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HPV
As 10 perguntas, cujas respostas
precisa saber!
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O HPV é o Papiloma Vírus Humano. É um

vírus que infeta de forma muito prevalente
os seres humanos, não escolhendo género

ou idade. São conhecidos mais de 200
tipos de HPV. Consoante a gravidade das

lesões que podem provocar são
classificados em HPV de alto risco (HPV-
Ar) e HPV de baixo risco. O HPV afeta os
órgãos genitais – vulva, vagina, colo do

útero, pénis – o ânus, o trato respiratório
superior, a cavidade oral e a pele.

O que é o
 HPV? 



Porque é
importante

falar de
HPV? 
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Porque o HPV-Ar é responsável pelo
cancro do colo do útero (CCU), uma

doença grave que afeta mulheres
jovens. Dos HPV considerados de alto

risco, o 16 e o 18 são os responsáveis
por 75% das lesões malignas.

Portugal é dos países da Europa
Ocidental com a incidência mais

elevada de CCU, morrendo, em
média, 1 mulher/dia desta patologia.

Foi, em 2020, o 2.º cancro mais
frequente nas mulheres portuguesas

com menos de 50 anos. 
 



Como se 
transmite? 

A transmissão do HPV faz-se muito
facilmente por contacto pele a pele e

mucosas. Cerca de 40 tipos de HPV são
transmitidos por via sexual. A infeção por

HPV constitui a doença de transmissão
sexual mais comum em todo o mundo. Uma

vez que se transmite pele a pele, não é
obrigatório a relação sexual com

penetração para que haja infeção. Em casos
raros, uma mãe infetada pode transmitir a

infeção ao seu filho durante a passagem
deste no canal de parto. A criança poderá
então desenvolver uma entidade benigna

chamada papilomatose laríngea. No
entanto, excluindo a presença de lesões

virais que causem obstrução do canal de
parto, a infeção genital materna pelo HPV

não obriga a cesariana. O HPV não é
transmitido por objetos, tais como toalhas,

ou pelo uso de sanitários.
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Quais são os
sintomas e que
doenças provocam?
 Na maior parte dos casos é uma doença assintomática.
Por essa razão, homens e mulheres infetados
transmitem a infeção aos seus parceiros, sem o saber. 
A infeção não implica o desenvolvimento de doença
grave, uma vez que na grande maioria dos casos, ou
seja, em cerca de 95% das situações, há uma regressão
da doença, decorrente das capacidades naturais de
defesa do organismo através do seu sistema imunitário.

Os HPV de baixo risco, em especial o 6 e o 11, são
responsáveis por condilomas planos ou verrugas
genitais, e, na mulher, displasias da vulva, vagina e colo
do útero de baixo grau, ou seja, de pouca gravidade. A
infeção pode igualmente acometer a pele em qualquer
área corporal como, por exemplo, a palma, dedos das
mãos e planta dos pés, face e pescoço, manifestando-se
nesses locais como uma verruga, cuja morfologia varia
consoante a localização.
 
Em cerca de 5% dos casos de infeção a HPV, a
persistência de tipos de vírus de alto risco (HPV- Ar)vai
provocar lesões celulares pré-malignas ao hospedeiro
que poderão, se não diagnosticadas e tratadas,
culminar no cancro. O CCU e alguns carcinomas da
vulva e vagina são disso exemplo. No homem, o cancro
do pénis, embora mais raro que os homólogos na
mulher, é uma realidade. O HPV pode igualmente afetar
a cavidade oral e o ânus, provocando o cancro.
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Como se
diagnostica
o HPV? 
A deteção do HPV é feita nas
mulheres através da análise das
células do colo uterino, colhidas
por citologia vaginal. Na prática,
através da pesquisa de ácidos
nucleicos celulares, visa-se
detetar a população feminina
infetada com HPV-Ar, e, por isso,
com risco significativo para
desenvolverem CCU. 
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Sim. 

Várias são as formas de o fazer. A presença
de verrugas genitais ou anais, lesões

vermelhas do colo uterino, sangramento
genital feminino anómalo após relações

sexuais, devem alertar para a possibilidade
de doença a HPV. Anomalias subclínicas

celulares são encontradas através da
citologia cervico-vaginal.

A colposcopia, é uma técnica que utiliza um
microscópio binocular que permite a

visualização do trato genital de forma
ampliada. A observação de padrões atípicos

da superfície epitelial das células, tecido
conjuntivo subjacente e respetiva rede

vascular, sugere uma possível lesão a ser
biopsada. A anuscopia possibilita,

similarmente, a observação anal. A biopsia
de uma lesão é a forma de obter o estudo

histológico da mesma, e assim conduzir ao
seu diagnóstico.  

 

E as lesões provocadas
pelo HPV, podem ser

diagnosticadas?  6



À data atual, o HPV não tem
tratamento. A grande maioria das

infeções a HPV regride
espontaneamente, mediante a

imunidade própria de cada
indivíduo. 

O tratamento faz-se, pois, em
caso de doença persistente ou

grave. O modo de o fazer,
depende da patologia. Pode ser
destrutivo, utilizando métodos

locais, como a eletrocoagulação, a
crioterapia, laser, ou uso de

produtos químicos, mediante a
aplicação de moduladores da

imunidade, ou ablativo, como na
excisão cirúrgica da lesão.

Qual é o
tratamento?
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A prevenção primária é feita pela
vacinação. Não menos importante é a

prevenção secundária do CCU. Esta faz-se
através do rastreio, que visa, identificar

mulheres de alto risco para desenvolver
doença maligna do colo do útero. 

O diagnóstico pronto e tratamento
atempado das lesões pré-oncológicas é, em

última instância, a forma de evitar o CCU,
ou outros. 

A idade precoce das primeiras relações
sexuais, múltiplos parceiros sexuais e o

tabaco são fatores nocivos a ter em conta,
quando se fala desta infeção. 

O uso de preservativo masculino ou
feminino, não evita, na totalidade, a infeção.

Como
posso

prevenir?
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Vacinação.
Como fazer? 

A vacinação está contemplada em Portugal
através do Plano Nacional de Vacinação
(PNV) para raparigas e rapazes, a partir dos
10 anos e até aos 17, de forma universal e
gratuita, sendo a idade ideal para a
vacinação, a que antecede o início da
atividade sexual. 

Administrada em 2 doses até aos 15 anos, e
em 3 a partir dessa idade, a vacina
nonavalente (9 vírus: 6,11,16,18,31,33,45,52
e 58) é a vacina aprovada para o efeito no
PNV. 

Fora do PNV, está também cientificamente
validada a administração da vacina, em 3
doses, em mulheres até aos 45 anos e em
certos grupos de risco, como as tratadas
por lesões do colo do útero pré-malignas. 
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Rastreio do CCU 
Como aceder a
esse direito? 

Promulgado em Diário da República, o rastreio
oncológico do CCU é um programa organizado, de base
populacional, dirigido a mulheres assintomáticas,
incluindo as vacinadas, com idades compreendidas entre
os 25 anos e os 60 anos, inclusive. 

É de acesso universal e gratuito, ou seja, isento de
qualquer taxa moderadora durante todo o seu processo.
Visa detetar situações com potencial evolutivo para
cancro, de modo a reduzir a morbilidade e mortalidade
por CCU. O programa de rastreio do CCU, está
atualmente assente no teste do HPV, a realizar, quando
negativo, de 5 em 5 anos, no sentido de identificar os
genótipos do HPV-Ar. O programa de rastreio do CCU
têm demostrado uma alta eficácia, com uma redução de
80% na taxa de mortalidade para esta doença. 

O HDS passou a ser, desde o início de 2022, uma das
Unidades Hospitalares do SNS de referência para o
Programa de Rastreio do Cancro do Colo do Útero. A
utente é convocada pelo seu médico de família para
recolher a amostra citológica vaginal que é analisada no
hospital. A presença de HPV-Ar conduz a utente à
Unidade de Patologia Cervical e DTGI do Serviço de
Ginecologia do Hospital, onde é vista e orientada
clinicamente. Todo o distrito de Santarém estará
abrangido, incluindo a Lezíria e o Médio Tejo. 
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