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INTRODUÇÃO

Ainfeção pelo vírus da imunodeficiência humana
(VIH), inicialmente considerada uma doença ter-

minal, é hoje, com a terapêutica antiretroviral (TAR),
uma doença crónica com uma expectativa de vida pró -
xima do paciente saudável1. A associação do vírus pa-
piloma humano (HPV) com a displasia/cancro cervi-
cal, cancro da vagina, vulva, pénis, ânus e orofaringe são
relações bem estabelecidas.Globalmente, estima-se que
sejam diagnosticadas mais de 500000 mulheres com
cancro cervical relacionado com oHPV dos quais 80%
são de países em desenvolvimento2.
O HPV e VIH apresentam uma via de transmissão

em comum, a via sexual. AsmulheresVIHpositivas são
5 vezes mais propensas à infecção concomitante pelo
HPV3. Os seus sistemas imunitários debilitados tor-
nam-nas mais susceptíveis à infecção com múltiplos
vírus HPV, menor capacidade de eliminá-los e conse-
quentemente maior persistência da lesão e evolução
para cancro cervical. A introdução da terapêutica an-
tiretroviral (TAR) diminuiu a incidência de sarcoma de

Kaposi e de Linfoma Hodgkin mas não de cancro cer-
vical4.

VIH E HPV

Em 1988 um grupo de investigadores verificou que a
prevalência do VIH era francamente superior na clíni-
ca de colposcopia (10%) em comparação com a clínica
de obstetrícia (2%) que realizava atendimento àmesma
população. O mesmo grupo, em 1990, avaliou as mu -
lheres VIH+ com cancro cervical e verificou que todas
as pacientes apresentaram persistência ou recorrência
da doença, apesar da terapêutica, com evolução para
óbito e sobrevida média de apenas 10 meses. Na data a
terapêutica antiretroviral (TAR) não era uma realidade.
Os dados apresentados destacavam-se pelas idades
jovens de diagnóstico (mínimo de 16 anos) e pelo esta-
dio avançado da doença5.
Agarossi et al, 2013, avaliou as características da in-

fecção HPV em 518 mulheres europeias com VIH1.
Realizaram citologia, colposcopia e histologia semestral
durante 3 anos. Estimou-se uma prevalência de HPV
de alto risco de 49,5% (46,3-52,8%) com 10,2% para o
HPV 16 e 4,3% para o HPV 18. Verificou-se um au-
mento da prevalência com o aumento da imunossu-
pressão e detectou-se a infecção por múltiplos vírus em
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26,8%. A persistência do HPV de alto risco foi de
55,8%, contudo a persistência aos 6 meses de HPV 16
registou-se apenas em 24 mulheres.Destacam-se ain-
da 7 casos de displasia grave todas associadas a HPV
de alto risco inicial/persistente. Neste estudo confir-
mou-se amultiplicidade da infecção peloHPVde alto
risco na mulher VIH1. A infecção inicial ou persis-
tente pelo HPV de alto risco associou-se a uma redu-
zida incidência de evolução para displasia grave6.
As pacientes VIH positivas estão frequentemente

infetadas pormais do que um vírusHPVde alto risco7.
A nova evidência sugere uma menor associação do
HPV 16 com a displasia cervical nestas pacientes. Es-
pecula-se que a história natural e a persistência pro-
longada do HPV 16 e 18 atuem independentemente
da carga viral e contagem deCD4.Contudo a infecção
com outros vírus oncogénicos, a infecção com múlti -
plos vírus e a co-infeção 16/18 com vírus de baixo risco
podem ser proeminentes no aparecimento da displasia
na paciente VIH positiva9,10,11. Outros autores como
Strickler et al verificaram que oHPV16 apresenta uma
menor reacção imunitária (avaliado pela contagem de
linfócitos T CD4+) em comparação com outros vírus
HPV de alto risco12.
O estudo longitudinal canadiano da mulher com

VIH que envolveu 750 mulheres VIH positivas e 323
VIH negativas de 1993 a 2002 verificaram o aumento
da prevalência, da aquisição e reduzida clearence dos
vírus oncogénicos nas mulheres VIH positivas. As
mesmas pacientes sob TAR apresentaram uma maior
regressão da displasia cervical e aumento da eliminação
dos vírus oncogénicos para além do 16 e 18. Este im-
pato positivo não se evidenciou com o HPV 16 fun-
damentando a importância da vacinação nesta popu-
lação de risco13.
O AIDS Clinical Trials Group Protocol A5240 é um

estudo com 319 mulheres VIH positivas realizado no
Estados Unidos, Brasil e América do Sul que deter-
minaram a imunogenicidade e segurança da vacina
quadrivalente (HPV 6, 11, 16 e 18) em 3 grupos es-
tratificados com base na contagem de CD4 (A- >350,
B- 20-350 e C- « 200células/UL). A vacinação foi
avaliada como segura e imunogénica nas mulheres
VIH positivas entre os 13 e 45 anos contudo com
menores taxas de seroconversão nasmulheres com car-
ga viral >10 000 e/ou CD4 <200 células/uL salientan-
do a importância do controle da imunossupressão nes-
tas pacientes14.
A eficácia da vacina do HPV requer estudos adi-

cionais nesta população específica. Apesar dos dados

disponíveis serem insuficientes, o benefício da mesma
é reconhecido pelas recomendações da CDC que, nas
mulheres imunodeprimidas incluindo VIH positivas,
recomenda a vacinação aos 26 anos, caso não tenha
ocorrido em idades jovens, independentemente de um
rastreio alterado ou presença de condilomatose vulvo-
vaginal15,16.

HPV E TERAPÊUTICA ANTIRETROVIRAL

O tratamento doVIH comTARpotente revolucionou
a evolução desta doença. A combinação de múltiplos
fármacos reduziram as infecções oportunistas, a pro-
gressão para SIDA e o número de óbitos.Existemmais
de 25 fármacos distribuídos por 6 classes. A estrutura
base habitualmente combina 1 inibidor nucleosídeo e
um não nucleosídeo da transcriptase reversa com um
fármaco dos restantes grupos visando a redução da
morbimortalidade associada ao VIH através da su-
pressão máxima da carga viral17.
O efeitoTAR na displasia cervical não está comple-

tamente esclarecida e os estudos são contraditórios.
Está descrito o aumento da regressão18,19, a redução da
progressão18 ou o efeito neutro na evolução displásica.
Sãomúltiplos os estudos que sugerem que aTAR pode
reverter ou diminuir a gravidade da neoplasia cervical
como acontece com outras neoplasias, contudo, a in-
cidência da neoplasia cervical invasiva mantem-se es-
tável na época pós TAR20-22.
Salienta-se que amaioria destes estudos têm um cur-

to tempo de follow up e o efeito daTAR sob a displasia
pode requerer anos para evidenciar-se.
Davis et al, num estudo retrospectivo com 350 mu -

lheres VIH positivas verificou que no grupo com dis-
plasia confirmada na biópsia, a carga viral foi superior
e a contagem de CD4 inferior em comparação com o
grupo sem patologia cervical3. Konopnicki et al, 2013,
num estudo com652 mulheresVIH+ em que se avaliou
o impato da TAR combinada na persistência da in-
fecção pelo HPV verificou que a supressão sustentada
do VIH durante >40 meses e a contagem de linfócitos
TCD4+ >500 cel/ul durantemais de 18 meses estão in-
dependentemente e significativamente associados à re-
dução do risco de persistência da infecçãoHPV de alto
risco23.
Kim et al, 2013, avaliou uma coorte retrospectiva-

mente durante 20 anos para compreender o efeito da
TAR e da menopausa na progressão da lesão displási-
ca namulherVIH+.Este estudo estratificou aTAR em
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2 categorias, TAR actual e a antiga com regimes tera -
pêuticos contendo indinavir, saquinavir, fosamprenavir,
nelfinavir, ou nevirapina associados a uma menor
potência, maiores efeitos laterais e horários de toma
inconvenientes.Avaliaram 245 mulheres e concluíram
que a TAR actual reduziu a progressão da lesão dis-
plásica em 50%, mas, por outro lado, a TAR antiga,
não diminuiu a sua progressão.Estes achados sugerem
que os resultados contraditórios dos estudos anteriores
podem ser consequência desta diferença na terapêuti-
ca antiretroviral24 e na necessidade da sua toma por
períodos prolongados como descrito porMinkoff et al.
Estes autores verificaram um declínio significativo na
prevalência do HPV-AR 2,5 anos após a iniciação da
TAR em pacientes que aderiram à terapêutica em
oposição às  não aderentes que  mantiveram a  preva -
lên cia estável25. No entanto, o nível de significância
foi marginal (P=,06) sugerindo que 2,5 anos é um
período curto para obter a eliminação do HPV-AR.
Os resultados de Konopnicki et al, 2013, evidenciaram
que são necessários > 3 anos de carga viral VIH inde-
tectável e >1,5 anos de linfócitos CD4+ >500 cels/ul
para obter a eliminação do HPV-AR23.
Outros autores descreveram uma evidência cres-

cente do importante papel dos inibidores da protéase
na inibição das metaloproteinases damatriz,mecanis-
mo importante na progressão deCIN3 para cancro in-
vasivo. Contudo, esses dados são ainda insuficientes
para inferir recomendações já que, apesar destes estu-
dos, a TAR tem-se demonstrado limitada na redução
da incidência da lesão displásica cervical e anal26-29.

RECOMENDAÇÕES DE RASTREIO DE CANCRO
CERVICAL NA MULHER

VIH+
A citologia permite o rastreio do cancro cervical e o
seu diagnóstico num estadio pré- invasivo. O rastreio
é fundamental na mulher VIH positiva em que a in-
cidência de displasia cervical é 4 a 5 vezes superior nes-
tas pacientes em comparação com mulheres VIH ne -
gativas com comportamentos sexuais de risco7.
A Sociedade Portuguesa de Ginecologia recomen-

da o início do rastreio organizado entre os 25 e os 30
anos, com a periodicidade de 3 a 5 anos, e o seu térmi-
no aos 65. Na mulher VIH positiva recomenda-se a
realização de citologia anual30.
A ACOGde 2010 recomenda a citologia semestral

no primeiro ano de diagnóstico e, se normal, preconiza

o rastreio citológico anual31. A sua repetição no
primeiro ano tem como intuito aumentar a probabili-
dade de detecção de lesões de alto grau que podem não
ser identificadas numa única citologia e pelo facto de
que a displasia cervical, frequente nesta população de
risco, pode ter uma evolução rápida para cancro32,33. A
descontinuação do rastreio é aconselhada emmulheres
com mais de 65 anos com 3 citologias consecutivas
negativas ou na ausência de resultados citológicos anó-
malos nos últimos 10 anos. Segundo a ACOG o ras-
treio deve ser mantido se na presença de factores de
risco, nomeadamente se sexualmente ativa e com
múltiplos parceiros sexuais. Existem factores de risco
comuns a todas as mulheres como a idade, hábitos
tabágicos ou comportamentos sexuais de risco, contu-
do, são exclusivos da infecção VIH a carga viral e a
contagem de linfócitos T CD4+34.
Apesar do coteste não estar actualmente incluído nas

recomendações de rastreio na mulher VIH+, pode ser
realizado com o intuito de aumentar o período de ras-
treio nasmulheres commais de 30 anos.Umestudo cus-
to-benefício de 2001 avaliou a importância de incorpo-
rar a pesquisa do HPV de alto risco no rastreio. Verifi-
cou-se que a sua adição à citologia na avaliação semes-
tral inicial e anual e a decisão combase nestes resultados
em prolongar o período de rastreio forammodificações
com custo benefício superior à realização de citologia
isolada como rastreio anual na mulher VIH+35.
O estudoWHIS (Women’s Interagency HIV Stu -

dy) avaliou uma coorte de mulheres VIH positivas e
negativas, na era préTAR, emediu a incidência cumu -
lativa de lesão displásica cervical em pacientes com
citolo gia e teste de HPV de alto risco negativos. Em 3
anos de follow up não se identificaram novos casos de
HSIL e em 7 anos novos casos de cancro cervical
(1994- 1995)36.
Outros autores avaliaram o risco de lesão displásica

aos 3 e 5 anos definidos pelo resultado da citologia
(HSIL oumais) e histologia (CIN 2 oumais) no grupo
VIH positivo e VIH negativo no estudo WHIS de
2001 a 2002 correspondendo a era pós TAR. Veri-
ficaram que o risco de lesão displásica cervical foi seme -
lhante entre grupos com citologia e teste de HPV de
alto risco negativos. Realçam que aos 5 anos a incidên-
cia cumulativa deHSIL+ ouCIN2+ foi seme lhante en-
tre grupos independentemente do valor de CD437.
Apesar destes dados favorecerem a utilização do co -

teste e a realização de intervalos de rastreio semelhan -
tes à população VIH negativa são ainda insuficientes
para estabelecer recomendações para a população de
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risco. São necessáriosmais estudos de avaliação do im-
pacto do coteste como método de rastreio na mulher
VIH+.
Apesar de menos comum que o cancro cervical, a

incidência do cancro anal está a aumentar em mulhe-
res e homens da população em geral duplicando de 10
casos por milhão para 20 de 1973 a 200038. As mulhe -
res VIH+ tem um risco 7 vezes superior ao da popu-
lação em geral, e, apesar de raro, a introdução daTAR
e o prolongamento da vida aumentou a incidência do
cancro anal nesta população de risco39. Investigadores
demonstraram uma alta prevalência do HPV em teci-
dos de cancro anal, maioritariamente o HPV 1640. A
patologia da doença HPV do canal anal assemelha-se
à do colo do útero tanto citológico como histologica-
mente41.Apesar de insuficientemente estudado, é con-
sensual que nos grupos de risco dos quais se incluem
as mulheres VIH positivas e/ou com doença do trato
genital inferior associada aoHPVde alto risco a citolo-
gia anal e anuscopia de alta resolução são recomen-
dadas como rastreio de patologia anal pelo HPV42-44.
Descrevemos um caso clínico de umamulher de 38

anos,VIH+ sobTAR, referenciada à consulta em 2013
por LSIL + ASC-H e condilomatose perianal. A col-
poscopia evidenciou alterações minor assim como a
anuscopia descrita na Figura 1.
Em suma se exames citológicos de rotina normais

recomenda-se manter citologia e inspecção visual da
vulva, vagina e anus anualmente31,42. A pesquisa de
HPV de alto risco pode realizar-se no rastreio mas,
actual mente, não altera o intervalo do mesmo33,45.

VIH E DISPLASIA CERVICAL
Em 1993, o Center for Disease Control and Prevention

(CDC), registava 16.784 casos demulheres comSIDA
e cancro representando o cancro cervical a neoplasia
maligna mais frequentemente diagnosticada. Com
base nestes dados o CDC incluíu 3 novas condições
clínicas como doenças definidoras de SIDA, a tuber-
culose pulmonar, a pneumonia recorrente e o cancro
cervical invasivo.A displasia cervical moderada e grave
foram incluídas como critério B de definição de in-
fecção sintomática inicial pelo VIH46.
Atualmente a associação da neoplasia cervical in-

traepitelial nasmulheresVIHpositiva está bem estabe -
lecida. Estas pacientes devem ser informadas do ele-
vado risco de recorrência, da sua correlação com a
imunossupressão (salientando a importância da adesão
à TAR) e da necessidade de uma vigilância regular e
frequente.
A imunossupressão surge como um importante fa-

tor de risco no seu desenvolvimento, consequência da
fraca resposta imunitária na eliminação do HPV. A
imunossupressão, o tipo viral e a persistência da in-
fecção são cruciais na patogénese da displasia/cancro
cervical47-50. Delmas et al, 2000, num estudo de 485
mulheres VIH+ verificou que a contagem de CD4 in-
ferior a 200/mcL aumentou 2x o risco para displasia
cervical e que a taxa de regressão da lesão displásica de
baixo grau foi inferior às mulheres com CD4 superior
a 500/mcL51. Ellerbrock et al, 2000, realizaram um es-
tudo prospectivo tipo coorte com 328 mulheres VIH
positivas e 325 negativas que entraram no estudo sem
evidência de displasia na citologia ou colposcopia. A
prevalência de infecção peloHPV aos 30 meses foi su-
perior namulherVIHpositiva (20%) em oposição com
aVIH negativa (5%). De salientar que apenas 54% es-
tava sob TAR e a média de CD4 era de 429x106/L7.

FIGURA 1. Anuscopia de alta resolução numa paciente VIH+ sob TAR. Condilomas perianais. A junção escamocolunar é visível em todos
os quadrantes, com uma lesão exofítica acetobranca entre as 1-2H sugestiva de condilomatose anal. Mosaico e ponteado fino em todos os
quadrantes compatível com lesão minor
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A American Society for Colposcopy and Cervical
Pathology (ASCCP) nos consensos de 2006 aconse -
lham que as mulheres imunodeprimidas, incluindo as
VIH positivas, com ASCUS ou outras alterações
citológicas superiores, sejam orientadas de igual for-
ma à população em geral42. Significará que são orien-
tadas para colposcopia todas as mulheres com alte -
rações citológicas superiores a ASCUS. Apesar do fa-
tor de risco inerente ao VIH o que se verificou é que
nesta população a citologia com ASCUS não aumen-
ta o resultado de CIN 2, CIN 3 ou a positividade para
o HPV52,53.
Massad et al, 2014, realizou um estudo de avaliação

do risco cumulativo de CIN3 ou mais após uma
citologia anormal e avaliou o efeito do VIH sob esse
risco. Estes autores verificaram que com citologia
ASCUS e LSIL não se evidenciou progressão para
CIN 2 ou mais apesar do longo follow up (apenas 11%
com citologia LSIL evoluiu para CIN3 após 5 anos).
Os resultados obtidos estão de acordo que na mulher
VIH posi tiva com alterações citológicas o risco de
CIN3 ou mais é apenas ligeiramente superior à mu -

lher VIH negativa54.
Apresentamos um caso de uma mulher de 42 anos,

referenciada àUnidade deColposcopia por LSIL des-
de 2007, VIH + diagnosticada em 1998 sob TAR. As
citologias de vigilância semestrais durante 7 anos man-
tiveram LSIL com HPV de AR positivo para outros
em 2011 e 2013. A colposcopia efetuada em 2014 foi
compatível com alteração minor (Figura 2).
Apesar de reconhecido que nasmulheresVIHnega -

tivas a resolução de lesões displásicas de baixo grau é
frequente permitindo uma abordagem expectante, nas
mulheres VIH positivas, este risco de progressão está
menos esclarecido. Com base nesta incerteza a ASC-
CP defende uma abordagem semelhante entre grupos
considerando na selecção da abordagem para além de
factores como idade e paridade a toma e aderência à
TAR, carga viral e contagem de CD4. Apresenta-se o
caso clínico de uma paciente de 37 anos, enviada à
Unidade de Colposcopia por citologia LSIL, grávida
de 18 semanas VIH positiva sob TAR. A colposcopia
efectuada identificou leucoplasia e extensa alteração
major sem atipia vascular (Figura 3). Foi proposta para

FIGURA 2. Colposcopia em mulher VIH + sob TAR com LSIL persistente desde há 7 anos. Colposcopia com JEC visível, ZT tipo 2,
área acetobranca entre as 9 e 3H com componente endocervical, múltiplas lesões satélite posteriores no colo e fundo de saco posterior
acetobrancas e lugol negativas

FIGURA 3. Colposcopia em grávida VIH+ sob terapêutica antiretroviral com 18 semanas por citologia LSIL. Imagem da esquerda para a
direita, limpeza com soro fisiológico, aplicação de ácido acético a 3% e aplicação de soluto de lugol
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vigilância colposcópica trimestral que aceitou. As col-
poscopias realizadas foram sobreponíveis e com 36 se-
manas identificaram-se adicionalmente condilomas
vulvares. A paciente foi reavaliada 8 semanas pós-par-
to com citologia e colposcopia visualizando-se condilo-
matose vulvar e extensa área de leucoplasia cervical que
foi biopsada (Figura 4). A histologia revelou CIN1
comCIN2 focal e a citologia HSIL. Foi proposta para
conização que realizou sem intercorrências (CIN2 com
envolvimento glandular margens livres). Entretanto,
em vigilância na Unidade, foi diagnosticada um ade-
nocarcinoma gástrico e encontra-se actualmente em
tratamento.
Um outro caso clínico evidencia a dificuldade diag-

nóstica colposcópica inerente à infecção (Figura 5). A
leucoplasia, é na mulher VIH positiva uma realidade
que pode dificultar a interpretação da vaginoscopia e
colposcopia requerendo uma vigilância regular e um
esclarecimento adequado à paciente.

Nas lesões de CIN 2 e 3 verificou-se que a terapêu-
tica excisional/ablativa temmenor taxa de sucesso com
maior persistência e recorrência da lesão.Uma série de
136 mulheres VIH positivas submetidas a terapêutica
excisional registaram uma recorrência de 51 a 55%,
salientando como fator de risco as margens positivas e
a realização de LEEP em comparação com o bisturi
frio55.
Maiman et al, em 1999, avaliou um grupo de 101

mulheres VIH positivas submetidas a terapêutica ex-
cisional/ablativa por CIN 2 ou 3 distribuídas aleatoria -
mente para vigilância clínica ou administração adju-
vante de 5-fluoracilo via vaginal (2g a 5% durante 6
meses). O fármaco associou-se a uma redução signi-
ficativa de recorrência (28% em comparação com 47%
na vigilância clínica) e na taxa de recorrência de alto
grau (8% em comparação com 31%)56. Contudo os es-
tudos com este fármaco nesta população específica são
escassos e as recomendações insuficientes.

FIGURA 4. Colposcopia pós parto de follow up de LSIL em paciente VIH positiva sob TAR. Imagem da esquerda para a direita, limpeza
com soro fisiológico, aplicação de ácido acético a 3% e aplicação de soluto de lugol

FIGURA 5. Colposcopia e vaginoscopia em paciente referenciada à Unidade de Colposcopia por condilomatose vulvar com citologia de 
rastreio normal. VIH positiva diagnosticada há 16 anos sob TAR. Extensa leucoplasia cervical e vaginal sem outras alterações confirmada
por biópsia. Imagem da esquerda para a direita, limpeza com soro fisiológico, aplicação de ácido acético a 3% e aplicação de soluto de lugol



VIH E CANCRO CERVICAL
Segundo o Programa Nacional para as Doença On-
cológicas, em 2007 a taxa de incidência de cancro do
colo do útero foi de 11,10/100 000 com uma taxa de
mortalidade de 4,6/100 000 em 2011. O cancro do colo
do útero foi um dos 10 tumores mais frequentemente
diagnosticados em Portugal entre 2007 e 201157.
As pacientesVIH positivas estão francamentemais

susceptíveis em ter neoplasiasmalignas das quais o sar-
coma de Kaposi, 70 vezes maior probabilidade de ter
um linfoma não Hodgkin e 5 vezes maior probabili-
dade de ter um cancro cervical em comparação com a
população em geral58.
O cancro cervical na mulher VIH+ apresenta-se em

estádios mais avançados (principalmente se CD4
<200/mm3), idade de diagnóstico mais jovem (30-40
anos), pacientes mais debilitadas,maior invasão local e
metastização mais frequente inclusive em locais atípi-
cos59-61. Salientamos um caso clínico de uma paciente de
26 anos,VIH positiva sobTAR, toxicodependente, re -
ferenciada à consulta em 2008 por citologia LSIL que
entretanto abandonou (Figura 6). Retorna emFevereiro
de 2013 por coitorragias, sem TAR, com um carcino-
ma do colo do útero, estadio IIIb (colposco pia des -
crita na Figura 7).  Realizou radioterapia complicada
por uropatia obstructiva com necessidade de nefrosto-
mia bilateral.Teve óbito 7 meses após o diagnóstico.
Patel et al demonstrou que nos indivíduos VIH

posi tivos de 1992 a 2003 aTAR contribuiu na redução
do risco de cancro cervicalmas não de cancro anal.Este
fato pode justificar-se pela longevidade proporciona-
da pela terapêutica permitindo umamaior exposição a
mutações oncogénicas e à progressão da doença HPV
ou simplesmente pelo aumento da vigilância imposta
nesta população de risco62.
O tratamento do cancro cervical invasivo segue as

recomendações de abordagem paramulherVIHnega -

tiva. No entanto, a paciente deve ser informada que o
prognóstico é menos favorável em comparação com a
paciente sem imunossupressão. No plano terapêutico
devem incluir-se o rastreio de infecções oportunistas
nas pacientes sem TAR, avaliação da viremia e con-
tagem de CD4.O follow-up deve ser meticuloso pelas
elevadas taxas de recorrência63.
Gotte et al, 2014, num estudomulticêntrico, retros -

pectivo, observacional avaliou a sobrevida e factores de
risco dos pacientes VIH positivos com cancro de fi -
nidor e não definidor de SIDA na épocaTAR.Os au-
tores verificaram que uma contagem de CD4 reduzi-
da e o uso de drogas intravenosas se associaram a uma
menor sobrevida nos cancros definidores de sida (em
que se inclui o cancro cervical) em oposição aos não
definidores e que, neste primeiro grupo, a TAR asso-
ciou-se a um prolongamento da sobrevida64.

CONCLUSÃO

São necessários mais estudos de avaliação das caracte -
rísticas da infecção HPV na mulher VIH positiva. É
fundamental a compreensão da interacção do HPV
com a iniciação/manutenção da terapêutica antiretro-
viral, em especial considerar os fármacos iniciados, du-
ração da toma da medicação e resposta imunitária na
forma de carga viral do VIH e contagem de linfócitos
T CD4+. O seu esclarecimento permitirá investir na
prevenção da aquisição do HPV-AR (através da vaci-
nação), e, na sua presença, aconselhar e esclarecer a pa-
ciente quanto aosmétodos de rastreio, iniciação/altera -
ção da terapêutica antiretroviral mais eficaz salientan-
do a importância da aderência ao regime prescrito com
o intuito de obter melhores resultados e aumentar a
eliminação do HPV.
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FIGURA 6. Mulher de 26 anos, VIH+ sob TAR, citologia LSIL
em 2008. Colposcopia em julho de 2009: adequada, ZT tipo 1
com alterações tipo minor (biópsia CIN 1).

FIGURA 7. Mulher de 29 anos, VIH+ sem TAR, citologia em
2008 LSIL. Colposcopia em Fevereiro de 2013 com lesão 
invasiva (biópsia carcinoma pavimentocelular invasivo)
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