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RESUMO 

Introdução: O carcinoma cervical é o quarto cancro mais comum entre as mulheres e o 

sétimo no global, sendo a causa de morte mais comum nos países em desenvolvimento. 

A infeção por HR-HPV, tem sido apontado como o fator de risco mais importante para a 

carcinogénese, sendo observado em 99% dos casos. Esta infeção é então necessária, mas 

não suficiente. Desde a introdução na rotina da citologia cervical, sob a forma de rastreio 

organizado, que a incidência e mortalidade por cancro do colo do útero diminuíram 

significativamente. Contudo, embora muito específico, este teste é pouco sensível. 

CINtec® PLUS cytology trata-se de um sistema que incorpora dois biomarcadores, p16 e 

ki67, através da coloração imunohistoquímica citoplasmática do primeiro e nuclear do 

segundo, desenvolvido por forma a aumentar a sensibilidade e especificidade na deteção 

da lesão intraepitelial de alto grau. A coexpressão pode identificar células com ciclo celular 

anormal. A interpretação do CINtec® PLUS é baseada na imunoreatividade p16 e Ki-67 na 

mesma célula e não requer análise da morfologia celular. Estes pressupostos prometem 

aumentar a especificidade para deteção de lesão intraepitelial de alto grau de métodos 

como a genotipagem HR-HPV, ao mesmo tempo que se elimina a variabilidade 

interobservador da citologia cervical. 

Objectivo: Este trabalho visa investigar a aplicabilidade, na prática clínica, do CINtec® 

PLUS, nomeadamente no que concerne à sua incorporação nos programas de rastreio 

nacionais de cancro cervical. 

Metodologia: Foi realizada uma pesquisa na base de dados MEDLINE da Biblioteca 

Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed) até 12/2017. Como palavras-chave 

utilizaram-se os termos p16INK4a, ki-67, Cervical cancer, Human Papilloma Virus (MeSH). 

Consideraram-se estudos retrospetivos e prospectivos que incluíssem marcação para p16 

e ki67, utilizando o kit CINtec® PLUS (Roche mtm Laboratories, Heidelberg, Germany), 

com ou sem tipagem simultânea de HPV como fator de comparação, em amostras 

citológicas e/ou histológicas. 

Resultados: Da análise dos estudos disponíveis, pode verificar-se que a performance do 

método em análise variou significativamente. Contudo, é notório o aumento da 

sensibilidade, sem perda de especificidade, quando comparado com a citologia 

convencional. 

Conclusão:, No contexto português, o CINtec® PLUS poderá ser útil como segundo 

exame de rastreio nos casos de HR-HPV não 16/18 em substituição da citologia. Mais 

trabalhos serão necessários para avaliar o papel do CINtec® PLUS no rastreio da lesão 
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intraepitelial de alto grau, bem como para definir os parâmetros de utilização do método, 

aplicabilidade a longo prazo, relação custo/benefício e eventual deteção automatizada.  

 

Palavras-chave: “p16INK4a”, “ki-67”, “Cervical cancer”, “Human Papilloma Virus” 
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ABSTRACT 

Background: Cervical carcinoma is the fourth most common cancer among women and 

the seventh cancer worldwide, being the most common cause of death in developing 

countries. HPV infection, mainly HR-HPV, has been identified as the most important risk 

factor for carcinogenesis, and is observed in 99% of cases. This infection is then necessary, 

but not sufficient. Since the routine introduction of cervical cytology, in the form iiiof 

organized screening, the incidence and mortality from cervical cancer have declined 

significantly. However, although very specific, this test is not very sensitive. CINtec® PLUS 

cytology is a system that incorporates two biomarkers, p16 and ki67, through p16 

cytoplasmic and ki67 nuclear immunohistochemical staining, developed in order to increase 

sensitivity and specificity in the detection of high-grade intraepithelial lesion. Coexpression 

can identify cells with abnormal cell cycle. The interpretation of CINtec® PLUS is based on 

the p16 and Ki-67 immunoreactivity in the same cell and does not require analysis of cell 

morphology. These assumptions promise to increase the specificity for detecting high-grade 

intraepithelial lesion from methods such as HR-HPV genotyping, while eliminating the 

interobserver variability of cervical cytology. 

Objective: This study aims to investigate the applicability, in clinical practice, of CINtec® 

PLUS, in particular as regards its incorporation into national cervical cancer screening 

programs. 

Methods: A search was performed in the MEDLINE database of the National Library of 

Medicine of the United States (PubMed) until 12/2017. As keywords, the terms p16INK4a, 

ki-67, Cervical cancer, Human Papilloma Virus (MeSH) were used. Retrospective and 

prospective studies including p16 and ki67 labeling were considered using the CINtec® 

PLUS kit (Roche mtm Laboratories, Heidelberg, Germany) with or without simultaneous 

typing of HPV as a comparison factor in cytological and/or histological specimens. 

Results: From the analysis of available studies, it can be verified that the performance of 

the method under analysis varied significantly. However, increased sensitivity, with no loss 

of specificity, is noticeable when compared to conventional cytology. 

Conclusion: In the Portuguese context, CINtec® PLUS may be useful as a second 

screening test in cases of HP-HPV non 16/18 replacing cytology. Further work will be 

needed to evaluate the role of CINtec® PLUS in the screening of high-grade intraepithelial 

lesions, as well as to define the parameters of method utilization, long-term applicability, 

cost/benefit ratio and eventual automated detection. 

Key words: “p16INK4a”, “ki-67”, “Cervical cancer”, “Human Papilloma Virus” 
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Índice de abreviaturas 

AGUS atipias glandulares de significado indeterminado 
ASC-US Células pavimentosas atípicas de significado indeterminado 
ASC-US+ Células pavimentosas atípicas de significado indeterminado ou grau superior 
ASC-H Células pavimentosas atípicas, sem excluir lesão intraepitelial de alto grau 
≥ ASC-US Células pavimentosas atípicas, sem excluir lesão intraepitelial de alto 
grau ou mais graves 
CIN Neoplasia Intraepitelial do Colo do Útero 
CIN1 Neoplasia Intraepitelial do Colo do Útero de Grau 1 
CIN2 Neoplasia Intraepitelial do Colo do Útero de Grau 2 
CIN2+ Neoplasia Intraepitelial do Colo do Útero de Grau 2 ou mais grave 
CIN2- Grau inferior a Neoplasia Intraepitelial do Colo do Útero de Grau 2 
CIN3 Neoplasia Intraepitelial do Colo do Útero de Grau 3 
CIN3+ Neoplasia Intraepitelial do Colo do Útero de Grau 3 ou mais grave 
≤ CIN3 Neoplasia Intraepitelial do Colo do Útero de Grau 3 ou menos grave 
EUA Estados Unidos da América 
LIAG lesão intraepitelial de alto grau 
LSIL lesão escamosa intraepitelial de baixo grau 
HGCIN Neoplasia Intraepitelial de Alto Grau 
HPV Papiloma Vírus Humano 
HPV+ resultado positivo em teste de rastreio de HPV 
HPV16+ resultado positivo em teste de rastreio de HPV16 
HR-HPV Papiloma Vírus Humano de alto risco 
HR-HPV- resultado negativo em teste de rastreio de HPV de alto grau 
HR-HPV+ resultado positivo em teste de rastreio de HPV de alto grau 
HSIL lesão escamosa intrepitelial de alto grau 
HSIL+ lesão escamosa intrepitelial de alto grau ou grau superior 
IARC Agência Internacional de Pesquisa em Cancro 
LBC Liquid-based Cytology 
MeSH Medical Subject Headings 
NILM Negativa para Lesão Intraepitelial ou Neoplasia Maligna 
pRb retinoblastoma fosforilado 
P16/ki67+ resultado positivo no teste de coloração para p16/ki67 
P16/ki67- resultado negativo no teste de coloração para p16/ki67 
SCC carcinoma de células escamosas 
p16 inibidor da cinase ciclino-dependente 16 Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor p16 
P53 proteína supressora tumoral p53  
USD Dólares dos Estados Unidos da América 
VPN Valor Preditivo Negativo 
VPP Valor preditivo positivo 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Cancro cervical 

O carcinoma cervical é o quarto cancro mais comum entre as mulheres e o sétimo 

no global, sendo a causa de morte mais comum nos países em desenvolvimento.(1) 

A infeção por HR-HPV, tem sido apontado como o fator de risco mais importante 

para a carcinogénese, sendo observado em 99% dos casos.(2)  Esta infeção é então 

necessária, mas não suficiente.(2)  Estima-se que, ao longo da sua vida, 40% das mulheres 

sejam infetadas por HR-HPV, sendo que, destas, 25% desenvolve infeção persistente e 

cerca de um terço evolui para lesão intraepitelial de alto grau, 5 a 6 anos após a infeção 

inicial.(2) 

O HPV leva a uma série de alterações que culminam com o desenvolvimento de 

carcinoma. No entanto, como atrás referido, estas alterações levam vários anos e, na 

grande maioria dos casos, a infeção é resolvida espontaneamente, sendo que apenas uma 

minoria desenvolve doença invasiva. Para que isso ocorra, é necessário que o HPV se 

integre no DNA das células do epitélio do colo do útero, em parte por incapacidade de 

eliminação do sistema imune do hospedeiro. Neste processo, são fundamentais duas 

oncoproteínas virais, E6 e E7. A primeira das quais interage com o P53 (proteína 

supressora tumoral), resultando na sua degradação e consequente diminuição da 

apoptose. Já E7 atua a nível do pRb, ligando-se a ele e impedindo que exerça o seu papel 

de paragem do ciclo celular. Em última instância, a expressão destas duas proteínas leva 

à proliferação celular descontrolada.(3) 

Desde a introdução na rotina da citologia cervical, sob a forma de rastreio 

organizado, que a incidência e mortalidade por cancro do colo do útero diminuíram 

significativamente. Contudo, embora muito específico, este teste é pouco sensível. Por 

outro lado, a citologia necessita de interpretação do patologista ou do citotecnologista, o 

que acarreta variações intra e interobservador, conforme documentado(4), que, aliado à 

baixa sensibilidade, tem impacto negativo no resultado clínico. No entanto, como cerca de 

99% das neoplasias escamosas cervicais estão associadas a HR-HPV, a introdução da 

pesquisa destes agentes na prática clinica veio preencher a lacuna da baixa sensibilidade 

da citologia.(5) Este é mais sensível, mas menos específico para deteção de lesões de alto 

grau (CIN2+), sobretudo em mulheres com menores de 30 anos, em que a infeção pelo 

vírus é muito frequente. Como a infeção por HR-HPV tem alta incidência em mulheres com 

menos de 30 anos, sendo na maioria dos casos transitória e não evoluindo para doença 
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pré-invasiva (CIN2 e CIN3), a tipagem nesta faixa etária não está recomendada por 

rotina.(6) 

ASC-US e LSIL representam cerca de 90% das citologias anormais. No entanto, 

estima-se que o risco de lesão intraepitelial de alto grau (CIN2+) no momento do exame 

ou subsequente (2 anos) seja de 15% em mulheres com ASC-US e 12-28% naquelas com 

LSIL(7), sendo que actualmente a tipagem HR-HPV é a única ferramenta disponível para 

estratificação de mulheres que beneficiam de colposcopia imediata. Contudo, dado que um 

resultado positivo tem especificidade entre 14 e 44% para deteção de CIN2+(7), a maioria 

das mulheres é submetida a colposcopia sem real necessidade. Deste modo, urge 

desenvolver uma nova ferramenta para triagem destes casos.  

 

1.2 Dados em Portugal 

Em Portugal, o cancro do colo do útero é o oitavo mais comum entre o sexo 

feminino, com uma incidência de 13,5/100.000 habitantes em 2010 e uma mortalidade de 

3,8/100.000 em 2014.(8) O pico de incidência situa-se entre os 40 e os 49 anos (1998-

2010).(9) 

A prevalência de HR-HPV entre a população portuguesa feminina não vacinada 

com citologia normal era de 5,5% em 2008, com pico entre os 20-24 anos e com declínio 

a partir dos 40.(9)  

De acordo com o estudo CLEOPATRE II (2008-2009), a prevalência média de HPV 

em amostras de CIN2+ era de 97,8%, com maior prevalência de genótipos de alto risco, 

nomeadamente HPV16. Infeções múltiplas foram observadas em 11.2% dos casos. Os 8 

genótipos mais frequentes foram 16, 31, 58, 33, 51, 52, 18, e 35 em CIN2 e 16, 31, 33, 58, 

52, 35, 18, e 51 em CIN3. Nos casos de carcinoma invasivo, os 12 genótipos encontrados 

foram 16, 18, 31, 33, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59 e 73.(10) Um outro estudo, datado de 2005, 

que envolveu 608 pacientes, demonstrou a infeção por HPV-6/11 em 18,9% e HPV-16 em 

44,2% das mulheres com LSIL; HPV-16 em 74.2% dos HSIL e 80.0% dos SCC; HPV-18 

foi encontrado em 3.1%, 0.8% e 15.0% dos LSIL; HSIL e SCC, respectivamente; e co-

infeção em 7.2% e outros tipos de HPV em 7% dos casos.(11) 

Um estudo retrospectivo de 1928 a 2005 concluiu que 67,4% dos casos de SCC do 

colo do útero se deviam a HPV 16 (58,2%) ou 18 (9,2%). No entanto, estes valores podem 

até estar subestimados, devido ao uso de fixador das amostras mais antigas, pois 

verificaram-se taxas crescentes de positividade ao longo das décadas.(12) 

Em Portugal, o rastreio é efetuado a mulheres entre os 25 e os 65 anos de idade 

utilizando teste HPV (Seegene PCR Kit, inclui 14 serótipos HR-HPV). Caso o resultado 

seja negativo, novo teste será realizado após 5 anos. Caso seja positivo, com identificação 
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de serotipos 16 ou 18, a mulher é encaminhada para colposcopia. Caso seja positivo com 

serotipos que não 16/18, é realizada citologia. Se o resultado desta for normal, repete teste 

HPV após a 1 ano. Se a citologia mostrar alteração igual ou superior a ASC-US, a mulher 

é submetida a colposcopia. Assim, no contexto do rastreio em Portugal seria pertinente 

avaliar a utilidade do CINtec® PLUS na referência para colposcopia de mulheres com teste 

HR-HPV positivo que não 16/18. Seria neste ponto que o CINtec® PLUS (em detrimento 

da citologia) poderia reduzir significativamente o número de colposcopias sem reduzir a 

sensibilidade para CIN2/CIN3. 

 

1.3 biomarcadores no cancro do colo do útero 

O uso de biomarcadores tem como objectivo detetar o início da transformação 

maligna, sendo cada vez maior o seu interesse na prevenção do cancro.(13) Por outro 

lado, os ensaios imunohistoquímicos são relativamente fáceis de realizar, em contraste 

com os critérios citomorfológicos, que possibilitam alguma variação intra e interobservador, 

colocando-os num patamar de fácil realização no laboratório de bioquímica.(14)  

P16INK4a (doravante designado por p16) é uma proteína reguladora do ciclo celular 

em G1-S.(15, 16). Trata-se de uma proteína supressora tumoral e um inibidor de cinase 

ciclina-dependente que bloqueia a fosforilação do pRb(1, 2, 16) para inibir a progressão do 

ciclo celular. Como a oncoproteína E7 do HR-HPV inativa o pRb, há sobreexpressão de 

p16 daí resultante(1, 16). Ambas as oncoproteínas E6 e E7 interagem com o p53 e pRb, 

culminando na expressão marcada de p16.(2) A inativação funcional do pRb resulta na 

instabilidade genética e mesmo transformação maligna, quando ocorre em células em 

replicação.(17) 

A sobreexpressão de p16 foi amplamente descrita em células com pRb inativo, que 

normalmente ocorre aquando da infeção por HPV.(15) Assim, a sua utilidade é não só 

como marcador de infeção viral, como também de avaliação da expressão dos genes e 

actividade do HPV.(16) No entanto, a sua expressão ocorre também em processos não-

neoplásicos, como sejam células endocervicais, endomentriais e metaplásicas.(5) Por não 

ocorrer apenas em processos neoplásicos, muitas vezes é requerida a análise morfológica 

por forma a destrinçar a expressão de p16 patológica da fisiológica.(17) 

Este marcador é já largamente utilizado na avaliação histológica, onde se mostra 

importante na diferenciação entre displasia escamosa e metaplasia escamosa imatura e 

atrofia, bem como na diminuição da variabilidade interobservador na classificação de 

processos neoplásicos e reactivos.(18) 
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Em estudos anteriores, foi demonstrada a sua eficiência na triagem para 

colposcopia de mulheres com citologia ASC-US ou LSIL. Demonstrou sensibilidade para 

deteção de CIN2+ similar ou mesmo ligeiramente superior às encontradas para o teste de 

infeção por HR-HPV, com especificidade superior.(17, 19-21)  

Ki67 é uma proteína nuclear e nucleolar que apenas é expressa em fases activas 

do ciclo celular (G1, S, G2 e M),(15) comportando-se, então, como um marcador expresso 

no núcleo de células em proliferação.(22) Nas lesões intraepiteliais, a expressão desta 

proteína pode ser identificada nas camadas intermédia e superficial do epitélio e, quanto 

maior o número de células positivas e mais distantes se encontrarem da membrana basal, 

maior o grau da lesão.(16) Por outro lado, a positividade do ki67 foi associada à infeção 

por HPV em lesões cervicais, vulvares e anais, com elevadas sensibilidade e 

especificidade.(16, 23)  

Assim, acredita-se que a co-expressão dos dois marcadores poderá identificar as 

células em verdadeira transformação oncogénica. 

CINtec® PLUS cytology (Roche mtm Laboratories, Heidelberg, Germany) trata-se 

de um sistema que incorpora dois biomarcadores, p16 e ki67, através da coloração 

imunohistoquímica citoplasmática do primeiro e nuclear do segundo. Comercializado pela 

Roche, foi desenvolvido por forma a aumentar a sensibilidade e especificidade na deteção 

da lesão intraepitelial de alto grau. O kit inclui um anticorpo monoclonal contra a proteína 

p16 (clone E6H4) e um outro (clone 274-11 AC3) dirigido à proteína ki67, cada um dos 

quais ligado a um cromogénio diferente. A expressão simultânea dos marcadores p16 e Ki-

67 deve-se excluir mutuamente sob condições fisiológicas normais, uma vez que possuem 

efeitos antagónicos: enquanto p16 tem actividade antiproliferativa, ki67 é expresso em 

células em divisão. Portanto, a coexpressão pode identificar células com ciclo celular 

anormal. A interpretação do CINtec® PLUS é baseada na imunoreatividade p16 e Ki-67 na 

mesma célula e não requer análise da morfologia celular.(24) Estes pressupostos 

prometem aumentar a especificidade para deteção de lesão intraepitelial de alto grau de 

métodos como a genotipagem HR-HPV(6, 17, 25, 26), ao mesmo tempo que se elimina a 

variabilidade interobservador da citologia cervical. 
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2. OBJECTIVOS 

Este trabalho visa investigar a aplicabilidade, na prática clínica, do CINtec® PLUS, 

nomeadamente no que concerne à sua incorporação nos programas de rastreio nacionais 

de cancro cervical.  

 

3. METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa na base de dados MEDLINE da Biblioteca Nacional de 

Medicina dos Estados Unidos (PubMed) de 1/2000 até 12/2017, com o objectivo de 

abranger os dados mais recentes acerca desta temática. Como palavras-chave utilizaram-

se os termos p16INK4a, ki-67, Cervical cancer, Human Papilloma Virus (MeSH) e apenas 

foram considerados artigos na língua inglesa. Consideraram-se estudos retrospetivos e 

prospectivos que incluíssem marcação para p16 e ki67, utilizando o kit CINtec® PLUS 

(Roche mtm Laboratories, Heidelberg, Germany), com ou sem tipagem simultânea de HPV 

como fator de comparação, em amostras citológicas e/ou histológicas. Foram excluídos 

artigos com marcação para p16 e/ou ki67 nos quais não foi utilizado o kit CINtec® PLUS. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 CINtec® PLUS  

Em 2011, Yoshida et al estudaram a relação entre os resultados CINtec® PLUS, 

citologia e tipagem HPV numa pequena amostra de 69 mulheres japonesas (média de 

idade: 35 anos) com citologia positiva prévia. Testaram estes parâmetros em dois tipos de 

amostra: colhida por médico e auto-colhida. Dos resultados ressalta o facto de a dupla 

positividade do CINtec® PLUS aumentar com o grau de lesão (de NILM a HSIL) na citologia 

colhida pelo médico, mas não colhida pela própria mulher. As amostras auto-colhidas 

tendem a subestimar o diagnóstico, por limitações da própria técnica de colheita.(16) 

O estudo demonstrou que os casos HR-HPV negativos e HPV de baixo risco 

apresentavam scores muito baixos de dupla coloração (tal como verificado por Longatto et 

al(27), os de alto risco scores intermédios, HPV 16 scores altos e 100% dos casos HSIL 

HPV 16 foram positivos para p16/ki67.(16) Estes achados vão de encontro à relação 

estreita entre coloração para p16 e tipo de HPV, com a mais intensa para HPV16 descrita 

por Sahebali(28). Como as infeções por HPV 16 tendem a persistir por mais tempo, faz 

sentido que sejam aquelas mais envolvidas no desenvolvimento de displasia de alto 

grau.(29) 

 

Donà et al (2012) realizaram um estudo semelhante ao de Yoshida et al, em que 

analisaram a dupla marcação p16/ki67, tipagem HPV e histologia em amostras colhidas 

imediatamente antes da colposcopia em 140 mulheres italianas (média de idades 37 anos) 

com citologia Papanicolaou anormal ou teste HPV positivo nos 3 meses anteriores. O meio 

utilizado para a citologia foi ThinPrep e o teste para deteção de HR-HPV foi Linear Array 

HPV Genotyping Test, sendo que se considerou positivo se detetado algum dos 13 

serótipos tidos como carcinogénicos ou possivelmente carcinogénicos pela IARC (16, 18, 

31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 68).(14) 

Dos casos de citologia NILM, nenhum apresentou reactividade para p16/ki67, 

enquanto a taxa de positividade foi semelhante entre LSIL e ASC-US (48,3% e 43,7%, 

respectivamente) e 92,3% dos HSIL+ foram positivos para a dupla marcação, o que vai de 

encontro ao achado de aumento da taxa de marcação com o agravamento da lesão do 

estudo de Yoshida. Por outro lado, a maioria dos casos p16/ki67 positivos em cada 

subgrupo de grau de lesão apresentou positividade também para HR-HPV.(14)  
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Neste estudo foi também constatado que a força da associação entre a marcação 

p16/ki67 e a infeção por HPV 16 e/ou 18 foi duas vezes mais forte que aquela encontrada 

para outros HR-HPV.(14) 

Correlacionando a marcação p16/ki67 com a histologia CIN2+, puderam verificar 

que existia uma forte associação, pois 79,7% casos foram positivos. Nos restantes casos, 

os autores estimam que se tratem de lesões CIN2 e CIN3 (nenhum dos SCC foi negativo 

para os marcadores) em eventual resolução espontânea. Por outro lado, apenas 26,5% 

dos casos CIN2- se mostraram reativos, o que poderá significar que se tratam de casos 

com probabilidade de evolução para lesão de grau superior.(14) De facto, del Pino et al 

estimaram que o p16 pode servir como marcador de evolução dos CIN1.(30) 

 

O maior estudo acerca desta temática, PALMS STUDY, foi desenvolvido por 

Ikenberg et al (2013) e envolveu 25577 mulheres (média de idades 39,9 anos) em 5 países 

europeus (Alemanha, Itália, França, Espanha e Bélgica).  Este estudo prospectivo foi 

também patrocinado pela Roche, no sentido de averiguar a performance do método no 

diagnóstico da lesão intraepitelial de alto grau, comparando-o com a citologia cervical e 

genotipagem HR-HPV. Aquelas com resultados anormais, à excepção daquelas com <30 

anos apenas com teste HPV positivo foram submetidas a colposcopia, cujo resultado foi 

usado como referência. Os critérios de exclusão incluíram gravidez e histerectomia.(6) 

Para a citologia foram usados a citologia convencional ou os meios ThinPrep Pap 

Test ou SurePath e para tipagem de HPV foi utilizado o teste Digene HC2 HPV DNA Test. 

Para avaliação da imunoreactividade foi usado CINtec® PLUS, revisto por citopatologistas 

independentes e os casos positivos confirmados por patologista. No caso de ser colhida 

biópsia na colposcopia, foi feita imunocoloração para p16 com CINtec® Histology Kit 

(Roche mtm laboratories) e classificada (padrão difuso positivo vs focal/negativo). Todos 

os casos discordantes (coloração difusa e sem CIN2+ na histologia e CIN2+ na histologia 

e coloração focal/negativa) foram avaliados separadamente.(6) 

A positividade no CINtec® PLUS foi de 5,4%, semelhante à do resultado ASC-US+ 

na citologia (5,2%) e cerca de metade da obtida com a tipagem (10,7%). No total da 

população estudada e para cada subgrupo, a sensibilidade do duplo teste p16/ki67 para 

CIN2+ foi estatisticamente superior à da citologia convencional (86,7% vs 68,5% para a 

população total; 89,4% vs 71,9% no subgrupo 18-29 anos e 84,7% vs 65,9% no subgrupo 

30-65 anos). As especificidades para ambos os métodos foram consideradas comparáveis 

(95,2% vs 95,4%).(6) 
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A tipagem HPV foi mais sensível que o imunoensaio no subgrupo 30-65 anos 

(93,3% vs 84,7%), contudo ligeiramente menos específico (93% vs 96,2%).(6) 

Neste estudo, o método utilizado para a citologia não foi o mesmo em todas as 

amostras. Encontraram-se diferenças entre os três métodos quando analisada a 

performance da dupla-marcação (ThinPrep sensibilidade 91,4% e especificidade 94,8%; 

SurePath 83,9 e 94,9% e esfregaço convencional 85,0% e 95,7%), com o ThinPrep a 

merecer a melhor das avaliações.(6) 

Assim, Ikenberg et al sugerem que a dupla marcação p16/ki67 apresenta bons 

valores de sensibilidade e especificidade na deteção de lesão intraepitelial de alto grau 

num único teste, mostrando-se uma ferramenta interessante, principalmente no sub-grupo 

abaixo dos 30 anos, em que não se apresentam alternativas à citologia convencional. 

Aumenta a sensibilidade em cerca de 18% quando comparado com a citologia 

convencional em mulheres de todas as idades, com especificidade de 95,2%. Quando 

comparado com o HR-HPV no sub-grupo de mulheres acima de 30 anos, a especificidade 

é significativamente superior, reduzindo o número de falsos positivos em cerca de 50%. No 

entanto, a sensibilidade é ligeiramente menor, contudo com significado estatístico. Um dos 

pontos fracos do desenho do estudo é o facto de as mulheres HPV positivas abaixo de 30 

anos não terem sido referenciadas para colposcopia, o que nos deixa sem dados acerca 

da presença de displasia de alto grau nesta população.(6)  

 

Killeen et al, no mesmo ano, obtiveram resultados com CINtec® PLUS, para 

deteção de CIN2+, sensibilidade 94,29% e especificidade 61,93% contra 91,43 e 14,72% 

para HR-HPV (Cervista HPV test (Hologic)) numa amostra de 515 mulheres (média de 

idades 35,82 anos) com citologias ASC-US, LSIL, ASC-H ou HSIL.(5) Em comparação com 

a equipa de Ikenberg, a dupla marcação obteve valores de sensibilidade superiores (94,29 

vs 86,7%), mas especificidade bastante inferior (61,93 vs 95,2%). No entanto, a amostra 

populacional é incomparavelmente menor e mais homogénea, pois todas as amostras 

foram colhidas no mesmo país e com a mesma metodologia (ThinPrep), e o teste utilizado 

para avaliar HR-HPV era diferente (apesar de apenas diferirem em 1 serotipo). Também o 

limite inferior de idade foi diferente nos dois ensaios, com 21 anos no de Killeen e 18 no de 

Ikenberg.(5, 6) 

 

De 2009 a 2011, Wentzensen et al, desenvolveram um estudo com 625 mulheres 

(>18 anos) referenciadas para colposcopia no estado de Oklahoma, EUA. Estas tinham 

citologia ASC-US HPV+ ou LSIL ou grau superior, independentemente do status HPV. 

Todas foram submetidas a citologia (ThinPrep), colposcopia (colhidos 4 fragmentos para 
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biópsia, sendo escolhido o resultado de maior gravidade), marcação com CINtec® PLUS 

e genotipagem para HR-HPV (Linear Array HPV Genotyping Test, 37 serótipos).(25) 

De acordo com o observado em outros estudos, encontrou-se uma maior 

prevalência de positividade para p16/ki67 com o aumento do grau de lesão (19,6% em 

NILM; 40,2% ASC-US; 68,8% LSIL; 82,5% ASC-H e 95,3% HSIL). A prevalência de 

positividade para os biomarcadores foi bastante menor nos casos HPV negativos (NILM 

3,9%; ASC-US 16,7% e ASC-H 0%). No universo da população total englobada neste 

estudo, a positividade para HPV foi superior àquela para p16/ki67 para NILM, ASC-US e 

LSIL, mas não diferiu significativamente em ASC-H e HSIL, indicando especificidade 

superior de p16/ki67 em relação a HR-HPV.(25) 

Avaliando os resultados histológicos, observou-se um aumento da proporção de 

p16/ki67+ com o aumento da severidade histológica (26,8% em histolológica; 48,0% em 

metaplasia escamosa atípica; 46,5% em CIN1; 82,8% em CIN2 e 92,8% em CIN3). Uma 

vez que se estima que apenas uma pequena fração dos CIN2 e cerca de 30% dos CIN3 

evoluam para carcinoma invasor e que o status para HPV16 e a idade ao diagnóstico 

estejam associados ao maior risco de invasão, as mulheres foram estratificadas em <30 

ou ≥30 anos e segundo o status HPV16. Verificou-se que em todas as categorias 

histológicas, excepto a metaplasia escamosa atípica, as mulheres com HPV16+ 

apresentavam p16/ki67+ em maior percentagem, sendo que as mulheres HPV16+ CIN3 

mostravam 100% positividade (≥30 anos) e 77,8% (<30 anos).(25) 

No total, a positividade de p16/ki67 foi de 59,6%, o que indica que a população 

sujeita a colposcopia poderia ter sido reduzida a cerca de metade se estes biomarcadores 

houvessem sido utilizados como teste adicional de triagem. As sensibilidade e 

especificidade para detectar CIN2+ foram 86,4% e 59,5%, respectivamente; e 93,2% e 

46,1% para CIN3+. Os resultados melhoram quando se analisa a população com ≥30 anos, 

em que o risco absoluto de CIN3+ em p16/ki67+ é de 36,8% e um risco absoluto de CIN3+ 

em p16/ki67- de 1,1%. No que respeita às mulheres <30 anos, a performance do teste ficou 

em 86,8%/55,4% para CIN2+ e 90,4%/40,5% para CIN3+, o que se traduz num VPP de 

17,2% e VPN de 96,9% para CIN3+. Em relação às categorias LSIL e ASC-US HPV+, 

p16/ki67 obteve valores de sensibilidade semelhantes a HPV, embora com melhor 

especificidade.  

Desta forma, os autores concluem que o CINtec® PLUS poderia reduzir a 

população sujeita a colposcopia em cerca de metade, mostrando-se uma boa opção de 

triagem, caso se demostre custo-efectivo.(25) 
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No total, os resultados deste ensaio independente foram semelhantes, embora com 

valores significativamente inferiores, principalmente no que se refere à especificidade, 

àqueles obtidos nos estudos patrocinados pelo distribuidor do CINtec® PLUS kit.(17, 31) 

 

4.2 CINtec® PLUS e ASC-US e LSIL 

Em 2011, Schmidt et al desenharam um estudo encomendado pelo fabricante do 

produto. Retrospectivo, procederam à imunocoloração para p16/ki67 em 776 amostras 

colhidas para citologia (ThinPrep) e categorizadas como ASC-US ou LSIL de entre uma 

população de 5 laboratórios europeus. Os resultados foram comparados com a biópsia de 

follow-up colhida 6 meses após a citologia inicial, bem como com os dados da tipagem 

para HR-HPV (Digene High-Risk HPV hc2 DNA test, Qiagen, Hilder, Germany). (17) 

A sensibilidade para detetar CIN2+ nas amostras ASC-US foi de 92,2% e a 

especificidade 80,6%, valores estes superiores àqueles encontrados com o teste HR-HPV 

(90,9% e 36,3%, respectivamente), principalmente no que respeita à especificidade. Já nos 

casos de LSIL, a sensibilidade foi de 94,2% e especificidade 68,0%, enquanto o teste para 

HR-HPV demonstrou sensibilidade ligeiramente superior (96,4%) e especificidade deveras 

inferior (19,1%). O grupo decidiu dividir as amostras em 2 faixas etárias: 18-29 anos e >30 

anos, não encontrando diferenças relevantes em termos de performance.(17).  

Será de referir que as elevadas taxas de performance podem estar enviesadas pelo 

facto de apenas terem sido analisados conjuntos em que estava disponível resultado 

histológico, o que pode ter contribuído para enriquecer a amostra no sentido da 

doença.(17) 

 

Waldstrom et al, em 2012, compararam as performances da marcação p16/Ki67 e 

do teste mRNA HPV (APTIMA HPV Assay, que deteta mRNA das oncoproteínas E6/E7 de 

14 HR-HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68)), em amostras LSIL. 

Analisaram amostras de 469 mulheres, com média de idades 32,3 anos, que haviam sido 

seguidas durante 5 anos, sendo considerado como referência o pior dos resultados. Como 

esperado, a percentagem de amostras positivas para cada um dos testes aumentou com 

a severidade do diagnóstico. O CINtec® PLUS apresentou sensibilidades de 88,5% e 

95,7%, respectivamente para CIN2+ e CIN3+ e especificidades 51,3% e 48,2%. Já o 

APTIMA revelou sensibilidades semelhantes (92% e 95,7%), mas especificidades 

consideravelmente inferiores (36,1% e 33,8%). Esta diferença torna-se ainda mais notória 
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quando se analisam dois subgrupos etários: ≥30 anos e <30 anos. No primeiro subgrupo, 

a marcação p16/ki67 obteve especificidade 51,3% para CIN2+ e 48,2% para CIN3+ versus 

36,1% e 33,8% do concorrente. No segundo grupo etário, CINtec® PLUS mostrou valores 

de 46,5% e 42,9% versus 24,4% e 22,2% do APTIMA. Assim, esta dupla marcação mostra-

se promissora na estratificação de risco das mulheres LSIL de faixa etária mais baixa., 

onde o teste HR-HPV não está recomendado.(32) 

 

A fim de avaliar a aplicabilidade deste teste na população com citologia ASC-US ou 

LSIL, Bergeron et al avaliaram os resultados referentes a estas alterações citológicas 

obtidos no estudo PALMS. Foram avaliadas um total de 1104 mulheres, com média de 

idades de 35,9 (ASC-US) e 32,9 anos (LSIL).(33) 

No grupo com ASC-US, as sensibilidades do co-teste para CIN2+ e CIN3+ foram 

semelhantes aos valores obtidos com o teste HR-HPV. No entanto, as especificidades 

encontradas foram consideravelmente superiores para p16/ki67 (78,7% CIN2+ e 78,2 

CIN3+ no total das mulheres) versus HR-HPV (60,4% CIN2+ e 59,8% CIN3+). Dividindo a 

população em dois sub-grupos, de < 30 anos e ≥ 30 anos, a diferença encontrada tornou-

se ainda mais notória no sub-grupo mais jovem (74,7% vs 47,3%). Estesresultados 

demonstraram valores preditivos positivos bastante superiores, quer para CIN2+, quer para 

CIN3+.(33) 

Em ambos os grupos houve uma taxa de positividade consideravelmente superior 

para HR-HPV, quando comparada com p16/ki67, o que, aliados aos valores de 

sensibilidade semelhantes e especificidade superior do p16/ki67, bem como PPV 

superiores, levam os autores a considerar que estes biomarcadores poderão ser 

importantes na redução da população sujeita a colposcopia, sem, contudo, comprometer o 

diagnóstico atempado das lesões suspeitas.(33) 

Já no grupo com LSIL, as sensibilidades obtidas para p16/ki67 foram de 85,7% 

(CIN2+) e 88,0% (CIN3+), versus 98,4 e 100% com HR-HPV, para os mesmos grupos, 

para todas as idades. Quanto às especificidades, aquelas obtidas com o co-teste foram 

substancialmente superiores às calculadas com HR-HPV para todas as idades (53,3% vs 

15,6% para CIN2+ e 49,3% vs 14,2% para CIN3+). Subdividindo os grupos foram 

encontradas também diferenças estatisticamente significativas de ordem de grandeza de 

3,0 e 4,3 para mulheres ≥30 anos e <30 anos, respectivamente. Em CIN2+, os VPP foram 

bastante superiores, atingindo 26,5% em mulheres de todas as idades e 29,4% em ≥30 

anos. Quanto aos VPN para CIN2+, foram similares para <30 anos (94,8% vs 94,5%) e 
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inferiores em todas as idades (95,0% vs 98%) e ≥30 anos (95,2% vs 100%), quando 

comparado com HR-HPV. Já em CIN3+, temos VPP superiores para p16/ki67 em todas as 

idades (10,8 vs 7,5%) e VPN semelhante em todos os subgrupos.(33) 

Apesar da menor sensibilidade (inaceitável para CIN2+) do CINtec® PLUS, a 

elevada especificidade e o facto de a utilização deste teste ter um risco relativo de CIN3+ 

<2% torna este método uma opção eficiente para o manejo de mulheres com LSIL, sem 

diferença estatísticas entre os 2 sub-grupos. Por outro lado, este ensaio corrobora a noção 

anterior de limitação do teste HR-HPV no manejo deste tipo de lesão, pois 86,7% 

apresentaram teste positivo.(33) 

 

Uijterwaal et al (2014, VUSA Screen Study), avaliaram citologias cervicais 

convencionais de 256 mulheres (média de idades: 40 anos) holandesas com ASC-US, 

AGUS e LSIL marcadas retrospectivamente para p16/ki67, comparando com os resultados 

do teste HR-HPV (Digene Hybrid Capture2) e os resultados do follow-up a longo termo 

(9anos) (26)  

As sensibilidades do CINtec® PLUS para CIN3+ e CIN2+ foram semelhante às 

encontradas para o teste HR-HPV (100% vs 96,3% para CIN3+ e 89,7% vs 96,6% para 

CIN2+). Já a especificidade e o VPP foram significativamente diferentes, com melhor 

resultado no teste da Roche (especificidade 64,4% vs 57,6% e VPP 28,4% vs 24,3% para 

CIN3+). Analisando o patamar CIN2+, estes mesmos parâmetros foram semelhantes 

(especificidade 73,1% para p16/ki67 e 68,1% para HR-HPV e VPP 54,7% e 52,3%, 

respectivamente). De modo semelhante ao encontrado por outros autores, as 

referenciações para colposcopia com o teste p16/ki67 seriam inferiores àquelas com HR-

HPV (43,6% vs 49,1%).(26) 

 

Loghavi et al (2012) estudaram também uma franja da população com citologia 

ASC-US e LSIL. Retrospectivamente, analisaram 188 esfregaços SurePath de mulheres 

com média de idades de 30 anos, que tinham registos de follow-up histológico ou citológico. 

Os resultados foram avaliados por 3 patologistas independentes e as mulheres seguidas, 

em média, durante 10 meses. Para cada mulher, o end-point foi o primeiro diagnóstico de 

HGCIN.(7)  

Nos casos com ASC-US, o imunoensaio obteve valores de sensibilidade e 

especificidade para detetar CIN2+, presente ou subsequente, de 91% e 62%, 

respectivamente. O grupo comparou então estes resultados com os obtidos com o teste de 

tipagem HR-HPV (Invader), concluindo que este último demonstrou pior performance na 
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deteção de lesão intraepitelial de alto grau presente ou subsequente (a 2 anos) que o 

CINtec® PLUS (91 e 44%, respectivamente). Já no grupo LSIL, o CINtec® PLUS mostrou 

sensibilidade 100% e especificidade 52%, enquanto o HR-HPV, para os mesmos 

parâmetros, obteve resultados de 100 e 36%, respectivamente. Ao analisar o grupo como 

um todo, a performance do imunoensaio foi de 94% sensibilidade e 60% especificidade, 

enquanto o Invader atingiu 94% e 42%, respectivamente.(7) 

 

Um estudo a uma escala menor, conduzido por Edgerton et al, avaliou, 

prospectivamente, a performance do CINtec® PLUS em 63 amostras de ASC-US, bem 

como o perfil de HR-HPV das mesmas. Será de salientar que foi usado o Digene Hybrid 

Capture II HPV DNA test, a citologia foi baseada em SurePath e as lâminas foram avaliadas 

por um único patologista. Os resultados obtidos para CIN2+ foram significativamente mais 

modestos que os dos colegas que utilizaram amostras maiores e mais do que um 

patologista, com sensibilidade de 64%, especificidade de 53%, VPP 28% e VPN 

84%,enquanto o teste HR-HPV obteve sensibilidade 100% e especificidade 21%. Perante 

estes valores, os autores admitem utilizar os dois sistemas sequencialmente a fim de 

aumentar a sensibilidade. Assim, para ambos os testes positivos, a especificidade 

aumentaria para os 63%.(3)  

 Os autores descrevem alguma dificuldade na interpretação dos resultados. 

Nomeadamente, no facto de as lâminas estarem coradas com hematoxilina e eosina, cuja 

coloração é apenas ligeiramente diferente da de Papanicolaou. Outro ponto fraco que 

apontam ao método é o consumo de tempo ao tentar distinguir células que apenas coram 

para um dos marcadores (metaplasia escamosa, metaplasia tubárica e células 

endocervicais que podem ser manchadas individualmente para p16 ou Ki-67; também no 

caso de inflamação aguda pode haver coloração nuclear para ki-67).(3)  

 

Um outro estudo, realizado na Irlanda por White et al (2015), englobou 471 

mulheres, com média de idades de 31 anos, referenciadas para colposcopia após 

anomalias mínimas na citologia em meio líquido. (3 ASC-US ou 2 LSIL consecutivos, 2 

citologias consecutivas com combinação de ASC-US e LSIL ou 3 citologias anormais nos 

10 anos anteriores ao estudo). Foi realizado follow-up semestral durante 2 anos após a 

colposcopia e foi tido como grau de comparação o grau de lesão ao fim do período de 

follow-up. Como termo de comparação foi utilizado o Digene Hybrid Capture II.(34)  

O teste HR-HPV detetou uma maior proporção de CIN2+, contudo cerca do dobro 

das mulheres foram positivas para HR-HPV, quando comparado com CINtec® PLUS. 
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P16/ki67 apresentou sensibilidades mais baixas que HR-HPV (75,4% e 79,2% vs 92,8% e 

95,8%, para CIN2+ e CIN3, respectivamente) e especificidade substancialmente superior 

(88,3% e 75,2% vs 48,9% e 40,4%, para CIN2+ e CIN3, respectivamente). Assim, o teste 

com os biomarcadores teve VPP superior (26,6% vs 15,4% para CIN3) e VPN inferior 

(97,0% vs 98,8%).(34) 

Subdividindo o grupo em ASC-US e LSIL, em geral, a especificidade e VPP 

demonstrado por p16 / Ki-67 permaneceram superiores aos demonstrados pelo HR-HPV 

em todas as categorias. No entanto, como o teste HR-HPV se demonstrou superior em 

relação à sensibilidade e VPN, o grupo investigou a combinação dos dois testes por forma 

a manter os pontos fortes de cada um deles. Quando combinados, o grupo considera a 

opção mais eficiente para identificar CIN2+, referenciando diretamente para colposcopia 

29,5%. P16/Ki-67- e HR-HPV- apresentam risco de 1,2% para CIN3, semelhante ao de um 

HR-HPV-, mas referenciando um muito menor número de mulheres.(34) 

 

4.3 CINtec® PLUS em ASC-H 

No que concerne ao valor destes biomarcadores nos casos de ASC-H, Sekoranja 

et al (2017) elaboraram um estudo retrospectivo em que realização marcação com CINtec® 

PLUS de citologias de 169 mulheres eslovenas (média de idades: 40,4 anos), 

categorizadas como ASC-H e realizadas nos 36 meses anteriores. Nos casos de HSIL 

histologicamente confirmado (57,4%), a marcação com p16/ki67 foi positiva em 94,8%. Dos 

grupos LSIL (17,7%) e sem patologia (24,9%), o teste foi positivo em 18,1% e 9,7%, 

respectivamente. A sensibilidade do conjunto na distinção entre sem patologia/LSIL ou 

HSIL foi de 95%, variando entre 94% e 100%, quando se subdivida em grupos etários; e a 

especificidade 72% (64-78%, consoante os grupos etários). Uma constatação curiosa 

encontrada foi a maior taxa de sensibilidade encontrada no grupo de mulheres com mais 

de 50 anos, que é precisamente aquele em que, regra geral, há mais dificuldade na 

avaliação dos esfregaços.(22) 

Assim, o co-teste poderá ser interessante na decisão de situações desafiadoras 

como aquelas em que a colposcopia é negativa ou quando a histologia não confirma HSIL. 

Por outro lado, devido à alta prevalência da infeção por HR-HPV em mulheres com menos 

de 30 anos, este co-teste poderá ser uma ferramenta importante ao possibilitar informação 

adicional para a decisão do seguimento a instituir neste grupo.(22) 
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4.4 CINtec® PLUS em citologia negativa e HR-HPV positivo  

Uma aplicação pertinente deste teste será a avaliação de mulheres com citologia 

negativa e HR-HPV+. De acordo com a literatura, se a mulher tem citologia negativa e HR-

HPV-, não desenvolverá doença nos 5-7 anos subsequentes, pois há fortes evidências que 

o tempo que medeia entre a infeção inicial e o carcinoma é cerca de 8 anos. No entanto, 

se for HR-HPV+, mesmo com citologia negativa, o risco de HGCIN ronda os 3-7%.(31)  

Dois grupos se debruçaram sobre esta temática. Petry et al (2011) avaliaram 425 

mulheres (média de idades: 41,6 anos) HR-HPV+ (HC2 Qiagen) e com citologia NILM 

(lâminas ThinPrep analisadas por citotecnologista experiente e confirmadas por 

patologista). Cada mulher repetiu citologia aos 6 meses e citologia+teste HR-HPV aos 12 

meses, sendo que qualquer citologia positiva seria enviada para colposcopia. Das 425 

amostras, 25,4% foram positivas para p16/ki67, das quais 31,5% tiveram biópsia positiva 

para CIN2+ durante o follow-up. Por outro lado, de entre aquelas com imunorreactividade 

negativa, 0,9% foram confirmadas como CIN2+.(31) 

 Assim, as sensibilidades para CIN2+ e CIN3+ neste subgrupo foram de 91,9% e 

96,4%. Do universo das amostras, apenas para 132 se obtiveram biópsias. Calculando a 

especificidade neste grupo, obtiveram valores de 82,1% para CIN2+ e 76,9% para CIN3+. 

No entanto, o facto de as biópsias não estarem disponíveis para todos os casos pode ter 

levado a um enviesamento dos resultados (quer sub, quer sobreestimação).(31) 

Já Uijterwaal et al (2015) analisaram os dados desta fração de mulheres no estudo 

VUSA (762 mulheres). As sensibilidades estimadas do método a 3 anos foram de 73,3% 

para CIN3+ e 68,8% para CIN2+. Já as especificidades foram de 70,0% e 72,8%, 

respectivamente.(35). Uma das razões para esta diferença de valores entre os dois grupos 

pode relacionar-se com o facto de este último ter utilizado como metodologia a 

descoloração de citologias convencionais, enquanto o primeiro utilizou material de 

ThinPrep.(35) 

Este grupo também comparou as performances do CINtec® PLUS e da tipagem 

HPV 16/18 (recomendada em países como os EUA) nesta população. O segundo teste 

obteve menor sensibilidade para CIN3+ (46,7% vs 73,3%) e CIN2+ (43,8% vs 68,8%). As 

especificidades da tipagem HPV 16/18 foram 78,3% e 79,4% (CIN3+ e CIN2+, 

respectivamente), ambos significativamente superiores aos valores obtidos com o CINtec® 

PLUS (70,0% e 72,8%). Por outro lado, as taxas de referenciação com o imunoensaio 

seriam superiores àquelas obtidas com a tipagem (35,8% vs 28,0%). O risco cumulativo a 

5 anos de mulheres HR-HPV+ com citologia negativa à partida seria de 6,9% e 12,2% 
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(CIN3+ e CIN2+, respectivamente). Adicionando os testes em questão, os valores obtidos 

não são significativamente diferentes entre si, com 3,3% (CIN3+) e 5,4% (CIN2+) para 

CINtec® PLUS- e 3,6% (CIN3+) e 8,5% (CIN2+) para tipagem HPV 16/18.(35) 

Assim, o uso do CINtec® PLUS como teste reflexo permitiria identificar a vasta 

maioria dos CIN2 e CIN3 em mulheres com citologia negativa e HR-HPV positivo, 

reduzindo significativamente o número de mulheres referenciadas para colposcopia. 

 

  4.5 CINtec® PLUS como teste reflexo em HR-HPV positivos 

 Considerando os dados recentes que apontam para maior eficácia na redução de 

CIN3 e SCC do rastreio com teste HR-HPV quando comparado com a citologia 

convencional, algumas entidades internacionais apoiam a implementação desta 

metodologia como rastreio primário. Dado o caracter transitório de muitas das infeções por 

este vírus, importaria então definir um método de triagem para mulheres HPV positivas.  

 Assim, Stanczuk et al (2017) compararam as performances de tipagem 

HPV16/18, imunocoloração p16/ki67 e citologia neste contexto. Foram, então, avaliados, 

retrospectivamente, 61 casos de CIN2+ e 279 controlos (idade entre os 20 e os 60 anos), 

todos HR-HPV+ (cobas 4800 PCR DNA test), com recurso a LBC, marcação p16/ki67 e 

tipagem HPV 16/18. Para 57 CIN2+ e 335 controlos foram também avaliados os mesmos 

parâmetros em amostras auto-colhidas.(36) 

 Analisando cada uma das estratégias isoladamente, a marcação p16/ki67 foi 

aquela com maior sensibilidade (85%), mas com o segundo melhor valor de especificidade 

(76,7%). A citologia foi o teste com melhor especificidade (89%) e sensibilidade 68%, 

enquanto a tipagem HPV 16/18 demonstrou sensibilidade 62% e especificidade 70,5%. Se 

observarmos as performances de acordo com os tipos de lesão (ASC-US, LSIL e HSIL), o 

CINtec® PLUS foi o mais sensível, mas consideravelmente menos específico que a citologia 

em todos os subgrupos. Assim, todos os ensaios, se positivos, excedem o patamar de 2% 

de risco que levaria a referenciar a mulher para colposcopia, mas nenhum deles, se 

negativo, confere probabilidade pós-teste inferior a 2%, que faria retomar a vigilância 

standard. No entanto, se uma mulher HPV 16/18 negativa obtiver resultado negativo no 

CINtec® PLUS, a sua probabilidade de ter CIN2+ é inferior a 2%.(36) 

 Quanto aos resultados das amostras auto-colhidas, estes foram semelhantes aos 

anteriormente descritos, com apenas uma diferença: a especificidade do p16/ki67 foi 

significativamente superior à da tipagem HPV 16/18. Desta forma, esta poderá ser, no 

futuro, uma opção válida para as mulheres que não cumprem o programa de vigilância 

recomendado atualmente.(36) 
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 Os autores foram ainda mais longe, testando a combinação de dois ou mais 

destes método. A aplicação de quaisquer dois testes na forma de co-testes, foi associada 

a sensibilidades absolutas iguais ou superiores a 90% e especificidades entre os 56% e 

72% (sendo que LBC+p16/Ki67 obteve 90% sensibilidade e 72,5% especificidade; HPV 

16/18+p16/Ki67 95% e 56,2%, HPV 16/18+LBC 93,3% e 62,8%, respectivamente). O co- 

-teste com as 3 modalidades aumentou a sensibilidade para 98,3%, baixando a 

especificidade para os 52,7%.(36) 

 

Gustinucci et al (2016), avaliaram prospectivamente a performance do CINtec® 

PLUS em comparação com citologia (ThinPrep) e mRNA E6/E7 (types 16/18/31/33/45 

NucliSENS easyQ,bioMe´rieux, Boxtel, The Netherlands) como testes de triagem, 

isoladamente ou em combinação com citologia numa população de 396 mulheres HR-

HPV+ (cobas 4800 HPV Test Roche Molecular Systems). As 6272 participantes (média de 

idades 48 anos) foram testadas para HR-HPV. Naquelas com resultado positivo foi 

efetuada pesquisa de mRNA E6/E7, p16/ki67 e citologia e, caso se comprovasse grau 

ASC-US ou mais severo, seriam encaminhadas para colposcopia. Caso a citologia não 

revelasse lesão, seriam retestadas para HPV após 12 meses. Se negativo, repetiriam ao 

fim de 3 anos, enquanto se fosse positivo, seria realizada colposcopia, teste mRNA E6/E7 

e CINtec® PLUS. O endpoint primário do estudo foi a deteção de lesão CIN2+ na primeira 

colposcopia.(37) 

Analisando a performance a 1 ano, o CINtec® PLUS obteve 87,6 e 74,9%, mRNA 

80,8 e 60,0%, citologia ASC-H/HSIL 53,2 e 97,3%, sensibilidade e especificidade, 

respectivamente, para deteção de CIN2+. Já para CIN3+ as sensibilidades foram: CINtec® 

PLUS 92,3%, mRNA 86,4%, citologia ASC-H/HSIL 74,1%. Assim, a citologia foi o teste com 

melhor especificidade para lesões de alto grau, enquanto o mais sensível foi o CINtec® 

PLUS. A tipagem de apenas HPV16 ou 16 e 18 apresentou menor sensibilidade que os 

outros métodos e menor especificidade que a citologia. Apesar de estar documentado o 

maior risco de progressão para CIN2+ da infeção por HPV 16/18 quando comparado com 

outros HPV, este resultado parece demonstrar que essa diferença se esbate com o passar 

do tempo. Quanto às taxas de referenciação para colposcopia, mRNA E6/E7 apresentou o 

maior valor (47%), seguido do CINtec® PLUS.(37)  

 

 

4.6 variações intra e interobservador 

Como supra descrito, uma das problemáticas desta nova metodologia assenta nas 

possíveis variações inter e intraobservador. Com o intuito de avaliar esta questão, 

McMenamin et al estudaram 972 casos de preparações ThinPrep (Hologic, Inc., 
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Marlborough, MA, USA) de mulheres HPV+ com citologias negativa, ASC-US, AGUS e 

LSIL. Recorreram, para tal, a 3 citotecnologistas, que avaliaram lâminas preparadas entre 

si, e a um patologista experiente na análise de citologias e histologias com marcação para 

p16, que as reavaliou. Não houve lugar a adjudicações nas lâminas duvidosas. As 

percentagens de concordância intra e inter citotecnologista foram classificadas como muito 

boas, variando de 82.8% a 94.9% e 89.2% a 93%, respectivamente. Quando comparados 

com o patologista de referência, a reproducibilidade variou de 95.5% a 98%.(24) A maioria 

dos casos de discordância resultou de problemas de celularidade inadequada. Os dados 

obtidos por outros colegas disponíveis na literatura mostraram reproducibilidades intra e 

interobservador entre bom e muito bom, com valores kappa entre 0,65 e 0,91 e 0,83 e 0,88, 

respectivamente. (10, 27-29) 

No entanto, os avaliadores apontaram como possível fonte de erro a dificuldade na 

identificação de marcação citoplasmática fraca de p16.(24) 

Assim, pode concluir-se que a subjectividade não constitui problema na 

implementação desta tecnologia, conquanto que sejam adotados critérios padronizados. 

No entanto, constatou-se que a prática constitui meio para melhoria da 

reproducibilidade da leitura(32, 38) Por outro lado, estes estudos utilizaram as tecnologias 

ThinPrep(38) e SurePathTM, sendo que este último apresentou piores resultados.(39) Isto 

vai de encontro ao descrito por Edgerton et al, que referiram que a leitura das lâminas com 

esta ultima tecnologia se mostrava mais difícil do que com LBC e ThinPrep, pois formava-

se uma estrutura tridimensional (versus a monocamada com LBC) que dificulta a 

interpretação.(3) 

Um grupo estuda já a implementação da deteção automática da imunoreactividade, 

com consequente redução de recursos humanos e custos. No entanto, os resultados são 

ainda preliminares.(40) 

 

4.7 Aplicabilidade a longo termo 

A grande novidade do trabalho de White foi a avaliação dos riscos absolutos de 

lesão durante 2 anos. O risco absoluto de CIN2+ e CIN3 em pacientes com HPV+ p16/ki67- 

foi de 15,6% e 6,3%, respectivamente. Já em mulheres com ambos os testes negativos, o 

risco absoluto calculado foi de 5,4 e 1,2%, respectivamente para CIN2+ e CIN3. Desta 

forma, os autores enfatizam a mais-valia na precisão da incorporação dos 2 testes na rotina 

do seguimento deste tipo de pacientes, reduzindo, assim, a referência para 

colposcopia.(34) 
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Já Uijterwaal et al (2014) realizaram um follow-up de 9 anos (média 61 meses). A 

incidência de risco cumulativo de CIN3+ a 5 anos de p16/ki67- e HPV-HR- foi 0,0%, 

enquanto se analisarmos apenas o resultado HR-HPV-, este risco sobe para 0,8%. Nos 

casos CIN2+, um teste negativo HR-HPV conduzia a um risco de 1,6%, enquanto um teste 

p16/ki67 negativo levava a 4,3% de risco, o que não foi considerado significativamente 

diferente pelos autores.(26) 

Comparando os resultados da equipa holandesa com os de White et al, o risco em 

pacientes HPV+ p16/ki67- foi superior para CIN2+ (18,8% vs 15%), mas inferior para CIN3+ 

(0,0% vs 6,3%). Nos casos de mulheres com ambos os testes negativos, os riscos 

calculados por Uijterwaal foram inferiores em ambos os patamares (0,0% vs 1,2% para 

CIN3+ e 0,9% vs 5,4% para CIN2+). De notar que este último grupo calculou riscos a 5 

anos, enquanto o primeiro calculou a 2 anos. (26) 

 

4.8 Relação custo-benefício 

Uma questão fulcral para a implementação do método na prática clínica é, sem 

dúvida, a relação custo-benefício. Embora pouca literatura esteja disponível, Killeen et al 

(2013), estimaram uma redução de custos de cerca de 46000 USD (equivalente a cerca de 

38000euros) se o CINtec® PLUS houvesse sido utilizado em vez do HR-HPV numa 

população de 515 mulheres havaianas.(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

5. CONCLUSÃO 

Da análise dos estudos disponíveis, é notório o aumento da positividade do CINtec® 

PLUS com o aumento do grau da lesão citológica. Por outro lado, a maioria dos casos HR-

HPV+ também se mostraram positivos para o teste em análise, o que corrobora a noção 

de que a co-expressão p16/ki67 identifica células em ciclo celular anormal, em que está 

implicada a infeção por estes vírus, principalmente serotipos 16 e 18. 

Com a introdução deste teste na prática clínica, o número de mulheres enviadas 

para colposcopia poderia diminuir significativamente, sem comprometer o diagnóstico 

atempado de lesões suspeitas. Assim, por um lado, reduzia-se a ansiedade das mulheres 

e, por outro, os custos inerentes ao exame. 

No entanto, pode verificar-se que a performance do método em análise variou 

significativamente entre os vários estudos, o que se pode dever aos diferentes desenhos 

(retrospectivo vs prospectivo, número de mulheres, etc), meios utilizados para citologia, 

leitura por profissional treinado vs não treinado vs vários profissionais. Contudo, é notório 

o aumento da sensibilidade, sem perda de especificidade, quando comparado com a 

citologia convencional. Este último método apresenta então baixa sensibilidade para ser 

utilizado como primeiro teste de rastreio, sendo a determinação de HR-HPV consensual 

nos dias de hoje. A literatura disponível apresenta o CINtec® PLUS com sensibilidade 

comparável ao teste HR-HPV, contudo com especificidade superior. 

De uma forma geral, a implementação do CINtec® PLUS poderia ser útil nos casos 

de ASC-US ou LSIL, nomeadamente em mulheres com idade inferior a 30 anos para 

detetar o risco de progressão para lesão intraepitelial de alto grau, uma vez que nesta faixa 

etária as infeções por HR-HPV são muito frequentes. Este teste também poderia ser 

utilizado para selecionar as mulheres com HR-HPV persistente e citologia NILM que teriam 

indicação para colposcopia. 

No contexto de rastreio organizado em Portugal, o CINtec® PLUS poder-se-ia 

mostrar uma ferramenta interessante como segundo exame de rastreio nos casos de HR-

HPV+ não 16/18 em substituição da citologia.  

Apesar dos poucos estudos disponíveis apontarem para uma redução de custos 

com a introdução desta metodologia, não pode ser ignorada a dificuldade na leitura dos 

resultados relatada por alguns autores, o que significa mais tempo despendido e, portanto, 

maiores custos para o Serviço Nacional de Saúde. 
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Assim, mais trabalhos serão necessários para avaliar o papel do CINtec® PLUS no 

rastreio da lesão intraepitelial de alto grau, bem como para definir os parâmetros de 

utilização do método, aplicabilidade a longo prazo, relação custo/benefício e eventual 

deteção automatizada.  
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Tabela I – Valores de especificidade e sensibilidade para CIN2+ e CIN3+ de acordo com 
os vários autores citados. 

   CIN2+ CIN2+ CIN3+ CIN3+ 

Autor, 
ano 

Nº 
participant
es 

Citolog
ia 

Especificida
de 

Sensibilida
de 

Especificida
de 

Sensibilida
de 

Ikenberg 
et al, 
2013 

25577 todas 95,2% 86,7%   

Killeen et 
al, 2013 

515 ASC-
US, 
LSIL, 
ASC-
H, 
HSIL 

61,93% 94,29%   

Schmidt 
et al, 
2011 

776 ASC-
US 

80,6  92,2    

  LSIL 68,0%  94,2% 
(LSIL) 

  

Wentzens
en et al, 
2011 

625 ASC-
US 
HPV+, 
LSIL 
ou 
superi
or 

59,5%, 86,4% 46,1% 93,2% 

Waldstro
m et al, 
2012 

469 LSIL 51,3%  88,5%  48,2%  95,7%  

Bergeron 
et al, 
2015 

1104 
(PALMS) 

ASC-
US 

78,7%  94,4%  78,2%  100%  

  LSIL 53,3%  85,7%  49,3%  88,0%  

Uijterwaal 
et al, 
2014 

256 ASC-
US, 
AGUS 
e LSIL 

73,1%  89,7%  64,4%  100%  

Loghavi 
et al, 
2012 

188 ASC-
US 

62%  91%    

  LSIL 52%  100%    
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  ASC-
US e 
LSIL 

60%  94%    

Edgerton 
et al, 
2011 

63 ASC-
US 

53% 64%    

White et 
al, 2015 

471 ASC-
US e 
LSIL 

88,3%  75,4%  75,2%  79,2%  

Petry et 
al, 2011 

425 HR-
HPV+, 
NILM 

82,1%  91,9%  76,9%  96,4%  

Uijterwaal 
et al,   

762 HR-
HPV+, 
NILM 

72,8% 68,8% 70,0% 73,3% 

Stanczuk 
et al, 
2017 

61 CIN2+ 

279 
controlos 

HR-
HPV+ 

76,7% 85%   

Gustinucc
i et al, 
2016 

6272 HR-
HPV+ 

74,9% 87,6%  92,3% 
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