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ETIOLOGIA

O cancro do colo do útero é uma doença com-
plexa e multifactorial, sendo uma das neoplasias mais 
frequentes em algumas partes do mundo e o segundo 
cancro mais comum nas mulheres [1]. Há  mais de cen-
to e cinquenta anos que se reconhece que as doenças 
sexualmente transmissíveis, os cancros genitais e o sín-
droma de imunodeficiência adquirida estão relaciona-
dos com os estilos de vida e as práticas sexuais [2]. A 
infecção pelo vírus HPV (Human Papillomavirus) tem 

sido muito investigada pela sua relação com o desen-
volvimento do cancro do colo do útero. Vários estudos 
têm demonstrado que o HPV é um factor etiológi-
co necessário para o desenvolvimento desta neoplasia, 
embora não seja suficiente [3-6]. Segundo a Sociedade 
Portuguesa de Papilomavírus [7], a infecção por HPV, 
por si só, não leva ao desenvolvimento de cancro, no 
entanto, 99% das mulheres com cancro do colo do úte-
ro estão infectadas por estirpes de HPV de alto risco. O 
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A incidência do cancro do colo do útero diverge geograficamente, aumentando nos países subde-
senvolvidos. Portugal tem uma taxa de incidência desta patologia relativamente alta (17/100.000) 
e também uma das maiores taxas de mortalidade da europa. Apesar dos programas de rastreio 
existentes, o cancro do colo do útero é responsável por cerca de 250.000 mortes por ano. em 
Portugal são registados aproximadamente 1000 novos casos de cancro de colo do útero todos os 
anos, apresentando assim a incidência mais elevada da europa Ocidental. Os dois grandes picos de 
incidência no nosso país ocorrem nas mulheres entre os 40-45 anos e entre os 55-65 anos. Deste 
modo, o cancro do colo do útero pode ser considerado um problema importante de saúde, no qual 
se deve investir, de forma a tentar obter informações cada vez mais precisas para que se possa 
diminuir a sua incidência e mortalidade.
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vírus tem um papel como iniciador do tumor e existem 
cofactores que irão promover a evolução para o cancro 
[3,8]. São conhecidos como co-factores as característi-
cas demográficas, os hábitos tabágicos, o início precoce 
da primeira relação sexual, a história genética da mu-
lher, o comportamento sexual, o uso de contraceptivos 
orais, a presença de doenças venéreas, a história sexual 
dos parceiros, deficiências nutricionais (nomeadamente 
baixos níveis de vitamina A e C e de ácido fólico) e o 
número de gravidezes, que colocam a mulher em risco 
acrescido de desenvolver esta neoplasia [6, 9-13].

UM PROBLEMA REAL

Os comportamentos sexuais vão-se mudando ao 
longo dos tempos e consequentemente mudam-se os 
comportamentos de risco. A infecção por HPV é uma 
das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns 
nos adolescentes e jovens adultos, sexualmente activos, 

em particular entre 
os 16 e os 25 anos 
de idade [3,5,11]. 
Nesta faixa etária 
a prevalência de 
infecção por HPV 
pode atingir os 50% 
[3]. Vários estudos 
têm demonstrado 
que os conheci-
mentos dos jovens 
e dos adolescentes 
acerca do HPV e 
da sua ligação com 
o cancro do colo 
do útero são escas-
sos, revelando que 
apenas os que são 
portadores do vírus 
têm conhecimen-

tos mais aprofundados, visto terem acesso à informação 
[5,11,12]. Apesar de muitos reconhecerem que o de-
senvolvimento do cancro do colo do útero está relacio-
nado com a actividade sexual, a maioria desconhece o 
modo de transmissão do HPV e quais as possíveis con-
sequências de estar infectado com o mesmo. Não obs-

tante alguns adolescentes reconhecerem a relação en-
tre o HPV e o cancro do colo do útero, desconhecem 
a existência de co-factores que após a infecção pelo 
virús promovem o desenvolvimento da neoplasia [13].

PREVENÇÃO E RASTREIO
       
Para se enfrentar este problema e diminuir a taxa 

de incidência do cancro do colo do útero é necessário 
sensibilizar a população para o problema. O rastreio é 
fundamental para a detecção desta neoplasia em es-
tádios precoces. As suas formas mais comuns come-
çam por alterações assintomáticas nas células cervicais. 
Quando identificadas atempadamente, o tratamento 
pode ser iniciado de forma a impedir o desenvolvi-
mento do cancro. A Sociedade Americana do Cancro 
criou um conjunto de directrizes orientadoras dos 
programas de rastreio que facilitam a sua detecção e 
uniformizam a prática de cuidados, promovendo assim 
um rastreio mais eficaz e adequado [14]. 

Normalmente a infecção por HPV é assintomáti-
ca, o que dificulta a sua detecção, embora possa surgir 
prurido, ardor durante o acto sexual, algum corri-
mento anormal ou aparecimento de condilomas [7].
É importante salientar que o uso do preservativo não 
garante protecção total contra a infecção por HPV, 
embora permita diminuir o risco de infecção, pois este 
não protege os genitais externos que também podem 
apresentar células infectadas por HPV [3,15]. São co-
nhecidos aproximadamente 40 tipos de HPV que po-
dem infectar o tracto genitourinário. Destes, cerca de 
17, classificados como HPV de alto risco ou oncogé-
nicos, estão relacionados com o desenvolvimento de 
cancro [3]. Os tipos HPV16 e HPV18 são os que mais 
se associam ao desenvolvimento de cancro do colo do 
útero [4,8,15]. A melhor forma de actuar é prevenir. 
Sendo os jovens a população com maior taxa de pre-
valência de infecção por HPV, é fundamental avaliar 
quais os conhecimentos que estes possuem acerca do 
HPV e do cancro do colo do útero para que se pos-
sam adequar as medidas de rastreio e de promoção da 
saúde, no que diz respeito à actividade sexual e com-
portamentos de risco, com vista a evitar a propagação 
do vírus e consequentemente o desenvolvimento do 
cancro do colo do útero. 
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INTERVENÇÃO URGENTE

É fundamental desmistificar o problema. A infec-
ção por HPV é uma doença sexualmente transmissível, 
sendo diagnosticados 31.700 novos casos em todo o 
mundo [7]. Será que se estão a adequar as medidas ne-
cessárias para a sua prevenção? Para além de se intervir 
junto da população alvo, é necessário dar formação e 
sensibilizar os profissionais de saúde, para que estejam 
alerta e para que incentivem o rastreio, realizem sessões 
de promoção de saúde, nos centros de saúde e escolas, 
para que a informação seja divulgada adequadamente. 
A informação deve ser alargada aos pais e professores 
para que possam alertar para comportamentos de ris-
co. Os enfermeiros têm um papel essencial nesta área, 
pois são os profissionais de saúde que estão em primeira 
linha no que diz respeito à prevenção, rastreio e detec-
ção precoce do cancro [2]. Como promotores de saúde, 
são os elementos que estão em contacto directo com 
a população e que alertam e previnem para compor-
tamentos de risco, pelo que o papel do enfermeiro é 
fundamental. A infecção por HPV não é diagnosticada 
através do Papanicolau, uma vez que este exame não 
detecta o vírus, mas antes as alterações que este pode 
causar. A implementação de medidas de rastreio ade-
quadas para a detecção de HPV, juntamente com o exa-
me de Papanicolau, facilitaria a detecção de HPV numa 
população mais alargada.

NOVOS AVANÇOS

O desenvolvimento de vacinas terapêuticas e pro-
filáticas contra o HPV está a ser realizado, estando já 
comercializadas em alguns países. Estudos nesta área 
revelam que as vacinas que abranjam 4 ou 5 dos tipos 
de alto risco mais prevalentes de HPV devem prevenir 
cerca de 80-90% da incidência do cancro cervical [15]. 
Sugerem também que com a aplicação destas vacinas se 
reduz em cerca de 70% ou mais o número de casos de 
cancro do colo do útero na União Europeia [3], sendo 
assim mais uma arma na sua prevenção.

Em Portugal já se encontram a ser comercializados 
dois tipos de vacinas. A vacina desenvolvida pela Merk, 
comercializada pela Safoni Pasteur é uma vacina 
quadrivalente desenvolvida para prevenir precocemente 
o cancro do colo do útero, bem como outras doenças 

provocadas pelo HPV. Esta vacina tem como alvo 
quatro tipos de HPV (6, 11, 16 e 18) responsáveis 
pela grande maioria das doenças provocadas por este 
vírus (cancro do colo do útero; lesões cervicais pré-
neoplásicas, que podem evoluir para cancro do colo do 
útero; lesões cervicais precoces, que podem evoluir para 
lesões cervicais pré-neoplásicas; lesões genitais externas, 
incluindo lesões da vulva e vagina, que podem originar 
cancro da vulva e da vagina e verrugas genitais)[3,15-17]. 
Esta vacina encontra-se indicada para mulheres entre os 
9 e os 26 anos de idade[17]. A vacina desenvolvida pela 
GlaxoSmithKline tem como alvo os dois tipos de HPV 
mais associados com o desenvolvimento do cancro do 
colo do útero (HPV16 e HPV18), estando indicada 
para mulheres entre os 10 e os 45 anos de idade[18].

De acordo com vários estudos desenvolvidos, os 
homens também podem ser portadores de HPV e po-
dem infectar muitas mulheres com este vírus, pelo que 
a inclusão dos homens na vacinação contra o HPV está 
a ser ponderada[7].

Em Portugal nenhuma destas vacinas é comparti-
cipada pelo estado, tendo os custos que ser totalmente 
suportados pela mulher. O Infarmed está a analisar es-
tudos de custo/efectividade das vacinas, mas a decisão 
sobre a comparticipação será do Ministro da Saúde. A 
Direcção Geral de Saúde e a Comissão Técnica da Vaci-
nação têm analisado a doença e o contexto epidemio-
lógico português para avaliar as estratégias de vacinação 
mais adequadas. 

CONCLUSÃO
     
Após análise da bibliografia existente nesta área 

podemos concluir que conciliando as medidas de pre-
venção e promoção da saúde adequadas, com alerta es-
pecial para os comportamentos de risco, com medidas 
de rastreio eficazes e com a implementação das vacinas 
anti-HPV, é de esperar que a incidência de HPV di-
minua e por consequência que a taxa de incidência do 
cancro do colo do útero se reduza consideravelmente. 
É fundamental alertar que a saúde, prevenção e rastreio 
é um direito que a todos assiste. Para que se possam 
obter resultados significativos na prevenção do cancro 
do colo do útero muito ainda há a investir. Apesar da 
população afectada ser cada vez mais homogénea [2], 



OncO.news > AnO i ∙ n.º 2 ∙ jul-set 2007 7

esta continua a ser uma neoplasia mais frequente nas 
classes económicas mais desfavorecidas [11], pois estas 
não têm acesso à mesma formação nem informação, 
nem possuem os recursos económicos necessários para 
poder obter as vacinas. Qualquer que seja a intervenção, 
só abrangendo uma população alargada poderemos re-
almente obter os resultados desejados.  
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