
PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO PELO HPV E DE LESÕES 

ESCAMOSAS DO COLO UTERINO EM MULHERES 

RIBEIRINHAS NO ESTADO DO PARÁ 

 
 

Gleyce F.S. Santos1, Elza B. Brito2, Dirce N. Pinheiro2, Bruna E. S. 
Borges3, Camile I. M. Silva2, Elisa S. Soares3, Jessica A. N. Gomes3, Hellen 

T. Fuzii3, Maria C. N. Pinheiro3 

 
1 
Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará, av. Generalíssimo Deodoro, 

92, CEP: 66055-240 Belém, Pará, Brasil. E-mail: gleyce_fatima@hotmail.com. 
2 
Núcleo de 

Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará , av. Generalíssimo Deodoro, 92, CEP: 

66055-240 Belém, Pará, Brasil. 
3 
Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais. Núcleo 

de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará , av. Generalíssimo Deodoro, 92, CEP: 

66055-240 Belém, Pará, Brasil.   

 
O principal fator associado com a ocorrência de câncer de colo do útero é a 
infecção pelo Papilomavírus humano (HPV). Estudos mostram que mais de 
80% da incidência e mortalidade relacionadas aos casos de câncer cervical 
ocorrem em regiões que oferecem recursos limitados e tem pouco ou nenhum 
acesso a serviços de saúde preventiva. A proposta deste estudo é avaliar a 
prevalência da infecção pelo HPV e das lesões precursoras do câncer de colo 
uterino em comunidades ribeirinhas situadas em diferentes regiões no estado 
do Pará, no período de 2013-2014. A amostra é composta de 310 mulheres de 
três comunidades, duas pertencentes ao município de Itaituba (A e B), e uma 
no município de Limoeiro do Ajuru (C) baixo Tocantins, com idade variando de 
12 a 68 anos e que se submeteram ao exame colpocitológico e a pesquisa do 
DNA/HPV. A prevalência de infecção por HPV na comunidade (A) foi 20,2%,na 
comunidade (B) de 16,4% e na comunidade (C) foi de 13%. A prevalência das 
lesões de alto grau- LIEAG (5,9%) e lesões de baixo grau-LIEBG (4,8%) foram 
maiores na comunidade (B). Não houve diferença significativa entre as 
prevalências de lesões precursoras nas comunidades pesquisadas. Os 
resultados indicam que as mulheres ribeirinhas da região do Tapajós 
apresentam prevalência mais elevada em relação à comunidade da região do 
baixo Tocantins, sugerindo a necessidade de fortalecimento das ações 
educativas de prevenção do câncer de colo uterino, principalmente nas 
comunidades da região do Tapajós. Portanto, as mulheres ribeirinhas 
necessitam de grande atenção pelo poder público, pois a localização 
geográfica da maioria dessas comunidades constitui um dos fatores que 
dificulta o acesso das mulheres ao Programa de Prevenção do Câncer de Colo 
Uterino (PCCU). 
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