
1. INTRODUÇÃO

As lesões intra-epiteliais do tracto genital in-

ferior estão fortemente associadas à infecção 

pelo human papillomavirus (HPV). Os primei-

ros estudos sobre a carcinogénese induzida 

pelos papilomavírus (PV) foram efectuados 

com o PV bovino tipo 1 (BPV-1)1. No fim da dé-

cada de 70, foi verificado que a infecção pelo 

HPV constituía um importante factor de risco 

para o cancro do colo do útero2. A determina-

ção de que algumas proteínas não-estruturais 

do HPV eram diferentes das do BPV13,4 e que 

na maioria dos cancros do colo do útero era 

possível detectar o genoma de determinados 

tipos de HPV5,6, conduziu ao estabelecimento 

do HPV como o actual modelo para o estudo 

da carcinogénese viral nas células epiteliais 

genitais. A descrição da função das oncopro-

teínas virais E7 e E6 apenas surgiu em 1989 

e 19907-9, e veio permitir compreender os 

mecanismos moleculares da carcinogénese 

induzida pelo HPV. O reconhecimento da im-

portância imunológica no controlo da infec-

ção pelo HPV, incentivou o desenvolvimento 

das actuais vacinas profilácticas contra o HPV, 

aprovadas para uso clínico nos EUA em 2006 

e em Portugal em 200810.

2. CLASSIFICAÇÃO DOS PAPILOMAVÍRUS

Em 2004, o Comité Internacional para a Ta-

xonomia dos Vírus reconheceu formalmente 

a família dos papilomaviridae, que inclui a 

totalidade dos PV11. Estão descritos cerca de 

200 diferentes PV, sendo cada um específico 

de espécie que infecta, do tipo de epitélio 

para o qual tem tropismo e da doença a que 

está associado12.

A classificação taxonómica dos PV baseia-se 

na homologia do gene que codifica a prote-

ína L1 (a maior proteína da estrutura viral). 

Os PV que compartilham pelo menos 60% 

de analogia do gene L1 são agrupados no 

mesmo género. Existem 12 géneros diferen-

tes, designados pelas primeiras 12 letras do 

alfabeto grego. Há cinco géneros que infec-

tam a espécie humana e sete géneros que 

infectam exclusivamente animais. Todos os 

HPV de alto risco oncológico pertencem ao 

género . Os PV com 60-70% de analogia 

para o gene L1 estão englobados na mes-

ma espécie. Os PV com 70-90% de analogia 

para o gene L1 são incluídos no mesmo tipo. 

Por questão de comodidade taxonómica, in-

clui-se a sigla da espécie que o vírus infecta. 

Considerando o HPV tipo 16, este pertence 

à espécie 9 do género . Considera-se que 

os PV pertencem ao mesmo subtipo quan-

do compartilham 90-98% de analogia do 

gene L1, e que pertencem à mesma variante 

quando compartilham menos de 2%. Assim, 

o tipo 16 do HPV é constituído por um grupo 

de vírus de diferente estrutura cujo compor-

tamento biológico e clínico ainda estão por 

esclarecer.

Com interesse para a prática clínica gineco-

lógica, os cerca de 20 tipos diferentes de HPV 

que afectam o tracto genital inferior, podem 

ser classificados em função do seu potencial 

oncológico13:
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— Baixo risco: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 

72, 81, 88.

— Risco intermédio: 26, 55, 66.

— Alto risco: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59, 68, 73, 82.

Os tipos de HPV considerados de baixo risco 

estão geralmente associados aos condilomas 

acuminados e às lesões intra-epiteliais de bai-

xo grau. No entanto, para o colo do útero, os 

tipos de HPV de alto risco estão implicados 

frequentemente na génese deste tipo de le-

sões. A infecção persistente pelo HPV de alto 

risco constitui o principal factor epidemioló-

gico para as neoplasias intra-epiteliais de alto 

grau e para o carcinoma invasivo14.

2.1. CARACTERÍSTICAS MOLECULARES

DOS PAPILOMAVÍRUS HUMANOS

Os HPV são pequenos vírus que medem 

aproximadamente 55 nm, constituídos por 

um núcleo central que contem um genoma 

circular de ADN de dupla cadeia, e por uma 

cápside icosaédrica com 72 pentâmeros15,16.

O genoma do HPV é composto por cerca de 

8.000 pares de bases e pode ser subdividido 

em três regiões funcionais: 

— Região reguladora (upper regulatory region 

[URR]), onde estão localizados os recepto-

res para as proteínas que regulam a expres-

são génica e a replicação do ADN viral. 

— Região inicial (early region [ER]) que codi-

fica as proteínas que regulam a transcri-

ção viral (E2), a replicação do ADN viral 

(E1 e E2), a proliferação celular (E5, E6 e 

E7) e a libertação dos viriões (E4). 

— Região terminal (late region [LR]), que 

codifica as duas proteínas que formam a 

cápside viral.

O HPV infecta as células basais dos epitélios 

queratinizados, provavelmente em conse-

quência de microtraumatismos que «frac-

turam» os tecidos. Nestas células, em fase 

G0 do ciclo celular, o genoma do vírus pode 

manter-se latente por longos anos, em esta-

do episomal, circular, e em limitado número 

de cópias. Com o início da diferenciação e a 

maturação da célula, o vírus inicia também a 

sua replicação. Nas lesões intra-epiteliais, o 

genoma do HPV pode ser encontrado na for-

ma episomal, integrada ou em ambas as for-

mas. Acredita-se que a integração do geno-

ma do HPV no genoma da célula hospedeira 

ocorre precocemente, provavelmente em 

locais de maior fragilidade do genoma17-19 ou 

de melhor acessibilidade20-22. No cancro do 

colo do útero, o local de integração foi des-

crito em cerca de 10% dos casos no locus 24 

do braço curto do cromossoma 8 (8q24)23. Os 

transcritos derivados do genoma integrado 

são mais estáveis e menos sensíveis ao con-

trolo negativo das citocinas inflamatórias24,25.

3. CARCINOGÉNESE

3.1. MECANISMOS MOLECULARES DA

CARCINOGÉNESE PELO HUMAN
PAPILLOMAVIRUS

A carcinogénese induzida pelo HPV tem sido 

estudada intensivamente no cancro do colo 

do útero. O processo de carcinogénese tem 

que ultrapassar três importantes «barreiras» 

para que as células epiteliais infectadas pelo 

HPV de alto risco (HR-HPV) culminem no 

cancro invasivo. Este é um longo «caminho» 

que pode durar entre 15 a 25 anos.

A primeira barreira é o sistema imunológico. 

As células infectadas pelo HPV desenvol-

vem epítopos que são reconhecidos como 

estranhos pelas células de Langherans, via 

sistema HLA classe 1. Em cerca de 10% das 

mulheres infectadas pelo HR-HPV, o sistema 

imunológico é incapaz de combater a infec-

ção, e ficam criadas as condições para a in-

fecção subclínica persistente26.

A segunda barreira é o normal controlo da 

proliferação celular. A proteína E6 do HR-

HPV promove a degradação da p53 celu-

lar, enquanto que a proteína viral E7 inibe a 

pRb (proteína supressora tumoral) celular. A 

inibição da acção destas proteínas celulares 

liberta o ciclo celular da acção inibidora das 

216 Capítulo 13

Se
m

 o
 c

o
n

se
n

ti
m

en
to

 p
ré

vi
o

 p
o

r 
es

cr
it

o
 d

o
 e

d
it

o
r, 

n
ão

 s
e 

p
o

d
e 

re
p

ro
d

u
zi

r 
n

em
 f

o
to

co
p

ia
r 

n
en

h
u

m
a 

p
ar

te
 d

es
ta

 p
u

b
lic

aç
ão

 
 

©
 P

er
m

an
ye

r 
Po

rt
u

g
al

 2
01

1



cinases ciclinodependentes, especialmente 

da p16INK4 e da p14ARF27,28. A perda desta 

2.a barreira tem sido associada à «imortaliza-

ção» em cultura das células infectadas pelo 

HPV e às lesões escamosas intra-epiteliais de 

baixo grau (LSIL).

A terceira barreira é constituída pelas cito-

cinas específicas, especialmente o factor de 

necrose tumoral  (TNF ) que silenciam a 

maioria dos transcritos virais29,30. A falência 

desse efeito inibidor, especialmente por me-

tilação aberrante31,32, tem sido associada ao 

desenvolvimento de lesões escamosas de 

alto grau (HSIL) e ao carcinoma in situ. 

Provavelmente, mutações genómicas adi-

cionais, não esclarecidas, conduzem ao car-

cinoma invasivo e ao estabelecimento de 

metástases.

As proteínas E6 e E7 do HPV são assim funda-

mentais não só para a indução da carcinogé-

nese como para a progressão oncológica. A 

inibição da expressão génica dessas proteí-

nas virais resulta na apoptose e na senescên-

cia das células malignas do colo do útero33.

Os HR-HPV parecem apresentar maior capa-

cidade para a integração do genoma viral, 

para sintetizarem maior número de trans-

critos estáveis e de induzir de forma mais 

sustentada a metilação do ADN dos genes 

supressores tumorais celulares34. 

   

3.2. COFACTORES NA CARCINOGÉNESE

DO HUMAN PAPILLOMAVIRUS

Raramente a infecção pelo HPV anogenital re-

sulta em neoplasia intra-epitelial e carcinoma 

invasivo. Calcula-se que das 630 milhões de 

pessoas que em todo o mundo são infectadas 

anualmente pelo HPV, pouco mais de 500.000 

vêem a desenvolver um cancro anogenital35.

A infecção pelo HPV parece ser necessária, 

mas não o suficiente para o desenvolvimento 

das lesões intra-epiteliais do trato genital in-

ferior36. Para além da persistência do HPV de 

alto risco, outros co-factores, tais como a he-

reditariedade37, a infecção pelo vírus da imu-

nodeficiência adquirida38, a alta paridade39, o 

uso de contraceptivos orais40, o tabagismo41, 

as doenças sexualmente transmissíveis42,43 e 

estados de carência nutricional44 têm sido as-

sociados à carcinogénese pelo HPV.

4. NEOPLASIA INTRAEPITELIAL

DO COLO DO ÚTERO

Das lesões intra-epiteliais que afectam o 

aparelho genital feminino, as neoplasias 

intra-epiteliais do colo do útero (CIN), con-

sideradas lesões precursoras do cancro in-

vasivo, têm sido as mais intensivamente es-

tudadas. Em Portugal e em 2005, 10,5% da 

mortalidade feminina por cancro no grupo 

etário dos 35-44 anos deveu-se ao cancro 

do colo do útero10. Segundo as previsões 

de 2004 da Organização Mundial de Saúde, 

vai-se registar a nível mundial um sempre 

crescente aumento do número de novos 

casos de cancro do colo do útero, que po-

derá atingir um milhão de novos casos pelo 

ano 2050, com especial incidência nos pa-

íses subdesenvolvidos45, situação que não 

deixa de ser preocupante.

Geralmente, a infecção do colo do útero pelo 

HPV manifesta-se por alterações no esfrega-

ço citológico. O diagnóstico citológico está 

uniformizado através do sistema classifica-

tivo de Bethesda46, consensual para a quase 

totalidade dos citopatologistas. 

O diagnóstico citológico de células escamo-

sas atípicas (ASC) é dos mais frequentemen-

te encontrados na clínica, no entanto é o 

menos reprodutível. Inclui duas categorias: 

células escamosas atípicas de significado 

indeterminado (ASC-US); células escamosas 

atípicas, mas não se podendo excluir a pre-

sença de alterações citológicas de alto grau 

(HSIL) (ASC-H). Esta segunda categoria está 

mais associada à infecção pelos HR-HPV (40-

51% versus 74-88%)47-52.

As alterações citológicas de baixo grau 

(LSIL) estão muito associadas à infecção 

produtiva pelo HPV. No entanto, a preva-

lência de CIN2 e CIN3 nas mulheres com 
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estas alterações citológicas situa-se entre 

os 12 e 17%53,54.

As HSIL nem sempre correspondem a lesões 

de CIN2 e CIN3, mas a prevalência de CIN2, 

CIN3 e carcinoma invasivo é alta, em 53 a 66% 

das biopsias efectuadas nestas doentes54-56. 

Nas alterações citológicas das células glan-

dulares podem ser consideradas três catego-

rias: células glandulares atípicas (AGC); AGC 

que sugerem a presença de neoplasia intra-

epitelial (AGC favor neoplasia); AGC muito 

sugestivas de adenocarcinoma in situ (AIS). 

As alterações citológicas glandulares com-

portam elevado risco de cancro subjacente. 

Mesmo as AGC, que se têm associado a al-

terações reactivas do epitélio glandular, têm 

um risco de cancro invasivo de 3 a 17%57-60.

Embora o diagnóstico citológico não seja um 

diagnóstico definitivo, e não seja adequado 

para a orientação da terapêutica definitiva, 

está associado a morbilidade psicossocial 

significativa. Mesmo para as mulheres com 

alterações citológicas de baixo grau foi esti-

mada uma morbilidade de 59%61, relaciona-

da com o receio de virem a contrair cancro, 

com possíveis efeitos negativos na sua sexu-

alidade e com eventual comprometimento 

da sua fertilidade.

Toda a alteração citológica do colo do úte-

ro deve merecer atenção. Os métodos de 

diagnóstico que são utilizados para o seu es-

clarecimento são a pesquisa de HPV de alto 

risco, a colposcopia e a biopsia. No sentido 

de minorar a morbilidade, melhor a eficiên-

cia diagnóstica e reduzir os custos, tem-se 

procurado padronizar a sua metodologia 

de investigação. A Sociedade Portuguesa 

de Ginecologia, tal como outras sociedades 

científicas internacionais, disponibiliza no 

seu site da Internet guidelines actualizadas 

de consenso.

A CIN é um diagnóstico histológico, cujo 

termo foi proposto inicialmente por Ri-

chart em 196862 e ainda hoje se mantém 

actual. As lesões foram divididas em três 

categorias histológicas, representando um 

contínuo de progressão oncológica: CIN 1 

(displasia ligeira); CIN 2 (displasia modera-

da) CIN3/carcinoma in situ (displasia grave). 

Mais tarde, e mais de acordo com o seu 

comportamento biológico, a classificação 

histológica foi modificada e equiparada à 

classificação citológica de Bethesda: neo-

plasia escamosa intra-epitelial cervical de 

baixo grau (LGCIN), que engloba os con-

dilomas acuminados e as lesões de CIN1; 

neoplasia escamosa intra-epitelial de alto 

grau (HGCIN), que inclui as CIN2, CIN3 e o 

carcinoma in situ63. Esta divisão histológica 

da doença tem-se mostrado muito útil na 

orientação das estratégias terapêuticas.

Não é aceitável a realização de qualquer tipo 

de biopsia dirigida ao colo do útero sem pré-

via realização de colposcopia, excepto na 

presença de tumor exofítico.

O estudo ALTS64 veio demonstrar que o risco 

de uma mulher vir a desenvolver uma lesão 

de CIN2 ou de CIN3, num período de dois 

anos, após ter sido submetida a um estudo 

colposcópico negativo ou positivo, mas com 

biopsia negativa para CIN, é semelhante ao 

de uma mulher com um diagnóstico histo-

lógico de CIN1 (12-13%, respectivamente), 

comprovando a inespecificidade patológica 

das lesões de CIN1.

As lesões de CIN 2 constituem um grupo 

heterogéneo, quer na sua caracterização, 

quer no seu comportamento biológico. No 

estudo ALTS apenas 43% dos diagnósticos 

de CIN2 foram consensuais para um grupo 

de especialistas65. Numa revisão da literatura 

foi observado que 43% das lesões de CIN2 

não tratadas regrediram, 35% persistiram, 

22% progrediram para carcinoma in situ e 

5% para carcinoma invasivo66. 

As lesões de CIN3/carcinoma in situ são con-

sideradas as verdadeiras lesões precursoras 

do carcinoma epidermóide do colo do úte-

ro. As taxas de regressão, persistência e pro-

gressão para cancro invasivo situam-se nos 

32, 56 e 14%66.

O AIS é considerado a lesão precursora do 

adenocarcinoma invasivo do colo do útero58. 

Não existe terapêutica médica comprovada 
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para a neoplasia intra-epitelial do colo do útero.

O tratamento das lesões de CIN1, em função 

da sua heterogeneidade e do seu baixo risco 

de progressão, deve ser conservador, espe-

cialmente em mulheres com idade inferior a 

25 anos. Pode ser considerada a destruição 

da lesão, preferencialmente por vaporização 

LASER CO2.

Todas as lesões de CIN2 e de CIN3/carcino-

ma in situ devem ser tratadas. O principal 

objectivo do tratamento é evitar a progres-

são das lesões para carcinoma invasivo. Os 

métodos de tratamento podem ser destruti-

vos, excisionais ou mistos. São pré-requisitos 

para os tratamentos destrutivos: ausência de 

lesão visível no canal cervical; lesão comple-

tamente visível à colposcopia; concordân-

cia entre o estudo citológico e histológico; 

ausência de presunção de neoplasia invasi-

va. Os métodos destrutivos validados são a 

criocirurgia e a destruição com LASER CO2. 

Os métodos excisionais têm a vantagem 

da obtenção de material para estudo histo-

lógico, e consistem na conização com ansa 

diatérmica, com LASER CO2 ou «a frio». A uti-

lização da histerectomia para o tratamento 

da neoplasia intra-epitelial do colo do útero 

deve ser evitada, excepto na presença de ou-

tras patologias uterinas e depois de obser-

vados os pré-requisitos delineados para os 

tratamentos destrutivos. 

Também para o tratamento da neoplasia in-

tra-epitelial do colo do útero foram elabora-

das guidelines de consenso disponíveis nos 

sites de várias sociedades científicas inter-

nacionais dedicadas ao estudo da patologia 

cervical.

A prevenção da neoplasia intra-epitelial do 

colo do útero consiste na modificação dos 

hábitos de vida e na administração da vacina 

profiláctica contra o HPV. 

Tendo em conta os factores epidemiológicos 

para a infecção pelo HPV, a educação das jo-

vens para evitarem o início precoce da sua 

actividade sexual, para limitarem o número 

de parceiros sexuais, para a abstenção tabá-

gica, e para favorecerem o uso do preservati-

vo como método anticonceptivo, são medi-

das que devem ser incentivadas.

Duas vacinas profilácticas contra a infecção 

pelo HPV, já se encontram comercializadas: 

Gardasil  (HPV6, 11, 16 e 18) e Cervarix  

(HPV16 e 18). Ambas as vacinas têm demons-

trada alta eficácia na prevenção da infecção 

pelo HPV, no desenvolvimento da neoplasia 

intra-epitelial e do cancro invasivo67-69.

Prevê-se que a implementação universal 

das vacinas profilácticas contra o HPV se vai 

manifestar numa redução significativa das 

lesões de CIN3 e de carcinoma invasivo, mas 

parece vir a ter pouco impacto nas incidên-

cia das alterações citológicas de baixo grau70. 

A infecção pelo HPV16 está associada a uma 

maior incidência de alterações citológicas e 

colposcópicas, e é o tipo de vírus com maior 

importância na positividade do teste para os 

HR-HPV34. A longo prazo, a vacinação profi-

láctica contra o HPV pode-se traduzir numa 

diminuição da sensibilidade da citologia e 

da colposcopia e numa modificação na uti-

lidade do teste para os HR-HPV71. 

5. NEOPLASIA INTRAEPITELIAL

DA VULVA

A denominação de neoplasia intra-epitelial 

da vulva (VIN) foi introduzida em 1986 pela 

Society for Study of Vulvo-vaginal Diseases 

(ISSVD)72. Inicialmente, as lesões de VIN, 

por analogia à CIN, foram divididas em três 

graus: VIN I, VIN II e VIN III. 

O diagnóstico de VIN é histológico e a realiza-

ção de estudo por biopsia é obrigatório.A ISS-

VD, no seu congresso de 200473, com base na 

fraca reprodutibilidade das lesões de VIN I, que 

em geral correspondem a reacções inflamató-

rias do epitélio vulvar desencadeadas por es-

tímulos diversos, e na raridade das lesões de 

VIN II, actuali zou a classificação da VIN, que 

deixou de ser considerada em graus, para:

— VIN de tipo usual, dividido em: verrucoso; 

basalióide; misto (verrucoso/basalióide).

— VIN de tipo diferenciado.

Human papillomavirus e lesões intra-epiteliais do tracto genital inferior 219
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— VIN de tipo não classificado (se não clas-

sificável nas duas categorias anteriores).

Em 66 a 100% dos casos de VIN de tipo usu-

al tem sido possível detectar o genoma do 

HR-HPV, especialmente do HPV1674,75, e a 

doença é multifocal e/ou multicêntrica em 

cerca de 60% dos casos76. As lesões de VIN 

diferenciado tendem a ser unifocais e a loca-

lizarem-se na proximidade de um carcinoma 

escamoso invasivo77.

A taxa de incidência das VIN tem aumen-

tado de forma gradual e progressiva, espe-

cialmente em mulheres mais jovens78, pro-

vavelmente em relação com a modificação 

dos seus hábitos sexuais, o tabagismo e o 

aumento da incidência das infecções pelo 

HPV. O antecedente de condilomas vulva-

res foi relacionado com um risco relativo 

(RR) de 15,8 a 18,5 de contrair uma lesão de 

VIN III79,80, enquanto que a seropositividade 

para o HPV16 foi associada a um RR entre 

3,6 e 13,481,82. Foi determinado que em 2/3 

dos casos as lesões de VIN III surgiram asso-

ciadas à neoplasia intra-epitelial do colo do 

útero e/ou da vagina (VaIN), das quais 43% 

eram de alto grau83. As mulheres infectadas 

pelo VIH têm uma incidência de lesões de 

VIN III, em geral associada à neoplasia intra-

epitelial cervical, vaginal e anal, quatro a seis 

vezes superior84,85, incidência essa que tende 

a diminuir por acção da medicação anti-re-

troviral. Parece existir consenso sobre a influ-

ência negativa do tabagismo na incidência 

das VIN84,85. Tem-se especulado que o efeito 

imunossupressor local do tabagismo pode 

contribuir para a persistência do HPV nas cé-

lulas epiteliais, constituindo assim importan-

te factor para a carcinogénese86.

As lesões de VIN III comportam elevado risco 

de progressão para cancro invasivo, embora 

raramente possam regredir87-89.

Não existem sintomas ou sinais clínicos espe-

cíficos das lesões de VIN. O seu aspecto ma-

croscópico pode ser muito variado, mas são 

sempre lesões elevadas, papulares90. Podem 

ser hiperqueratósicas, ulceradas ou pigmen-

tadas91-92, e localizam-se preferencialmente 

no epitélio desprovido de pêlos, incluindo 

o clítoris e o períneo, embora possam afec-

tar qualquer parte da vulva77-91,93,94. As lesões 

de VIN, de forma independente do seu tipo 

morfoló gico, tendem a envolver as unidades 

pilossebáceas do epitélio vulvar em 30 a 50% 

dos casos95,96, e podem-se estender em pro-

fundidade até de 3,5 mm, desde a superfície 

do epitélio, aspecto que deve ser valorizado 

no planeamento das terapêuticas a instituir.

Não existem sinais vulvoscópicos específicos 

das lesões de VIN. No entanto, a utilização da 

vulvoscopia permite a melhor demarcação 

das lesões e facilita a identificação da mul-

tifocalidade da doença97, devendo ser valori-

zadas as áreas hiperqueratósicas, ulceradas, 

pigmentadas e com padrões vasculares. De-

vem ser efectuadas múltiplas biopsias, em 

todas as lesões suspeitas, após infiltração 

anestésica local e preferencialmente com 

punch dermatológico de Keyes (4-6 mm).  

O tratamento da VIN é fundamentalmente 

cirúrgico. Pode ser excisional, destrutivo ou 

misto. Os métodos excisionais consistem na 

excisão alargada das lesões98 e da excisão da 

pele da vulva seguida de enxerto cutâneo 

(skinning vulvectomy)99. Dos métodos des-

trutivos, a vaporização LASER das lesões foi 

o que adquiriu maior popularidade porque 

permite o controlo colposcópico da profun-

didade da destruição epitelial, e com taxas 

de recidiva semelhantes às obtidas pelos 

métodos excisionais90. A combinação de am-

bos os métodos (excisionais e destrutivos) 

pode facilitar o tratamento das lesões muito 

extensas. Os principais factores de risco para 

a recidiva, independentemente do método 

de tratamento utilizado, são a multicentrici-

dade, a multifocalidade, a presença de HPV 

de alto risco, a infecção por VIH e a margem 

de ressecção inferior a 5 mm77,90,100.

A terapêutica local com imiquimod parece 

abrir uma porta de esperança para o trata-

mento médico das lesões multifocais de VIN 

ou para a sua redução dimensional, com vis-

ta a uma terapêutica excisional ou destrutiva 

definitiva101.
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A vacina quadrivalente profiláctica contra os 

tipos de HPV6, 11, 16 e 18 demonstrou uma 

eficácia de 100% na prevenção da VIN, quan-

do ensaiada em mulheres antes do início da 

sua actividade sexual e uma eficácia de 71% 

quando administrada à população feminina 

em geral102. Ainda não existem resultados 

publicados da vacina pro filáctica bivalente 

contra os tipos de HPV16 e 18 sobre a pre-

venção das VIN, mas é previsível que sejam 

sobrepo níveis aos da vacina quadrivalente.

6. NEOPLASIA INTRAEPITELIAL

DA VAGINA

A VaIN é muito mais rara que as lesões de CIN 

e VIN, no entanto a sua incidência tem vin-

do a aumentar progressivamente, talvez em 

consequência da sensibilização dos médicos 

para esta doença como pela prática mais ge-

neralizada da colposcopia103.

O diagnóstico das lesões de VaIN é histológi-

co e por analogia à CIN em lesões são dividi-

das em VaIN1, VaIN2 e VaIN3. Num grupo de 

76 doentes, em 53% foi diagnosticado VaIN1; 

em 19% VaIN2; e em 29% VaIN3103.

Mais de 80% das lesões de VaIN localizam-

se no 1/3 superior da vagina104,105, e em 75% 

das doentes estão associadas à CIN, 8% dos 

casos por extensão directa106. Em mulhe-

res histerectomizadas, mais de metade das 

lesões de VaIN surgem na cúpula vaginal e 

atingem o local de sutura, e em mais de 80% 

dos casos existiu história de CIN107,108. Outros 

factores de risco para a VaIN incluem a infec-

ção pelo HPV16 e 18, a infecção pelo VIH, a 

neoplasia intra-epitelial da vulva e/ou anal e 

a adenose vaginal95,109,110.

Em geral, as lesões de VaIN são assintomáti-

cas, mas podem-se manifestar por leucorreia 

e coitorragias. O exame citológico, especial-

mente dirigido ao 1/3 superior da vagina é 

útil para o rastreio da doença. Nas mulhe-

res histerectomizadas apenas se justifica 

se houver antecedentes de neoplasia intra-

epitelial genital, especialmente do colo do 

útero. A biopsia orientada através do exame 

colposcópico é fundamental para o diagnós-

tico. Todas as lesões vaginais que não coram 

após a aplicação de soluto de Lugol devem 

ser submetidas a biopsia.

O objectivo do tratamento das lesões de 

VaIN é evitar a progressão oncológica da do-

ença. A maioria das lesões de VaIN1 é regres-

siva. Apenas as lesões de VaIN2 e de VaIN3 

comportam risco acrescido de progressão 

para carcinoma invasivo da vagina104,105,111 e 

devem ser tratadas de forma agressiva. 

As modalidades terapêuticas para o tra-

tamento da VaIN incluem a abstenção te-

rapêutica para as VaIN1, e a vaginectomia 

parcial e a vaporização LASER das lesões de 

VaIN1 persistentes, VaIN2 e VaIN3. Excepcio-

nalmente, pode ser utilizada a aplicação tó-

pica de 5-fluorouracilo112.

Independentemente do método terapêuti-

co utilizado, as recorrências são frequentes 

pelo que a vigilância da doente deve ser 

efectuada por períodos prolongados.

A vacina profiláctica contra o HPV (Gardasil®) 

conferiu, num período de três anos, uma 

protecção de 100% em população de jovens 

sem prévia infecção pelo HPV16 e 18, e de 

49% nos restantes casos112.

Bibliografia

1. Black PH, Hartley JW, Rowe WP, et al. Transformation of 
bovine tissue culture cells by bovine papilloma vírus. 
Nature. 1963;199:1016-8.

2. zur Hausen H. Human papillomaviruses and their pos-
sible role in squamous cell carcinomas. Curr Top Micro-
biol Immunol. 1977;78:1-30.

3. Dyson N, Howley PM, Munger K, et al. The human 
papillomavirus -16 E7 oncoprotein is able to bind 
to the retinoblastoma gene product. Science. 
1989;243:934-7.

4. Scheffner M, Werness BA, Huibregste JM, et al. The E6 
oncoprotein encoded by human papillomavirus types 
16 and 18 promotes the degradation of p53. Cell. 
1990;63:1129-36. 

5. Durst M, Gissmann L, Ikenberg H, et al. A papillomavi-
rus DNA from a cervical carcinoma and its prevalence 
in cancer biopsy samples from different geographic 
regions. Proc Natl Acad Sci USA. 1983;80:3812-5.

6. Boshart M, Gissmann L, Ikenberg H, et al. A new type of 
papillomavirus DNA, its presence in genital cancer bi-
opsies and in cells derived from cervical câncer. Embo 
J. 1984;3:1151-7.

Human papillomavirus e lesões intra-epiteliais do tracto genital inferior 221

Se
m

 o
 c

o
n

se
n

ti
m

en
to

 p
ré

vi
o

 p
o

r 
es

cr
it

o
 d

o
 e

d
it

o
r, 

n
ão

 s
e 

p
o

d
e 

re
p

ro
d

u
zi

r 
n

em
 f

o
to

co
p

ia
r 

n
en

h
u

m
a 

p
ar

te
 d

es
ta

 p
u

b
lic

aç
ão

 
 

©
 P

er
m

an
ye

r 
Po

rt
u

g
al

 2
01

1



7. Dyson N, Howley PM, Munger K, et al. The human 
papilloma virus-16 E7 oncoprotein is able to bind 
to the retinoblastoma gene product. Science. 
1989;249:934-7.

8. Werness BA, Levine AJ, Howley PM. Association of hu-
man papillomavirus types 16 and 18 E6 proteins with 
p53. Science. 1990;248:76-9.

9. Scheffner M, Werness BA, Huibregtse JM, et al. The E6 
oncoprotein encoded by human papillomavirus types 
16 and 18 promotes the degradation of p53. Cell. 
1990;63:1129-36.

10. Fonseca-Moutinho JA. Editorial. Acta Obstet Ginecol 
Port. 2008;2(4):157-8.

11. de Villiers EM, Fauquet C, Broker TR, et al. Classification 
of papillomaviruses. Virology. 2004;324:17-27.

12. Bernard HU, Callaja-Macias IE, Dunn ST. Genome varia-
tion of human papillomavirus types: phylogenetic and 
medical implications. Int J Cancer. 2006;118:1071-6.

13. Munoz N, Bosch FX, Sanjosé S, et al. Epidemiologic Clas-
sification of Human Papillomavirus Types Associated 
with Cervical Cancer. N Engl J Med. 2003;348:518-27.

14. Rajkumar T, Franceschi S, Vaccarella S, et al. Role of 
paan chewing and dietary habits in cervical carcinoma 
in Chennai, Índia. Br J Cancer. 2003;88:1388-93.

15. zur Hausen H. Papillomavirus infections –a major 
cause of human cancers. Biochim Biophys Acta. 
1996;1288:55.

16. zur Hausen H. Human pathogenic papillomaviruses. 
Curr Top Microb Immunol. 1994;186:1.

17. Thorland EC, Myers SL, Persing DJ, et al. Human pap-
illomavirus type 16 integrations in cervical tumors 
frequently occur in common fragile sites. Cancer Res. 
2000;60:5916-21.

18. Ferber MJ, Montoya DP, Yu C, et al. Integrations of the 
hepatitis B virus (HBV) and human papillomavirus 
(HPV) into the human telomerase reverse transcriptase 
(hTERT) gene in liver and cervical cancer. Oncogene. 
2003;22:3813-20.

19. Yu T, Ferber MJ, Cheung TH, et al. The role of viral inte-
gration in the development of cervical cancer. Cancer 
Genet Cytogenet. 2005;158:27-34.

20. Wentzensen N, Ridder R, Klaes R, et al. Characterization 
of viral-cellular fusion transcripts in a large series of 
HPV16 and 18 positive anogenital lesions. Oncogene. 
2002;21:419-26.

21. Ziegert C, Wentzensen N, Vinokurova S, et al. A compre-
hensive analysis of HPV integration loci in anogenital 
lesions combining transcript and genoma-based ampli-
fication techniques. Oncogene. 2003;22:3977-84.

22. Wentzensen N, Vinokurova S, von Knebel Doeberitz 
M. Systematic review of genomic integration sites of 
human papillomavirus genomas in epithelial displasia 
and invasive cancer of the female lower genital tract. 
Cancer Res. 2004;64:3878-84.

23. Ferber MJ, Thorland EC, Brink AATP, et al. Preferential 
integration of human papillomavirus type 18 near 
the c-MYC locus in cervical carcinoma. Oncogene. 
2003;22:7233-42.

24. Jeon S, Allen-Hoffmann BL, Lambert PF. Integration of 
human papillomavirus type 16 into human genoma 
correlates with a selective growth advantage of cells. 
J Virol. 1995;69:2989-97.

25. Jeon S, Lambert PF. Integration of human papilloma-
virus type 16 DNA into the human genome leads to 
increase stability of E6 and E7 mRNAs: implications 
for cervical carcinogenesis. Proc Natl Acad Sci USA. 
1995;92:1654-8.

26. zur Hausen H. Papillomaviruses and cancer: from ba-
sic studies to clinical application. Nature Rev Cancer. 
2002;2:342-50.

27. Reznikoff CA, Yeager TR, Belair CD, et al. Elevated p16 at 
Senescence and Loss of p16 at Immortalization in Hu-
man Papillomavirus 16 E6, but not E7, Transformed Hu-
man Uroepithelial Cells. Cancer Res. 1996;56:2886-90.

28. Sekaric P, Shamanin VA, Luo J, et al. hAda3 regulates 
p14ARF-induced p53 acetylation and senescence. On-
cogene. 2007;26:6261.

29. Soto U, Das BC, Lengert M, et al. Conversion of HPV 
18 positive non-tumorigenic HeLa-fibroblast hy-
brids to invasive growth involves loss of TNF-α medi-
ated repression of viral transcription and modifica-
tion of the AP-1 transcription complex. Oncogene. 
1999;18:3187-98.

30. Soto U, Denk C, Lengert M, et al. Cervical Carcinoma 
and Human Papillomavirus: On the Road to Preventing 
a Major Human Cancer. Int J Cancer. 2000;86;811-7.

31. Li HP, Leu YM, Chang YS. Epigenetics changes in virus-
associated human cancers. Cell Res. 2005;15:262-71.

32. Burgers WA, Blanchon L, Pradhan S, et al. Viral oncopro-
teins target the DNA methyltransferases. Oncogene. 
2007;26:1650-5.

33. zur Hausen H. Infections Causing Human Cancer. Nova 
Iorque: Wiley-VCH; 2006.

34. Woodman CBJ, Collins SI, Young SY. The Natural History 
of Cervical HPV infection: Unresolved Issuues. Nat Rev 
Cancer. 2007;7:11-22.

35. Moscicki AB, Schiffman M, Kjaer S, et al. Updating the 
natural history of HPV and anogenital cancer. Vacine. 
2006;24 Suppl 3:S42-51.

36. Spitzer M. Human papillomavirus: epidemiology, natu-
ral history, and clinical sequelae. OBG Management 
Supplement. 2006;18:S5-10.

37. Lehtinen M, Pawlita M, Zumbach K, et al. Evaluation of 
antibody response to human papillomavirus early pro-
teins in women in whom cervical cancer developed 1 to 
20 years later. Am J Obstet Gynecol. 2003;188:49-55.

38. Hildesheim A, Wang SS. Host and viral genetics and risk of 
cervical cancer. A review. Vírus Res. 2002;89(2):229-40.

39. Frish M, Biggar RJ, Goedert JJ. Human papilloma-
virus-associated cancers in patients with human 
immunodeficiency virus infection and acquired 
immunodeficiency syndrome. J Natl Cancer Inst. 
2000;92:1500-10.

40. Munoz N, Franceschi S, Bosetti C, et al. Role of Par-
ity and Human Papillomavirus in Cervical Cancer: 
The IARC Multicentric Case-Control Study. Lancet. 
2002;359:1093-101.

41. Moreno V, Bosch FX, Munoz N, et al. Effect of Oral Con-
traceptives on Risk of Cervical Cancer in Women With 
Human Papillomavirus Infection: The IARC Multicentric 
Case-Control Study. Lancet. 2002;359:1085-92.

42. Szarewski A, Cuzick J. Smoking and cervical neoplasia: 
a review of evidence. J Epidem Biostat. 1998;3:229-56.

43. Smith JS, Herrero R, Bosetti C, et al. Herpes simplex 
virus-2 as a human papillomavirus cofactor in the eti-
ology of invasive cervical cancer. J Natl Cancer Inst. 
2002;94:1604-13.

44. Rajkumar T, Franceschi S, Vaccarella S, et al. Role of 
paan chewing and dietary habits in cervical carcinoma 
in Chennai, India. Br J Cancer. 2003;88:1388-93.

45. Parkin DM, Bray, F, Ferlay J. Global cancer statistics. CA 
Cancer J Clin. 2005;55(2):74-108.

46. Solomon D, Davey D, Kurman R, et al. Forum Group 
Members, Bethesda 2001 Workshop. The 2001 Bethes-
da System: terminology for reporting results of cervical 
cytology. JAMA. 2002;287(16):2114-9.

47. Manos MM, Kinney WK, Hurley LB, et al. Identifying 
women with cervical neoplasia using human papil-
lomavirus DNA testing for equivocal Papanicolaou 
results. JAMA. 1999;281(17):1605-10.

222 Capítulo 13

Se
m

 o
 c

o
n

se
n

ti
m

en
to

 p
ré

vi
o

 p
o

r 
es

cr
it

o
 d

o
 e

d
it

o
r, 

n
ão

 s
e 

p
o

d
e 

re
p

ro
d

u
zi

r 
n

em
 f

o
to

co
p

ia
r 

n
en

h
u

m
a 

p
ar

te
 d

es
ta

 p
u

b
lic

aç
ão

 
 

©
 P

er
m

an
ye

r 
Po

rt
u

g
al

 2
01

1



48. Sherman ME, Solomon D, Schiffman M. ASCUS-LSIL 
Triage Study Group. Qualification of ASCUS. A com-
parison of equivocal LSIL and equivocal HSIL cervical 
cytology in the ASCUS-LSIL Triage Study. Am J Clin 
Pathol. 2001;116(3):386-94. 

49. ASCUS-LSIL Triage Study (ALTS) Group. Results of 
a randomized trial on the management of cyto-
logic interpretations of atypical squamous cells of 
undetermined significance. Am J Obstet Gynecol. 
2003;188(6):1383-92.

50. Lonky NM, Felix JC, Naidu YM, et al. Triage of atypi-
cal squamous cells of undetermined significance 
with hybrid capture II: colposcopy and hystologic 
human papillomavirus correlation. Obstet Gynecol. 
2003;101(3):481-9.

51. Duncan LD, Jacob SV. Atypical squamous cells cannot 
exclude a high-grade squamous intraepithelial lesion: 
the practice experience of a hospital-based reference 
laboratory with this new Bethesda system diagnosis 
category. Diagn Cytopathol. 2005;32(4):243-6.

52. Evans MF, Adamson CS, Papillo JL, et al. Distribution of 
human papillomavirus types in ThinPrep Papanicolaou 
tests classified according to the Bethesda 2001 termi-
nology and correlations with patients age and biopsy 
outcomes. Cancer. 2006;106(5):1054-64.

53. ASCUS-LSIL Triage Study (ALTS) Group. A randomized 
trial on the management of low-grade squamous in-
traepithelial lesion cytology interpretations Am J Ob-
stet Gynecol. 2003;188(6):1393-400.

54. Alvarez RD, Wright TC. Optical Detection Group: Effec-
tive cervical neoplasia detection with a novel optical 
detection system: a randomized trial. Gynecol Oncol. 
2007;104(2):281-9.

55. Massad LS, Collins YC, Meyer PM. Biopsy correlates of 
abnormal cervical cytology classified using the Bethes-
da System. Gynecol Oncol. 2001;82(3):516-22.

56. Dunn TS, Burke M, Shwayder J. A “see and treat” man-
agement for high-grade squamous intraepithelial le-
sion pap smears. J Low Genit Tract Dis. 2003;7(2):104-6.

57. Tam KF, Cheung AN, Liu Kl, et al. A retrospective review 
on atypical glandular cells of undetermined signifi-
cance (AGUS) using the Bethesda 2001 classification. 
Gynecol Oncol. 2003;91(3):603-7.

58. Derchain SF, Rebelo-Santos SH, Sarian LO, et al. Human 
papillomavirus DNA detection and histologic findings 
in women referred for atypical glandular cells or aden-
ocarcinoma in-situ in their Pap smears. Gynecol Oncol. 
2004;95(3):618-23.

59. Sharpless KE, Schnatz PF, Mandavilli S, et al. Dysplasia 
associated with atypical glandular cells on cervical cy-
tology. Obstet Gynecol. 2005;105(3):494-500. Erratum 
in: Obstet Gynecol. 2005;105(6):1495.

60. DeSimore CP, Day ME, Tovar MM, et al. Rate of pa-
thology from atypical cell Pap tests classified by 
the Bethesda 2001 nomenclature. Obstet Gynecol. 
2006;107(6):1285-91.

61. Kahn JA, Slap GB, Bernstein DI, et al. Psychological, 
behavioral, and interpersonal impact of human pap-
illomavirus and Pap test results. J Womens Health. 
2005;14(7):650-9.

62. Richart RM. Natural history of cervical intraepithelial 
neoplasia. Clin Obstet Gynecol. 1968;10:748.

63. Richart RM. A modified terminology for cervical in-
traepithelial neoplasia. Obstet Gynecol. 1990;75:131.

64. Cox JT, Schiffman M, Solomon D, et al. Triage Study 
(ALTS) Group: Prospective follow-up suggests similar 
risk of subsequent cervical intraepithelial neoplasia 
grade 2 or 3 among women with cervical intraepitheli-
al grade 1 or negative colposcopy and directed biopsy. 
Am J Obstet Gynecol. 2003;188(6):1406-12.

65. Castle PE, Stoler MH, Solomon D, et al. The relationship 
of community biopsy-diagnosed cervical intraepi-
thelial neoplasia grade 2 to the quality pathology-
reviewed diagnosis: an ALTS report. Am J Clin Pathol. 
2007;127(5):805-15.

66. Mitchell MF, Tortolero-Luna G, Wright T, et al. Cervical 
human papillomavirus infection and intraepithelial 
neoplasia. A review. J Natl Cancer Inst Monographs. 
1996;21:17-25. 

67. Harper DM, Franco EL, Wheeler CM, et al. Sustained ef-
ficacy up to 4.5 years of a bivalent L1 virus-like parti-
cule vaccine against human papillomavirus types 16 
and 18: follow-up from a randomized control trial. Lan-
cet. 2006;367(9518):1245-55.

68. Ault KA. Future II Study Group. Effect of prophylactic 
human papillomavirus L1 virus-like-particule vac-
cine onrisk of cervical intraepithelial neoplasia grade 
2, grade 3, and adenocarcinoma in-situ: a combined 
analysis of four randomized clinical trials. Lancet. 
2007;369(9576):1861-8. 

69. Harper DM. Prophylactic human papillomavirus vac-
cines to prevent cervical cancer: review of the phase II 
and III trials. Therapy. 2008;5(3):313-24.

70. Saslow D, Castle PE, Cox JT, et al. American Cancer Soci-
ety guideline for human papillomavirus (HPV) vaccine 
use to prevent cervical cancer and its percursors. CA 
Cancer J Clin. 2007;57:7-28.

71. Schiffman M. Integration of Human Papillomavirus 
Vaccination, Cytology, and Human Papillomavirus 
Testing. Cancer Cytopathol. 2007;111:145-53.

72. Ridley CM, Frankman O, Jones IS, et al. New nomencla-
ture for vulvar disease: International Society for Study 
of Vulvar Disease. Hum Pathol. 1989;20:495-6.

73. Sideri M, Jones RW, Wilkinson EJ, et al. ISSVD Vulvar On-
cology Sub committee. Squamous vulvar intraepitelial 
neoplasia: 2004 modified terminology. J Reprod Med. 
2005;50:807-10.

74. Ueda Y, Enomoto T, Miyatake T, Shroyer KR, Yoshizaki 
T, Kanao H, et al. Analysis of clonality and HPV infec-
tion in benign, hyperplastic, premalignant, and ma-
lignant lesions of the vulvar mucosa. Am J Clin Pathol. 
2004;122(2):266-74.

75. Bonvicini F, Venturoli S, Ambretti S, Paterini P, Santini 
D, Ceccarelli C, et al. Presence and type of oncogenic 
papillomavirus in classic and in differentiated vulvar 
intraepithelial neoplasia and keratinizing vulvar squa-
mous cell carcinoma. J Med Virol. 2005;77(1):102-6.

76. Srodon M, Stoler MH, Baber GB, Kurman RJ. The distri-
bution of low and high-risk HPV types in vulvar and 
vaginal intraepithelial neoplasia (VIN and VaIN). Am J 
Surg Pathol. 2006;30(12):1513-8.

77. Rodolakis A, Diakomanolis E, Vlachos G, Iconomou T, 
Protopappas A, Stefanidis C, et al. Vulvar intraepithelial 
neoplasia (VIN)--diagnostic and therapeutic challeng-
es. Eur J Gynaecol Oncol. 2003;24(3-4):317-22.

78. Sturgeon SR, Brinton LA, Devesa SS, Kurman RJ. In situ 
and 12. invasive vulvar cancer incidence trends (1973 
to 1987). Am J Obstet Gynecol. 1992;166(5):1482-5.

79. Sherman KJ, Daling JR, Chu J, Weiss NS, Ashley RL, Co-
rey L. Genital warts, other sexually transmitted diseas-
es, and vulvar cancer. Epidemiology. 1991;2(4):257-62.

80. Brinton LA, Nasca PC, Mallin K, Baptiste MS, Wilbanks 
GD, Richart RM. Case-control study of cancer of the 
vulva. Obstet Gynecol. 1990;75(5):859-66.

81. Madeleine MM, Daling JR, Carter JJ, Wipf GC, Schwartz 
SM, McKnight B, et al. Cofactors with human papillo-
mavirus in a population-based study of vulvar cancer. J 
Natl Cancer Inst. 1997;89(20):1516-23.

82. Hildesheim A, Han CL, Brinton LA, Kurman RJ, Schiller 
JT. Human 18. papillomavirus type 16 and risk of pre-

Human papillomavirus e lesões intra-epiteliais do tracto genital inferior 223

Se
m

 o
 c

o
n

se
n

ti
m

en
to

 p
ré

vi
o

 p
o

r 
es

cr
it

o
 d

o
 e

d
it

o
r, 

n
ão

 s
e 

p
o

d
e 

re
p

ro
d

u
zi

r 
n

em
 f

o
to

co
p

ia
r 

n
en

h
u

m
a 

p
ar

te
 d

es
ta

 p
u

b
lic

aç
ão

 
 

©
 P

er
m

an
ye

r 
Po

rt
u

g
al

 2
01

1



invasive and invasive vulvar cancer: results from a se-
roepidemiological case-control study. Obstet Gynecol. 
1997;90(5):748-54.

83. Joura EA, Lösch A, Haider-Angeler, MG, Breitenecker G, 
Leodolter 13. S. Trends in vulvar neoplasia. Increasing 
incidence of vulvar intraepithelial neoplasia and squa-
mous cell carcinoma of the vulva in young women. J 
Reprod Med. 2000;45(8):613-5.

84. Massad LS, Silverberg MJ, Springer G, Minkoff H,19. 
Hessol N, Palefsky JM, et al. Effect of antiretrovi-
ral therapy on the incidence of genital warts and 
vulvar neoplasia among women with the human 
immunodeficiency virus. Am J Obstet Gynecol. 
2004;190(5):1241-8.

85. Jamieson DJ, Paramsothy P, Cu-Uvin S, Duerr A,. HIV Ep-
idemiology 20. Research Study Group. Vulvar, vaginal, 
and perianal intraepithelial neoplasia in women with 
or at risk for human immunodeficiency virus. Obstet 
Gynecol. 2006;107(5):1023-8.

86. Barton SE, Maddox PH, Jenkins D, Edwards R, Cuzick J, 
Singer A. 21. Effect of cigarette smoking on cervical ep-
ithelial immunity: a mechanism for neoplastic change? 
Lancet. 1988;2(8612):652-4.

87. Chiesa-Vottero A, Dvoretsky PM, Hart WR. Histopatho-
logic study 23. of thin vulvar squamous cell carcinomas 
and associated cutaneous lesions: a correlative study 
of 48 tumors in 44 patients with analysis of adjacent 
vulvar intraepithelial neoplasia types and lichen scle-
rosus. Am J Surg Pathol. 2006;30(3):310-8.

88. Husseinzadeh N, Recinto C. Frequency of invasive 
cancer in 24. surgically excised vulvar lesions with 
intraepithelial neoplasia (VIN 3). Gynecol Oncol. 
1999;73(1):119-20.

89.  ones RW, Rowan DM. Vulvar intraepithelial neoplasia 
III: a 25. clinical study of the outcome in 113 cases with 
relation to the later development of invasive vulvar 
carcinoma. Obstet Gynecol. 1994;84(5):741-5.

90. Fonseca-Moutinho, JA:. Neoplasia Intraepitelial Vurl-
var. Um problema actual. Rev Bras Ginecol Obstet. 
2008;30(8) 30 (8): 420-6.

91. Sykes P, Smith N, McCormick P, Frizelle FA. High-grade 
vulval 14. intraepithelial neoplasia (VIN 3): a retrospec-
tive analysis of patient characteristics, management, 
outcome and relationship to squamous cell carcinoma 
of the vulva 1989-1999. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 
2002;42(1):69-74.

92. Kagie MJ, Kenter GG, Hermans J, Trimbos JB, Fleuren GJ. 
The 33. relevance of various vulvar epithelial changes 
in the early detection of squamous cell carcinoma of 
the vulva. Int J Gynecol Cancer. 1997;7(1):50-7.

93. McNally OM, Mulvany NJ, Pagano R, Quinn MA, Rome 
30. RM. VIN 3: a clinicopathologic review. Int J Gynecol 
Cancer. 2002;12(5):490-5.

94. Shafi MI, Luesley DM, Byrne P, Samra JS, Redman CW, 
Jordan JA, 32. et al. Vulval intraepithelial neoplasia-
-management and outcome. Br J Obstet Gynaecol. 
1989;96(11):1339-44.

95. Mene A, Buckley CH. Involvement of the vulval skin 10. 
appendages by intraepithelial neoplasia. Br J Obstet 
Gynaecol. 1985;92(6):634-8.

96. Benedet JL, Wilson PS, Matisic J. Epidermal thickness 
and skin 11. appendage involvement in vulvar intraep-
ithelial neoplasia. J Reprod Med. 1991;36(8):608-12.

97. Kagie MJ, Kenter GG, Fleuren, GJ, Trimbos JB. Vulvos-
copy in 36. benign and premalignant vulvar lesions: re-
sults of seven years vulvoscopy clinic. J Gynecol Tech. 
1997;3(1):21-6.

98. Rutledge F, Sinclair M. Treatment of intraepithelial car-
cinoma 42. of the vulva by skin excision and graft. Am 
J Obstet Gynecol. 1968;102(6):807-18.

99. Di Saia PJ, Rich WM. Surgical approach to multifocal 
carcinoma in 44. situ of the vulva. Am J Obstet Gynecol. 
1981;140(2):136-45.

100. Brown JV, Goldstein BH, Rettenmaier MA, Aylward MM, 
48. Graham CL, Micha JP. Laser ablation of surgical mar-
gins after excisional partial vulvectomy for VIN: Effect 
on recurrence. J Reprod Med. 2005;50(5):345-50.

101. van Seters M, van Beurden M, ten Kate FJ, Beckmann 
I, Ewing 49. PC, Eijkemans MJ, et al. Treatment of vul-
var intraepithelial neoplasia with topical imiquimod. N 
Engl J Med. 2008;358(14):1465-73.

102. Joura EA, Leodolter S, Hernandez-Avila M, Wheeler 
CM, Perez 50. G, Koutsky LA, et al. Efficacy of a quad-
rivalent prophylactic human papillomavirus (types 
6, 11, 16, 18) L1 virus-like-particle vaccine against 
high-grade vulval and vaginal lesions: a combined 
analysis of three randomized clinical trials. Lancet. 
2007;369(9574):1693-702.

103. Audet-Lapoint P, Body G, Vauclair R, et al:. Vaginal in-
traepithelial neoplasia. Gynecol Oncol. 1990; 36(2):232-
9 232-9.

104. Dodge JA, Eltabback GH, Mount SL, et al:. Clinical fea-
tures and risk of recurence among patients with vagi-
nal intraepithelial neoplasia. Gynecol Oncol. 2001; 83: 
363-9.

105. Diakomanolis E, Stephanidis K, Rodolakis A, et al:. Vagi-
nal intraepithelial neoplasia: report of 102 cases. Eur J 
Gynaecol Oncol. 2002; 23(5): 457-9.

106. Minucci D, Cinel A, Insacco E, et al:. Epidemiological 
aspects of vaginal intraepithelial neoplasia (VAIN). Clin 
Exp Obstet Gynecol. 1995; 22(1): 36-42.

107. Dávila, RM, Miranda MC:. Vaginal intraepitelial neopla-
sia and the Pap smear. Acta Cytol. 2000; 44(2): 137-40.

108. Kalogirou D, Antoniou G, Karakitsis P, et al:. Vaginal in-
traepithelial neoplasia (VAIN) following hysterectomy 
in patients treated   for carcinoma in situo f the cervix. 
Eur J Gynaecol Oncol. 1997; 18(3): 188-91.

109. Bornstein J, Adam E, Adler-Storthz K, et al:. Develop-
ment of cervical and vaginal squamous cell neoplasia 
as a late consequence of in utero exposure to diethyl-
stilbestrol. Obstet Gynecol Surv. 1988; 43(1): 15-21. 

110. Sugase M, Matsukura T:. Distinct manifestations of 
human papillomaviruses in the vagina. Int J Cancer. 
1997;72 72(3): 412-5.

111. Aho M, Vestrinen E, Meyer B, et al:. Natural history 
of vaginal intraepithelial neoplasia. Cancer. 1991; 
68(1):195 195-7.

112. Woodruff JD, Parmley TH, Julian CG:. Topical 5-fluor-
ouracil in the treatment of vaginal carcinoma in-situ. 
Gynecol Oncol. 1975; 3: 235-45.

224 Capítulo 13

Se
m

 o
 c

o
n

se
n

ti
m

en
to

 p
ré

vi
o

 p
o

r 
es

cr
it

o
 d

o
 e

d
it

o
r, 

n
ão

 s
e 

p
o

d
e 

re
p

ro
d

u
zi

r 
n

em
 f

o
to

co
p

ia
r 

n
en

h
u

m
a 

p
ar

te
 d

es
ta

 p
u

b
lic

aç
ão

 
 

©
 P

er
m

an
ye

r 
Po

rt
u

g
al

 2
01

1




