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Resumo 

A incidência de câncer anal vem aumentando 
nos últimos anos em diversos países e o seu 
rastreio ainda na qualidade de lesão pré-
neoplásica pode ser uma conduta a ser 
implementada. Foram analisadas as citologias 
anais de 63 mulheres que apresentavam 
lesões por HPV no trato genital inferior e seus 
resultados foram avaliados quanto aos laudos 
citopatológicos, e os métodos de coleta do 
material. 

Introdução 

O câncer anal é incomum, porém sua 
incidência vem aumentando nos últimos anos 
em diversos países (FRISCH; MELBYE; 
MOLLER, 1993). No Brasil, de acordo com o 
INCA (Instituto Nacional do Câncer), a 
estimativa da incidência de câncer de cólon e 
reto foi de 32600 indivíduos em 2014, sendo 
15070 homens e 17530 mulheres (INCA 
2014). O câncer anal representa 1 a 2% de 
todos os tumores do cólon e de 2 a 4 % de 
todos os tipos de câncer que acometem o 
intestino grosso (INCA 2014).A neoplasia 
intraepitelial anal (NIA) é uma lesão 
precursora do carcinoma escamoso anal, 
semelhante à que ocorre no colo uterino e 
ambas são associadas à infecção pelo 
papilomavírus (FERENCZY et al., 2003).O 
risco de progressão pode estar ligado à 
severidade da displasia e, embora não haja 
comprovação, a detecção precoce e o 
tratamento dessas lesões preveniria a 
progressão para carcinoma. (KREUTER et al., 
2005). Há evidências da ligação entre câncer 
ginecológico prévio do trato genital inferior e 
posterior desenvolvimento de carcinoma 
escamoso anal (JIMENEZ et al., 2009). 

 

 

 

 

 

Há também uma justificativa científica para   
rastreamento por citologia anal com base na 
alta prevalência de HPV anal em 
determinadas populações, como em mulheres 
com infecção do trato genital inferior pelo HPV 
(SCHOLEFIELD et al., 1989).  

Evidências indiretas sugerem a realização do 
rastreamento das NIAs em populações de 
risco, como: aumento da incidência do câncer 
anal, disponibilidade e facilidade de realização 
do rastreamento desta população, e a 
possibilidade do tratamento precoce de lesões 
intraepiteliais, impedindo a progressão para o 
câncer (CHIAO et al., 2006). Embora alguns 
estudos já tenham avaliado a citologia anal em 
pacientes com infecção pelo HPV e lesões 
precursoras de câncer de colo, não há 
recomendação para sua utilização na prática 
clínica. A falta de estudos robustos, leva a 
necessidade de melhor avaliação da acurácia 
e reprodutibilidade da citologia anal em 
mulheres com infecção do trato genital inferior 
pelo HPV .  

Objetivos 

Primários  
- Avaliar a prevalência de alterações na 
citologia anal em pacientes com infecção do 
trato genital inferior pelo HPV.  
 
Secundários  

- Diferenciar a prevalência de alterações da 
citologia anal em pacientes com lesões de 
baixo e alto grau provocadas pelo HPV.  

- Avaliar a prevalência de alterações da 
citologia anal quando a coleta é realizada com 
diferentes tipos de material (citobrush ou 
swab) e diferentes métodos de coleta 
(examinador e auto coleta). 
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Material e Métodos 

Trata-se de um estudo observacional 
transversal de avaliação de prevalência em 
que foram coletadas citologias anais de 63 
mulheres não consecutivas provenientes do 
Hospital do Câncer – FUNDAÇÃO 
SOBECCAN em Ribeirão Preto que 
apresentavam lesões clínicas ou subclínicas 
associadas a infecção do HPV no trato genital 
inferior (vulva, vagina, colo, períneo).As 
infecções subclínicas foram sugeridas por 
alterações citológicas cervicais que poderiam 
incluir: Células atípicas de significado 
indeterminado (ASC-US; ASC-H);Atipia 
Glandulares; Lesão Intraepitalial de Baixo 
Grau; Lesão Intraepitelial de alto grau, 
sugestivo de carcinoma escamoso, sugestivo 
de adenoarcinoma.Posteriormente,confirmou-
se histologicamente em lesões de baixo grau, 
alto grau ou carcinoma na biópsia.A infecção 
por HPV foi confirmada através de exame 
físico, colposcopia, vulvoscopia ,vaginoscopia 
e biópsia. As lesões clínicas foram biopsiadas 
com pinça tipo “Gaylor” para confirmar a 
infecção pelo HPV. O período de coleta da 
citologia anal foi de no máximo 12 semanas 
após a data de coleta da biópsia da lesão do 
trato genital inferior.As coletas foram 
realizadas durante os anos de 2016 a 2017, e 
as análises foram realizadas no mesmo 
hospital do interior do estado de São Paulo e 
as citologias anais foram analisadas em um  
Laboratório de Patologia privado (Laboratório 
Humberto de Queiroz Menezes).  

O estudo foi previamente aprovado pela 
Comitê de Ética do Centro Universitário Barão 
de Mauá.  

Critério de inclusão: Foram consideradas 

elegíveis pacientes que apresentavam:  

• 25 anos completos;  

• Lesões clínicas ou subclínicas associadas ao 
HPV e confirmadas histologicamente;  

• Citologia anal coletada em até no máximo 12 
semanas da confirmação histológica da 
infecção pelo HPV;  

• Que compareceram no dia da avaliação 
ginecológica e concordaram em participar da 
pesquisa após assinar termo de 
consentimento livre e esclarecido.  

Serão coletados dados sobre: nome; idade; 
peso; altura; número de parceiros sexuais no 
último ano; número de relações sexuais em 
média; intercurso anal presente ou não; uso 
de condon; hábitos incluindo etilismo, 

tabagismo, uso de drogas; presença de 
patologias; uso de medicações,entre outros. 

Desenvolvimento: As pacientes que se 

encaixaram nos critérios de inclusão foram 
submetidas a coleta de citologia anal em 
consulta posterior a da confirmação histológica 
da infecção pelo HPV. Para a coleta as 
pacientes foram questionadas sobre o uso de 
clister ou qualquer material pelo reto 24 horas 
antes da coleta e também sobre intercurso 
anal receptivo. As amostras serão obtidas com 
paciente em litotomia dorsal. As amostras 
foram colhidas pelo ginecologista do 
atendimento, utilizando de forma aleatória e 
por sorteio escova tipo “citobrush” ou uma 
haste com um algodão na ponta tipo “swab de 
Dacron”.Após a coleta pelo médico, a paciente 
foi instruída a realizar uma auto coleta com um 
novo “swab de Dacron”. Não foi utilizado 
lubrificante. Tanto a escova como o swab 
foram introduzidos cerca de 5 a 6 centímetros 
além da borda anal e retirados vagarosamente 
com movimento de espiral. A fixação do 
material em lâmina de vidro foi feita utilizando 
spray composto por polietilnoglicol e álcool a 
95%, de forma idêntica a da citologia cervical. 

Resultados 

A idade das mulheres variou de 25 a 66 anos 
com média de 36,7 anos. Das 63 pacientes 
estudadas, 10% (6/63, IC de 95% = 4-19%) 
apresentaram citologia anal anormal (ver 
tabela 1 e 2). Das pacientes com citologia anal 
anormal, 33% (2/6) apresentaram alterações 
citológicas na auto coleta, e 6 (100%) 
apresentaram alterações na coleta com 
citobrush e swab tipo Dracon. Das pacientes 
com citologia anal anormal 67% (4/6) 
apresentaram LIEBG anal (NIA l), 17% (1/6) 
LIEAG (NIAl- ll) anal, e 17% (1/6) apresentou 
ASC-US (atipia escamosa de significado 
indeterminado, provavelmente não 
neoplásico). Sobre os diferentes tipos de 
coletas foi observado superioridade na 
obtenção de material satisfatório quando a 
coleta foi realizada pelo médico ginecologista 
em comparação com a auto coleta.O 
percentual de material insatisfatório com a 
auto coleta foi de 27% (17/63), enquanto na 
coleta realizada pelo ginecologista foi de 5% 
(3/63) com o citobrush e de 3% (2/63) com o 
“swab de Dacron”(ver gráfico 1). 
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Conclusão 

A prevalência do HPV no ânus em pacientes 
com doença no colo do útero parece ser 
superior à da população geral. O rastreamento 
do câncer anal poderia ser útil nessas 
pacientes. O método de coleta dirigido pelo 
médico ginecologista aparentemente 
apresenta-se superior ao da auto coleta. 
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