervicais12. 

As lesões oriundas de infecção pelo HPV provocam,
geralmente, alterações morfológicas características, de-
tectáveis em citologia de raspados cérvico-vaginais e
biópsias. Com isso, é de suma importância a realização
dos exames rotineiros de detecção precoce de câncer,
através de esfregaços corados pelo método de Papanico-
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os 4 de metaplasia escamosa e três dos 5 casos de ASCUS permaneceram negativos para
HPV, representando exames citopatológicos falso negativos. Isto fato é bastante preocupante,
uma vez que pacientes portadoras deste vírus, independente do estado clínico, possuem
maior probabilidade de desenvolver lesões precursoras e até mesmo cânceres cervicais.
Palavras-chave: HPV, PCR, critérios não clássicos.

Summary
THE APPLICATION AND ITS IMPORTANCE IN NON-CLASSIC MORPHOLOGIC APPROACHES
TO CYTOPATHOLOGY DIAGNOSTIC OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) PREVIOUSLY
DETECTED FOR PCR
There is great concern at present over the improvement in cytopathology diagnosis for HPV,
and for this reason we have been studying the introduction of non-classic morfologic
approaches, bearing in mind the high frequency of this viral infection as well as its car-
cinogenic potential. The object of this work is to make a new reading of 41 positive cases
for HPV by PCR, introducing non-classic approaches, where as the initial ones were mad sim-
ply based on the classic ones. The most frequently observed cytopathology approaches were
the non-classic, being two or many nucleuses the most frequent, with n = 37 (90.24%), fol-
lowed by hypercromatic nucleus with n = 35 (85.36%) and nucleus in blot, with n = 24
(58.54%). In relation to the classic approaches, diskeratosis was observed in n = 17 cases
(41.46%) and koilocytosis n= 10 (24.35%), representing the fourth and ninth approaches
in numeric order of observation. It was also made clear that the more advanced the lesion
diagnosed by the citopatology, the lower the frequency of classic criteria and the higher the
frequency of non-classic criteria. After inclusion of the non classic approaches, diagnosis of
HPV rose from 24.39% of the cases to 75.61% of the cases, being 40.00% of ASCUS and
100.00% of NIC I, NIC II, NIC III and cervical cancers became positive for the virus. This
fact is of the highest importance for the improvement of the cytopathology services used to
trace cervical cancers. Even so, the only normal case for the cytology, the two inflammatory
cases, the four cases of scamous metaplasia and the three cases out of five cases of ASCUS
remained negative for HPV, representing false-negative tests. That is quite preoccupying
since, once patient are carriers of virus, independent of the clinical state, they haver high-
er probabilities of developing precursor lesions and even cervical cancers. 
Key words: HPV, PCR, non-classics approaches.



laou25. O exame citopatológico periódico para preven-
ção do câncer de colo uterino tem sido a melhor estra-
tégia de Saú-de Pública para a detecção de lesões pré-
neoplásicas e neoplásicas, sendo desta forma muito útil
na identificação de alterações citomorfológicas nuclea-
res e citoplasmáticas relacionadas ao HPV47. 

Historicamente, estas alterações morfológicas para
diagnóstico de HPV em citopatologia já haviam sido des-
critas por Papanicolaou em 193333, embora esse autor
não reconhecesse nelas a causa de sua expressão. Já em
1956, Koss & Durfee descreveram células com a expres-
são citopática, utilizando pela primeira vez o termo coi-
locitose para os halos característicos presentes nas lesões.
Em 1960, Ayre aventou pela primeira vez a etiologia viral
para a coilocitose, sendo o termo utilizado até hoje. 

Atualmente existe grande preocupação em torno da
melhoria do diagnóstico citopatológico, pois em países
em desenvolvimento a triagem citológica vem falhando
em promover a redução na incidência de câncer cervical,
sendo uma das causas a limitação de sensibilidade do mé-
todo20,48. Com isto, têm-se estudado a introdução de no-
vos critérios morfológicos, denominados não clássicos ou
secundários para o diagnóstico citológico de HPV em
adição aos critérios morfológicos ditos clássicos, ou seja,
coilocitose e disqueratose. O intuito disto é ampliar a sen-
sibilidade do método, aproximando a da obtida em
amostras histopatológicas e nos métodos diagnósticos
mais sensíveis e específicos, tais como a detecção do DNA
viral por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)8,25. 

Dada a importância da citologia oncótica no rastrea-
mento populacional de HPV, a maximização da eficiên-
cia morfológica é fundamental para atender às expecta-
tivas dos controles periódicos para a prevenção e detec-
ção do HPV, dos cânceres de colo uterino e suas lesões
precursoras. Desta forma, o presente trabalho objetivou
uma reanálise de esfregaços cérvico-vaginais de pacien-
tes com diagnóstico positivo para HPV por PCR, cujos
critérios citopatológicos utilizados inicialmente para es-
te vírus foram apenas os clássicos, e introduzir os crité-
rios não clássicos, com o intuito de verificar a importân-
cia da aplicação dos mesmos na eficiência diagnóstica.

Material e métodos
Foram utilizadas amostras coletadas de pacientes do

município de Maringá- Brasil e região por técnica pa-
drão VCE (Vaginal-Cervical-Endocervical) para a confec-
ção dos esfregaços para citopatologia5, sendo que parte
do material endocervical foi estocado em tampão T.E.
(Tris-HCl 10 mM pH 8.5; EDTA 1 mM) e congelado a
–20 °C para posterior extração do DNA e análise pela
técnica de PCR3, modificada para um volume final de 25
ml, onde foram utilizados os iniciadores consenso
MY09/MY11 (CGTCCMAARGGAWACTGATC/GCM-
CAGGGW-CATAAYAATGG), que amplificam especifica-

mente uma parte do gene L1 que é a região mais conser-
vada na seqüência de DNA entre os diferentes tipos de
HPV. Para cada reação de amplificação utilizouse 5µL da
solução do DNA extraído anteriormente; 50mM KCl;
10mM Tris-HCl (pH 8,3); 2,5µM de MgCl2; 20µM de ca-
da desoxi-nucleotídeo trifosfatado (dNTP); 12,5 pmoles
de cada iniciador e 0,75U de Taq DNA polimerase para
um volume final de 2µL. As reações de amplificação fo-
ram realizadas em tubos de microcentrífuga de 0,5mL
que foram transferidos para o termociclador (MJ Re-
search PTC 150). O programa de PCR consistiu das se-
guintes etapas: 95 °C por 5 minutos; 40 ciclos de amplifi-
cação (95 °C por 1 min.; 55 °C por 1 min.; 72 °C por 1
min.) e 72 °C por 5 minutos para a extensão final da rea-
ção de amplificação. Foram consideradas positivas para o
DNA de HPV as amostras em que houve a amplificação
de um fragmento de DNA de aproximadamente 450 pa-
res de base. 

Uma vez detectado o DNA de HPV, os esfregaços fo-
ram corados e lidos em microscópio óptico em objetivas
de 10X, 20X e 40X, através da técnica de Papanicolaou45.
Foram realizadas duas leituras, sendo que a 1ª leitura le-
vou em consideração apenas os critérios citomorfológi-
cos clássicos para diagnóstico de HPV, ou seja, coilocito-
se e disqueratose19,22,28,36,38. A 2ª leitura considerou além
dos critérios clássicos, 14 critérios não clássicos, sendo
eles: células em fibra, células gigantes, células parabasais
coilocitóticas, bi ou multinucleação, coilocitose leve,
condensação em filamentos, cariorrexe, disqueratose le-
ve, escamas anucleadas, grânulos querato-hialinos, halo
perinuclear, núcleo em borrão, núcleo em fibra, núcleo
hipercromático9,16, 27,28,29,30,32,38,41. 

Foram considerados como positivos para HPV na 2ª
leitura os casos que apresentaram: 1 critério clássico as-
sociado a 4 ou mais não clássicos; 2 critérios clássicos as-
sociados ou não a critérios não clássicos e aqueles com 4
ou mais critérios não clássicos7,8,18,25,47.

Resultados
Os resultados da primeira leitura da citologia oncótica

dos 41 casos positivos para HPV por PCR demonstraram
predominância de NIC I sem alterações morfológicas ca-
racterísticas de HPV, com n=11 (26,83%), seguido de
NIC I com alterações morfológicas de HPV, n=10
(24,39%) e assim sucessivamente, conforme Tabela I.

A freqüência de observação de critérios citomorfoló-
gicos de HPV na 2ª leitura, após a inclusão dos critérios
não clássicos, é representada na Tabela II. 

O caso normal pela citologia não demonstrou crité-
rios clássicos ou não-clássicos. Em apenas 10 dos 21 ca-
sos de NIC I foi observado o critério clássico coilocitose.
Os casos de ASCUS, NIC II e câncer cervical, quando
apresentaram critério clássico, o mesmo tratava-se de
disqueratose.
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Dos dois casos inflamatórios, apenas um demonstrou
critérios para HPV, tendo sido observado bi ou multinu-
cleação, com n=1 (50,00%) e núcleo hipercromático,
também com n=1 (50,00). Nos 4 casos de metaplasia es-
camosa, foi observado: bi ou multinucleação e disquera-
to-se, ambos com n=2 (50,00%), cariorrexe, com n=1
(25,00%) e núcleo hipercromático, com n=4 (100,00.
Desta forma, para os casos inflamatórios e os de meta-
plasia escamosa, 100% dos critérios observados foram
não clássicos (Tabela IV) e não foram suficientes para
sugerir HPV pela citologia oncótica após a 2ª leitura, ou

seja, permaneceram morfologicamente negativos para o
vírus (Tabela V).

Nos 5 casos de ASCUS, predominaram os seguintes
critérios: bi ou multinucleação, com n=05 (100,00%),
núcleo hipercromático, com n=04 (80,00%) e disquera-
tose leve, com n=03 (60,00%) (Tabela III). Desta forma,
dos 7 diferentes critérios observados, 1 foi clássico
(14,28%) e 6 foram não clássicos (85,71%) (Tabela IV).
Os 02 casos demonstraram critérios citomorfológicos su-
ficientes para sugerir infecção por HPV pela citopatolo-
gia após a 2ª leitura, o que representa 4,88% do total de
casos estudados, sendo que na 1ª leitura os 5 casos de
ASCUS foram considerados negativos para o vírus (Ta-
bela V).

Para os 21 casos de NIC I, os critérios predominantes
foram: bi ou multinucleação, com n=21 (100,0%), nú-
cleo hipercromático, com n= 20 (95,24%), núcleo em
borrão, com n=15 (71,43%), células gigantes e conden-
sação em filamentos, ambos com n=14 (66,66%),e dis-
queratose, com n=13 (61,90%), (Tabela III). Dos 15 di-
ferentes critérios observados, 2 foram clássicos (13,33%)
e 13 não clássicos (86,67%) (Tabela IV). Os 21 casos de-
monstraram critérios citomorfológicos suficientes para
sugerir infecção por HPV através da citopatologia após
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Tabela I. Resultado da primeira leitura da citologia oncótica cérvico
vaginal dos 41 casos positivos para HPV por PCR

Citologia oncótica cérvico vaginal nº %

Normal 01 2,44
Inflamatório 02 4,88
Metaplasia escamosa 04 9,76
ASCUS 05 12,19
NIC I com HPV 10 24,39
NIC I sem HPV 11 26,83
NIC II 05 12,19
NIC III 01 2,44
Carcinoma epidermóide 02 4,88

Total 41 100,00

ASCUS - Atipias em células escamosas de significado indeterminado
NIC I – Neoplasia intraepitelial cervical grau I
NIC II – Neoplasia intraepitelial cervical grau II
NIC III – Neoplasia intraepitelial cervical grau III
Carcinoma epidermóide - Carcinoma cervical do tipo epidermóide

Tabela II. Freqüência de observação de critérios citomorfológicos
após a 2ª leitura, com a utilização dos critérios não clássicos

Critérios morfológicos Casos (nº) Freqüência
de casos (%)

Bi ou multinucleação 37 90,24
Núcleo hipercromático 35 85,36
Núcleo em borrão 24 58,54
Células gigantes 18 43,90
Disqueratose 17 41,46
Células em fibra 17 41,46
Condensação em filamentos 16 39,02
Disqueratose leve 15 36,58
Halo perinuclear 15 36,58
Núcleo em fibra 13 31,71
Coilocitose 10 24,39
Coilocitose leve 05 12,19
Grânulos querato–hialinos 05 12,19
Cariorrexe 05 12,19
Células parabasais coilocitóticas 01 2,44
Escamas anucleadas 01 2,44

Tabela III. Critérios citomorfológicos de HPV nos casos de ASCUS,
NIC I e NIC II

Critérios ASCUS NIC I NIC II

nº % nº % nº %

Coilocitose – – 10 47,62 01 20,00
Disqueratose 01 20,00 13 61,90 01 20,00
Células em fibra – – 10 47,62 04 80,00
Células gigantes 01 20,00 14 66,67 02 40,00
Células parabasais 
coilocitóticas – – – – 01 20,00
Bi ou 
multinucleação 05 100,00 21 100,00 05 100,00
Coilocitose 
leve – – 04 19,05 01 20,00
Condensação 
em filamentos 01 20,00 14 66,67 01 20,00
Cariorrexe – – 03 14,28 01 20,00
Disqueratose 
leve 03 60,00 07 33,33 03 60,00
Escamas 
anucleadas – – 01 4,76 03 60,00
Grânulos 
querato-hialinos – – 04 19,05 01 20,00
Halo perinuclear – – 09 42,86 04 80,00
Núcleo em borrão 01 20,00 15 71,43 05 100,00
Núcleo em fibra – – 07 33,33 03 60,00
Núcleo 
hipercromático 04 80,00 20 95,24 05 100,00

Total de casos 05 – 21 – 05 –



a 2ª leitura, o que representa 51,22% do total de casos
em estudo, sendo que na primeira leitura apenas 10 ca-
sos de NIC I foram considerados citologicamente positi-
vos para o vírus (Tabela V).

Nos 5 casos de NIC II, houve predominância dos se-
guintes critérios: bi ou multinucleação, núcleo em bo-
rrão e núcleo hipercromático, todos com n=05
(100,00%), seguidos de células em fibra e halo perinu-
clear, ambos com n=04 (80,00%), e disqueratose leve e
escamas anucleadas, ambos com n=03 (60,00%) (Tabela
III). Dos 15 diferentes critérios observados, 1 foi clássico
(6,67%) e 14 não clássicos (93,33%) (Tabela IV). Estes
05 casos apresentaram critérios citomorfológicos sufi-
cientes para sugerir infecção por HPV pela citopatolo-
gia, representando 12,19% do total de casos, sendo que
na 1ª leitura estes 05 casos foram considerados citologi-
camente negativos para o vírus (Tabela V).

Para o único caso de NIC III, os critérios observados
foram: bi ou multinucleação, células em fibra, disquera-
tose, núcleo em borrão, núcleo em fibra e núcleo hiper-
cromático. Portanto, 100% dos critérios para HPV ob-
servados foram não clássicos (Tabela IV) e este único ca-

so apresentou critérios morfológicos suficientes para su-
gerir infecção por HPV pela citopatologia, representan-
do 2,44% do total de casos, sendo que na 1ª leitura este
caso foi considerado citologicamente negativo para o ví-
rus (Tabela V).

Nos dois casos de carcinoma epidermóide, foram ob-
servados como critérios predominantes: bi ou multinu-
cleação, células em fibra, halo perinuclear, núcleo em
borrão, núcleo em fibra e núcleo hipercromático, todos
com n=2 (100,00%), enquanto que células gigantes e
disqueratose apresentaram n=1 (50,00%). Assim, dos 8
critérios observados, 1 foi clássico (12,5%) e 7 não clás-
sicos (87,5%) (Tabela IV). Estes dois casos apresentaram
critérios suficientes para sugerir infecção por HPV pela
citopatologia, representando 4,88% do total de casos,
sendo que na 1ª leitura estes dois casos de carcinoma fo-
ram considerados citologicamente negativos para o ví-
rus (Tabela V).

A Tabela IV demonstra a freqüência de critérios mor-
fológicos clássicos e não clássicos para HPV nos diferen-
tes aspectos citopatológicos analisados. 

A Tabela V demonstra o número e a freqüência de ca-
sos positivos para HPV em cada aspecto citopatológico
analisado antes e após a utilização de critérios não clás-
sicos.

Discussão

O diagnóstico citopatológico tem-se mostrado práti-
co para triagem do câncer de colo uterino de grandes
populações devido a sua simplicidade, reprodutibilida-
de, precisão e baixo custo, sendo que desde a sua im-
plantação em Saúde Pública como método de triagem e
detecção precoce de neoplasias cérvico-uterinas, a mor-
bidade e a mortalidade decorrentes destes cânceres fo-
ram reduzidas significativamente, como pode ser com-
provado em países desenvolvidos11. No entanto, confor-
me a Tabela I, somente 10 casos (24,39%) apresentaram
alterações citopáticas características da infecçào por
HPV. Este fato reforça a importância do aprimoramento
no diagnóstico citopatológico da infecçào cervical por
este vírus, principalmente devido ao potencial oncogê-
nico que apresentam alguns genotipos de HPV e pela
crescente incidência deste agente2,13,17,31,32,44.

A Tabela II demonstra que o critério mais observado
foi a bi ou multinucleação, com n=37, presente portan-
to em 90,24% dos casos, seguido de núcleo hipercromá-
tico, com n=35 (85,36% dos casos), ambos critérios não
clássicos. Collaço & Pinto8 apontam em seus resultados
a bi ou multinucleação como o critério predominante,
tendo sido visualizado em 91,00% dos casos, sendo des-
ta forma coincidente com o presente trabalho. 

Com relação à freqüência dos critérios clássicos, a mes-
ma Tabela II evidencia que a disqueratose foi o 4ºcritério
mais frequente, com n=17, o que representa 41,46% dos
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Tabela IV. Freqüência de critérios morfológicos clássicos e não
clássicos de HPV para os diferentes aspectos citopatológicos

Critérios de HPV
Aspectos citopatológicos

Clássicos (%) Não clássicos (%)

Inflamação – 100,00
Metaplasia escamosa – 100,00
ASCUS 14,28 85,71
NIC I 13,33 86,67
NIC II 6,67 93,33
NIC III – 100,00
Câncer cervical 12,5 87,50

Tabela V. Número e freqüência de casos com morfologia positiva
na 1ª e na 2ª leitura

Aspectos Casos Critérios Critérios clássicos
citopatológicos em estudo clássicos e não clássicos

(1ª leitura) (2ª leitura)

nº nº % nº %

Normal 01 – – – –
Inflamação 02 – – – –
Metaplasia 04 – – – –
ASCUS 05 – – 02 4,88
NIC I 21 10 24,39 21 51,22
NIC II 05 – – 05 12,19
NIC III 01 – – 01 2,44
Câncer cervical 02 – – 02 4,88

Total 41 10 24,39 31 75,61



casos estudados. A coilocitose representou o 9º critério
em ordem de observação, com n=10 e presente portanto
em 24,39% dos casos. Collaço & Pinto8 relatam que em
seu trabalho a disqueratose foi observada em 41,30% dos
casos e a coilocitose em 36,00%, sendo o primeiro coinci-
dente com os dados do presente trabalho e o segundo su-
perior. Apesar da literatura ser unânime em apresentar a
coilocitose como critério patognomônico para o diagnós-
tico de HPV e que exprime a atividade viral, muitos auto-
res destacam que este não é o critério mais frequente-
mente encontrado nos esfregaços2,4,14,20,23,39,42,50,51. O
presente estudo confirma o citado por estes autores e des-
taca a elevada freqüência de critérios não clássicos, que
são inclusive os mais comumente detectados, como de-
monstram as Tabelas II, III e IV. 

A Tabela IV evidencia ainda que, quanto mais grave o
grau da lesão cervical, maior a observação de critérios
não clássicos e menor a dos clássicos. Tratando-se espe-
cificamente do critério clássico coilocitose, o mesmo so-
mente foi observado nas lesões iniciais tipo NIC I. Em
estágios mais avançados como NIC II, NIC III e câncer
cervical, este critério não foi observado, ocorrendo o
mesmo em alterações prélesionais, como inflamação,
meta-plasia escamosa e ASCUS. Alguns autores descre-
vem que, na medida em que a lesão progride, o vírus vai
passando a não produzir mais a partícula viral completa
e o seu genoma vai integrando-se ao genoma da célula
hospedeira. Perde-se o poder infectante, ganhando-se
poder oncogênico, o que implica em expressão citopáti-
ca menos evidente ou inexistente14,37.

A freqüência diagnóstica de HPV através da citologia
oncótica após a inclusão dos critérios não clássicos pas-
sou de 24,39% para 75,61%, ou seja, elevouse em
51,22%, como mostra a Tabela V. Este fato é de suma im-
portância no aprimoramento dos serviços citopatológi-
cos prestados, identificando um grupo muito maior de
pacientes com risco para o desenvolvimento de câncer
de colo uterino. Cavalieri et al.7 descrevem que a utiliza-
ção de critérios não clássicos elevou o diagnóstico de
HPV em 37,50%, Carvalho & Oyakawa6 também descre-
vem que a introdução de critérios não clássicos de HPV
aumentam a sensibilidade do exame citológico. Fran-
co10 relata que com a utilização dos critérios não clássi-
cos associados aos clássicos na leitura de esfregaços cér-
vico-vaginais, a detecção de HPV aumentou sensivel-
mente, sendo que 80,70% dos NIC I, 84,60% dos NIC II,
66,60% dos NIC III e 52,10% dos carcinomas cervicais
passaram a apresentar estigmas que sugeriam associação
com HPV. A mesma Tabela V deste trabalho demonstra
que 40,00% dos ASCUS e 100,00% dos NIC I, NIC II,
NIC III e cânceres cervicais passaram a ser positivos pa-
ra o vírus após a inclusão de critérios não clássicos, apre-
sentando portanto uma otimização diagnóstica superior
à descrita por este último autor.

Mesmo introduzindo os critérios não clássicos, a mel-
hora no diagnóstico de HPV pela citopatologia em in-

fecções subclínicas ou latentes não é muito representati-
va. No único caso normal, nos dois de inflamação, nos 4
de metaplasia escamosa e em três de ASCUS, a citologia
apresentou-se falsamente negativa, pois não existem ca-
racterísticas morfológicas suficientes para a detecção do
vírus, sendo que as mesmas são a base para o diagnósti-
co citopatológico15,21,26,46. Trofatter46 e Koutsky et al.21

descrevem que, nos casos em que não há manifestações
clínicas, sinais morfológicos de HPV podem ser difíceis
de detectar. A citologia possui sucesso diagnóstico prin-
cipalmente nas lesões clinicamente aparentes, confor-
me o confirmado por Suzuki43.

Este fato é bastante preocupante, uma vez que pa-
cientes portadoras deste vírus, principalmente de alto
potencial carcinogênico, independente de estar em es-
tado clínico, subclínico ou latente, possuem maior pro-
babilidade de desenvolver lesões precursoras e até mes-
mo cânceres cervicais24,35,40,47,49. Segundo Jacyntho et
al.14 as metodologias moleculares são as mais indicadas
par o diagnóstico da infecção por HPV nos casos subclí-
nicos ou latentes por detectarem o DNA viral, mesmo
que em pequenas quantidades, fato este claramente de-
monstrado no presente trabalho. Porém, Trofatter46 cita
que o diagnóstico molecular de casos latentes ou assin-
tomáticos tem seu valor incerto, pois a relevância clínica
destes tipos de infecção não está ainda determinada.
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