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Resumo 

O Papilomavírus Humano (HPV) é o patógeno responsável por um sério problema de saúde pú-
blica no nosso país: o câncer de colo de útero. O diagnóstico precoce do HPV é fundamental para 
o controle do câncer de colo de útero e baseia-se, primariamente, no teste de Papanicolau. Devido 
a limitações nesse teste, técnicas moleculares de detecção do DNA do vírus foram implantadas 
com o intuito de melhorar a eficácia do diagnóstico. Dentre essas técnicas, destacam-se a reação 
da polimerase em cadeia (PCR) e a captura híbrida (CH). O presente estudo pretende avaliar a 
eficácia da PCR e da captura híbrida na detecção do DNA do HPV através de revisão de litera-
tura sistemática. A captura híbrida foi descrita como sendo uma técnica simples, rápida, segura 
e reprodutível, contudo, apresentou limitações como a falta de capacidade em detectar todos os 
tipos virais de alto risco e não determinar o tipo viral específico. A PCR mostrou ser mais sensível 
e específica na detecção do DNA do HPV, apresentando resultados discordantes em apenas dois 
estudos. Outras vantagens da PCR encontradas foram: maior rapidez, capacidade de detectar 
níveis muito baixos de cargas virais em células e tecidos mesmo em infecções consideradas não 
produtivas e a utilização de primers universais que permitem a detecção de todos os tipos de HPV 
existentes. Sendo assim, o estudo revelou que a PCR é a técnica mais eficaz para o diagnóstico do 
HPV, devendo este ser o método de escolha.
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1. Introdução
O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus per-
tencente à família Papillomaviridae, não envelopado, 
de forma icosaédrica, que possui DNA de fita dupla 
circular com 7.900 pares de base, capsídeo com diâ-

metro de 55 nm e seu peso molecular é de 5,2x 106 

daltons (PROJETO DE DIRETRIZES, 2002).

O HPV possui mais de 200 tipos identificados, 
sendo que cerca de 40 deles infectam o trato ge-
nital feminino, e sua presença é considerada uma

mailto:marcellefsm%40gmail.com?subject=
mailto:mah.goncalves%40hotmail.com?subject=


Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 4, n. 4, p. 59-65, jul./dez. 2016  |  60 

SANTOS, M.F.S.M; FONSECA, M.G.  |  Estudo comparativo das técnicas de PCR e captura híbrida para o diagnóstico do HPV...

condição necessária para o desenvolvimento de 
câncer no colo uterino. Esses tipos podem ser clas-
sificados de alto ou baixo risco conforme o poder 
de oncogenicidade (FERRAZ; SANTOS; DISCAC-
CIATTI, 2012). Os sorotipos de mais oncogênicos 
são 16, 18, 31 e 33, sendo que os sorotipos 16 e 18 
causam cerca de 70% dos cânceres cervicais invasi-
vos (OLIVEIRA et al., 2013).

Atualmente, é sabido que o HPV é o único causa-
dor do câncer de colo de útero (ALMEIDA; SA-
KAMA; CAMPOS, 2006). Este é o segundo tipo 
de câncer mais comum em mulheres no mundo, 
com cerca de 471 mil novos casos e 233 mil mortes 
por ano. Tornou-se um dos mais graves problemas 
de saúde pública, especialmente em países em de-
senvolvimento como o Brasil, que apresenta 40 mil 
novos casos por ano (RODRIGUES et al., 2009). 

O diagnóstico precoce do HPV, para o controle do 
câncer de colo de útero, baseia-se, primariamente, 
na observação de alterações morfológicas de es-
fregaços cervicais, conhecido como Papanicolau. 
No entanto, apenas uma pequena parcela da po-
pulação feminina em países subdesenvolvidos está 
envolvida em programas de prevenção contra o 
câncer de colo de útero e, mesmo em países desen-
volvidos, onde há ampla cobertura da população 
em programas desse tipo, ainda existe uma por-
centagem considerável de mulheres afetadas pela 
doença devido a falhas no teste de Papanicolau 
(LINHARES; VILLA, 2006). Por causa dessas limi-
tações, técnicas moleculares de detecção do DNA 
do vírus foram implantadas com o intuito de me-
lhorar a eficácia do diagnóstico (LUU et al., 2013). 

Sendo assim, torna-se necessário avaliar qual téc-
nica molecular é mais eficaz na detecção do DNA 
do HPV para um diagnóstico precoce, visando o 
controle dos casos de câncer de colo de útero. Ten-
do em vista que, dentre as técnicas moleculares, 
as mais difundidas são a reação da polimerase em 
cadeia (PCR) e a captura híbrida (CH), este estu-
do pretende comparar a performance das mes-
mas, pois, atualmente, existem poucas pesquisas 
sobre o tema.

2. Metodologia
O estudo se caracteriza por uma revisão de litera-
tura sistemática, produzida através de artigos pu-
blicados em revistas, nos anos de 1997 a 2015, e 
disponíveis em base de dados eletrônicos, como 
SciELO (Scientific Eletronic Library Online), Pub-
med, Portal de Periódicos do Ministério da Educa-
ção, INCA (Instituto Nacional do Câncer) e Minis-
tério da Saúde do Brasil.

Uma revisão sistemática, assim como outros 
tipos de estudo de revisão, é uma forma de 
pesquisa que utiliza como fonte de dados a 
literatura sobre determinado tema. Esse tipo 
de investigação disponibiliza um resumo das 
evidências relacionadas a uma estratégia de in-
tervenção específica, mediante a aplicação de 
métodos explícitos e sistematizados de busca, 
apreciação crítica e síntese da informação sele-
cionada (SAMPAIO; MANCINI, 2007). 

Para identificar as publicações, foram utili zados os 
descritores: “Papilomavírus humano; HPV; PCR; 
Captura hibrida; CH”. Foram selecionados artigos 
nos idiomas espanhol, inglês e português e descar-
tados os estudos que, apesar de constarem no re-
sultado da busca, não apresentaram relação com o 
assunto em estudo. 

3. Resultados e Discussão

3.1. PCR: a técnica,  
suas vantagens e desvantagens

A PCR é a técnica de biologia molecular mais 
utilizada na detecção viral, principalmente em si-
tuações onde a quantidade de DNA disponível é 
pequena, porém, possui algumas desvantagens, 
como falhas de amplificação por ineficiência de 
primers ou erro de extração do DNA (ASSUN-
ÇÃO; CORREIA, 2014). Além disso, a PCR conta 
com a desvantagem de necessitar de espaço ade-
quado e pessoal com experiência para minimizar 
os riscos inerentes à amplificação. Esses fatores li-
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mitam a sua implantação em diversos laboratórios 
(CAÑADAS et al., 2006). Para a realização da PCR, 
faz-se a extração do material genético adicionan-
do-se a ele uma mistura contendo desoxirribonu-
cleotídeos trifosfatos, os primers, DNA polimerase 
e tampão. Toda essa mistura é colocada num ter-
mociclador, onde ocorrem as etapas de desnatura-
ção, anelamento e extensão. Por fim, o resultado 
é analisado através de uma eletroforese em gel de 
agarose ou de poliacrilamida (LETO et al., 2011). 
Tal método permite selecionar iniciadores especí-
ficos de regiões únicas, presentes nos genes E6 e E7 
de cada subtipo do HPV, ou podem ser utilizados 
iniciadores para regiões conservadas ou comuns 
do genoma do vírus, como a L1 (WOLSCHICK 
et al., 2007). Os protocolos de PCR mais utiliza-
dos empregam primers consenso e degenerados 
de uma região altamente conservada do gene L1, 
como, por exemplo, o GP05+/06+ e o MY09/11 
(LIMA JÚNIOR et al., 2011).

A fim de aumentar a especificidade e eficiência da 
amplificação do DNA-alvo, foi desenvolvida uma 
variação da técnica de PCR que é conhecida como 
nested PCR (nPCR). Na nPCR, o produto da am-
plificação da primeira PCR é utilizado como mol-
de para a segunda, gerando um produto menor no 
final das duas etapas. A vantagem dessa técnica é 
que o DNA da segunda PCR está em concentra-
ções altíssimas, e os primers têm menos chances de 
anelamento em sequências inespecíficas, devido à 
redução do tamanho do molde (DEMATHE et al., 
2010). A técnica de nested PCR tem se mostrado 
mais sensível na detecção do HPV quando compa-
rada a métodos de PCR que utilizam apenas uma 
reação de amplificação (COSER et al., 2011). Ape-
sar da alta sensibilidade, essa técnica apresenta a 
desvantagem de ser demorada devido à necessida-
de de ocorrer duas etapas de PCR (ASSUNÇÃO; 
CORREIA, 2014). Demach et al. (2010), ao com-
pararem a utilização de PCR simples e nested-PCR 
na detecção de HPV em carcinoma epidermoide 
de lábio, observaram um aumento de mais de seis 
vezes no número de casos de HPV ao utilizar o 
método de nPCR.

Outra variação da técnica de PCR é a PCR em tem-
po real (RT-PCR). A RT-PCR tem como objetivo 
a conversão da fita simples de mRNA em DNA 
complementar, utilizando a enzima transcriptase 
reversa. A RT-PCR possui as mesmas três etapas 
da PCR convencional diferenciando pela quan-
tificação de expressão viral em tempo real. Sua 
visualização ocorre na forma de gráfico durante 
a execução da técnica. Apesar de essa técnica ser 
considerada sensível, eficiente, de rápida execu-
ção e apresentar menor índice de contaminação 
da amostra, a RT-PCR tem como ponto negativo 
o alto custo do equipamento de análise da amostra 
(ASSUNÇÃO; CORREIA, 2014). 

A PCR-RFLP (restriction fragment lenght polymor-
phism) usa enzimas de restrição para a genotipa-
gem viral. Esta técnica, utilizada juntamente com a 
convencional, possibilita detectar 40 tipos de HPV; 
além disso, a PCR-RFLP é financeiramente vanta-
josa (ASSUNÇÃO; CORREIA, 2014). Entretanto, 
esse método apresenta menor sensibilidade para 
definir os genótipos associados em casos de infec-
ções múltiplas devido à produção de padrões de 
restrição confusos (AEDO et al., 2007). Na PCR-R-
FLP, o DNA é amplificado por uma PCR conven-
cional, seguida de um processo de ação enzimática, 
que é capaz de reconhecer sítios de restrição espe-
cíficos e clivados (cada indivíduo possui alterações 
ao longo do seu material genético). Ao clivar as 
moléculas, as endonucleases formam fragmento 
com diferentes pesos moleculares e, com o auxílio 
de sondas hibridizadoras, a detecção das variações 
gênicas do organismo em estudo pode ser realiza-
da (ASSUNÇÃO; CORREIA, 2014).

3.2. Captura híbrida: a técnica,  
suas vantagens e desvantagens

A captura híbrida é uma técnica simples, rápida, 
segura e reprodutível. Para a realização do ensaio, 
são coletadas células esfoliadas obtidas do trato 
genital masculino e feminino ou a partir de ma-
terial de biópsia (CREMONESI et al., 2004). São 
utilizadas sondas de RNA altamente sensíveis, que 
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possuem a capacidade de detectar 18 dos aproxi-
madamente 30 tipos de HPV que, normalmente, 
infectam o trato anogenital. O teste diferencia dois 
grupos: A e B. O grupo A possui sondas para os 
tipos de HPV de baixo risco (6,11,42,43,44) e o 
grupo B possui sondas para detectar os tipos inter-
mediários e de alto risco (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59, 68) (JORDÃO et al., 2003). 

A captura híbrida é um dos métodos moleculares 
mais utilizados em nosso meio para a detecção de 
HPV. Pode ser aplicada com facilidade em labora-
tórios por não necessitar de instalações especiais 
e de pessoal com vasta experiência em técnicas 
moleculares (CAÑADAS et al., 2006). Entretan-
to, não detecta todos os tipos virais de alto risco, 
não determina o tipo viral específico e possui uma 
sensibilidade de 5 mil cópias/ml, podendo não ser 
adequada para revelar a presença do vírus no iní-
cio da infecção (RODRIGUES et al., 2009).

3.3. Comparação da eficácia  
diagnóstica das técnicas
As técnicas moleculares para a detecção do DNA 
do HPV mais utilizadas são a PCR e a captura hí-
brida. Contudo, ambas apresentam vantagens e 
desvantagens. (CAÑADAS et al., 2006). 

Estudos demonstram que, em comparação com o 
método de captura híbrida, que possui especifici-
dade de 78,3 a 93%, o PCR apresenta 92,8 a 100% 
de especificidade, sendo o método mais utilizado 
para a detecção de DNA do HPV. Na detecção de 
DNA viral em espécimes clínicos, o PCR é conside-
rado o mais sensível (VIDAL et al., 2012). Apesar 
de apresentar menor sensibilidade quando compa-
rada à PCR, a captura híbrida oferece menor risco 
de contaminação, sendo mais fácil de ser introdu-
zida nos laboratórios (CAÑADAS et al., 2006).

Na pesquisa de Nonnenmacher et al. (2002), de 
identificação do papilomavírus humano pela téc-
nica de PCR e captura híbrida em amostras de cé-
lulas da junção escamo-colunar de 975 mulheres 
assintomáticas, foram encontrados 15% de amos-
tras positivas para HPV pelo método de CH e 16% 

pelo método de PCR. Essa diferença de percentual 
ocorreu devido ao fato da captura identificar me-
nos tipos de HPV do que a PCR.

Ao comparar a detecção do HPV pelas técnicas de 
captura híbrida, PCR convencional (PCRc) e em 
tempo real (RT-PCR), foi observado que, dentre 
as 56 amostras analisadas, 43 destas obtiveram re-
sultados concordantes entre as técnicas de CH e 
PCRc, 41 foram concordantes entre a CH e a RT-P-
CR e 52 foram concordantes entre as duas técnicas 
de PCR. A partir disso, concluiu-se que todas as 
técnicas utilizadas foram eficazes na detecção do 
HPV. Contudo, por causa da alta complexidade e 
demanda de tempo da CH e por ter apresentado 
resultados possivelmente falso-positivos neste es-
tudo, a técnica mais adequada para a detecção do 
HPV é a PCR, principalmente por apresentar alta 
sensibilidade (RODRIGUES et al., 2009).  

Carmo e Fiorini (2007) concluíram em seu tra-
balho que as três técnicas de biologia molecular 
(captura híbrida, hibridização in situ e PCR) são 
importantes e eficientes para o diagnóstico do Pa-
pilomavírus humano, mas que a PCR é considera-
da a técnica com maior sensibilidade, especificida-
de e velocidade de análise, devendo ser o método 
de escolha para o diagnóstico eficiente do HPV. 

Segundo Wolschick et al. (2007), a captura híbrida 
é um método de detecção de HPV de fácil realiza-
ção, rápido e reprodutível, aplicado a grande núme-
ro de amostras e que possui sensibilidade compa-
rável à da PCR na detecção de lesões de alto grau, 
dado este que se mostra incompatível com outros 
estudos. Luu et al. (2013), em estudo que compara-
va a performance da captura híbrida e a PCR para 
a identificação de displasia cervical, observou que 
a PCR apresentou maior sensibilidade e menor es-
pecificidade na detecção de lesão intraepitelial es-
camosa de baixo grau (LSIL) e que a CH foi mais 
sensível e específica na detecção de lesão intraepi-
telial escamosa de alto grau (HSIL). 

Nomelini et al. (2007) desenvolveram uma pesqui-
sa, na qual pacientes selecionados que apresenta-
ram anormalidades na colposcopia foram testados 
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pelas técnicas de PCR e captura híbrida. A sensi-
bilidade do PCR e da captura híbrida na detecção 
de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) nesse 
estudo foi de 83,33% e 66,67%, respectivamente. 
O valor preditivo negativo no diagnóstico de NIC 
II e III do PCR e captura híbrida foi de 100% e 
94,74%, respectivamente. Além disso, Nomelini et 
al. (2007) verificaram que o custo total para a rea-
lização da PCR era de R$ 27,13 e R$ 104,30 para a 
captura híbrida, de acordo com a taxa de câmbio 
de 11 de novembro de 2005. Em contraste a esse 
dado, Rodrigues et al. (2009) afirmaram que a CH 
é um método mais barato que a PCR, podendo 
essa ser utilizada com mais frequência em países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 

De acordo com o estudo desenvolvido por Michelli 
et al. (2011), com o objetivo de comparar três mé-
todos de detecção do DNA do HPV (PCR utilizan-
do primers da região L1, PCR utilizando primers 
da região E6/E7 e captura híbrida) através de 100 
amostras cervicais de mulheres sexualmente ati-
vas, foi observado que 40% das mulheres foram 
positivas em, pelo menos, umas das técnicas diag-
nósticas testadas. Verificou-se que 12% das mulhe-
res apresentaram resultados positivos na captura 
híbrida, 26% na PCR L1 e 26% na PCR E6/E7. 
Com relação à técnica de PCR, 16% das mulheres 
obtiveram resultados positivos em ambos os méto-
dos. Apenas 4% das mulheres tiveram resultados 
positivos nos três métodos. 

Carestiato et al. (2006), ao analisarem 136 amos-
tras pelas técnicas de captura híbrida e PCR, ob-
servaram 71,3% resultados positivos para o DNA 
do HPV através da CH e 75% pela PCR. A con-

cordância entre os dois testes foi de 97,1%, contu-
do, 11 (2,9%) casos de discordância ocorreram: 7 
casos de citologia inflamatória foram negativos na 
CH e positivos no PCR, 1 caso de ASCUS (células 
escamosas atípicas de significado indeterminado) 
foi positivo na PCR e negativo na CH e 3 casos de 
LSIL foram positivos na CH e negativos na PCR. 
Nesse estudo, a taxa de sensibilidade e especifici-
dade para a captura híbrida foi de 99,2% e 86%, 
respectivamente, enquanto para a PCR os valores 
foram de 97,1% e 85,2%.

4. Conclusão
A presença do Papilomavírus humano é compro-
vadamente uma condição necessária para o de-
senvolvimento do câncer de colo uterino. Assim, 
é fundamental a conscientização popular acerca da 
prevenção, com o uso de preservativo nas relações 
sexuais, vacinação e da realização de exames gine-
cológicos periódicos, como Papanicolau e a utili-
zação das técnicas de biologia molecular nos casos 
necessários, possibilitando o diagnóstico precoce e 
evitando o desenvolvimento do câncer.

As técnicas moleculares de diagnóstico do HPV 
mais utilizadas encontradas na literatura são a 
PCR e a CH. Ao se comparar estas técnicas, foi 
possível observar que a CH demonstrou limitações 
na detecção e especificação dos tipos virais, já a 
PCR apresentou-se como especialista na detecção 
de todos os tipos do Papilomavírus humano, com 
menor tempo de execução, maior sensibilidade em 
níveis baixos de carga viral e melhor custo benefí-
cio, sendo esta a técnica molecular mais eficaz no 
diagnóstico do HPV.  

COMPARATIVE STUDY OF THE PCR AND HYBRID CAPTURE TECHNIQUES FOR HPV  
DIAGNOSIS: LITERATURE REVIEW

Abstract

The human papillomavirus (HPV) is the pathogen responsible for a serious public health pro-
blem in our country: the cervical cancer. Early detection of HPV is essential for the control of 
cervical cancer and it is based primarily on the Pap test. Due to limitations in this test, molecular 
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techniques that detect the HPV AND were introduced with the purpose of improving the effi-
ciency of diagnosis. Among these techniques there are the polymerase chain reaction (PCR) and 
hybrid capture (HC). This study aims to assess the effectiveness of PCR and HC in the detection 
of the HPV ADN through a systematic literature review. The hybrid capture was described as 
a simple, rapid, safe and reproducible technique, however it presented limitations such as lack 
of capacity to detect all viral types of high risk and it did not determine the specific viral type. 
The PCR proved being more sensitive and specific in HPV ADN detection presenting discor-
dant results in only two studies. Other advantages of PCR were: it is faster than HC, it has the 
ability to detect very low levels of viral load in cells and tissues even considered non-productive 
infections and the use of universal primers allows detection of all types of HPV. Thus, the study 
showed that the PCR is the most effective technique for the diagnosis of HPV, which must be 
the method of choice.
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HC. HPV. Human papillomavirus. Hybrid capture. PCR. Polymerase chain reaction.
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