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Resumo

O cancro do colo do útero é um importante problema de saúde pública mundial. O seu 

principal factor de risco é a infecção com estirpes oncogénicas do papilomavirus humano 

(HPV), uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns. Portugal é o país da 

Europa Ocidental com maior taxa de incidência de cancro do colo uterino. Só é possível 

adoptar medidas de promoção de saúde, prevenção da doença e rastreio adequados, 

tendo em conta esta neoplasia, com informações precisas acerca das crenças e 

conhecimentos da população acerca desta doença.

O conhecimento acerca do HPV e do cancro do colo do útero depende de vários 

factores, tais como o género do indivíduo e a sua educação, o que trás implicações para 

o planeamento de estratégias de saúde e de vacinação. Os profissionais de saúde têm 

um papel fundamental na educação para a saúde. Avaliar o conhecimento dos futuros 

profissionais de saúde acerca do HPV e do cancro do colo do útero é fundamental para 

planear efectivos e adequados programas de intervenção em saúde.

Um questionário foi aplicado em Portugal numa amostra significativa de 1706 

estudantes universitários, de Junho 2007 a Junho 2008, no distrito do Porto. Os 

estudantes foram classificados tendo em conta a sua área de estudo: estudantes da área

de saúde Vs estudantes de outras áreas de ensino. Apenas os estudantes da área de 

saúde têm formação a nível curricular acerca do HPV e do cancro do colo do útero. Desta 

forma, foram efectuadas comparações de conhecimento analisando as respostas nos 

homens e nas mulheres, tendo em conta a sua área de estudo. Para perceber se 

existiam diferenças de conhecimento entre homens e mulheres foi decidido efectuar a 

análise das respostas em cada área respectiva. A variação de conhecimento ao longo do 

curso também foi avaliada, nos estudantes da área de saúde, para se percepcionar o tipo

e grau de conhecimento que os futuros profissionais de saúde possuem. A amostra foi 

dividida em quatro categorias: estudantes masculinos da área de saúde, estudantes 
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masculinos de outras áreas, estudantes femininas da área de saúde e estudantes 

femininas de outras áreas. 

Apenas 55.4% (n=945) dos estudantes revelaram já ter ouvido falar de HPV, e só 

16.8% (n=287) seleccionaram a infecção com HPV como sendo a infecção sexualmente 

transmissível mais comum, apesar de 88.3% (n=834) destes saberem que é um factor de 

risco para o desenvolvimento do colo do útero. 89% dos estudantes (n=841) querem ser 

vacinados contra o HPV, embora apenas 13.8% apresentem como principal razão para a 

vacinação a prevenção da doença. Foram calculadas médias de conhecimento.

Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas no que concerne o

“conhecimento acerca do colo útero”, entre os estudantes do sexo masculino e os 

estudantes do sexo feminino (p<0.001) e entre as duas áreas de ensino (p<0.001). 

Também foram encontradas diferenças estatisticamente significativas de conhecimento 

entre as duas áreas de ensino no “conhecimento e crenças acerca do HPV” (p<0.001) e 

na “relação entre o HPV e o cancro do colo do útero” (p<0.001). 

Nos estudantes da área de saúde foram encontradas variações de conhecimento ao 

longo do curso, com diferenças estatisticamente significativas, referentes ao 

conhecimento específico acerca do HPV e do cancro do colo do útero: entre o 

princípio/meio do curso (p<0.001) e entre o princípio/fim do curso (p<0.001). Também 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas referentes ao conhecimento

dos estudantes acerca da relação entre HPV/cancro do colo do útero entre o 

princípio/meio do curso (p=0.012) e entre o princípio/fim do curso (p<0.001).

Em conclusão, as mulheres e os estudantes da área de saúde revelaram ter mais 

conhecimentos do que os outros estudantes. O conhecimento acerca desta temática 

aumentou ao longo do curso nos estudantes da área de saúde; no último ano do curso os 

estudantes têm conhecimento moderado acerca desta problemática.

Estes dados confirmam o importante papel que os profissionais de saúde e a 

escola/local de ensino têm na educação para a saúde. Ainda existem algumas falhas de 
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conhecimento e dúvidas que podem influenciar o comportamento sexual dos indivíduos e 

a prática dos futuros profissionais de saúde, que podem levar à prevalência deste 

problema de saúde. Avaliar a existência de diferenças de conhecimento na população 

pode ajudar no desenvolvimento de estratégias de saúde eficazes que conduzam ao 

declínio da incidência e mortalidade do cancro do colo do útero. Também é necessário 

investir na educação dos futuros profissionais de saúde.

É necessário e fundamental a aplicação de programas de educação para a saúde mais 

eficazes, a nível mundial, de forma a fomentar a consciencialização e aumentar o 

conhecimento acerca deste problema de saúde.
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Summary

Cervical cancer is an important global public health problem. The major risk factor for 

the development of cervical cancer is the infection with oncogenic types of human 

papillomavirus (HPV), one of the most common sexually transmitted infections. Portugal 

has the highest incidence of cervical cancer within the western European Union. One can 

only take measures for health promotion, disease prevention and screening, regarding 

cervical cancer, with actual and accurate knowledge about the awareness and beliefs of 

the population towards this disease.

Knowledge about HPV and cervical cancer depends on several factors such as gender 

and education, which brings implications for health strategies and vaccination. Health 

professionals have an important role in health education. To assess the knowledge of 

future health professionals about HPV and CC is fundamental to plan accurate and 

effective health intervention programs. 

A survey was conducted in Portugal with a representative sample of 1706 university 

students, from June 2007 to June 2008, in the University of Porto. The students were 

classified according to their subject of study: Health Sciences Students Vs non-Health 

Sciences Students. Only health sciences students have formation at curricular level about 

HPV and CC. For that, comparisons of knowledge were made comparing the answers 

among male and among female, according to their study area. To perceive if there were 

differences of knowledge between men and women it was chosen to make the analysis of 

the answers in each area separately. Variation of knowledge was also assessed in health 

sciences students to perceive the type and degree of knowledge that future health 

professionals have about this matter. The sample was divided in to four categories: male 

health sciences students, male non-health sciences students, female health sciences 

students and female non-health sciences students. 

Only 55.4% (n=945) students had already heard of HPV, and only 16.8% (n=287), 

selected the infection with HPV as being the most frequently sexual transmitted infection; 
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although 88.3% (n=834) from that know that is a risk factor for CC. 89% students (n=841) 

wants to be vaccinated against it, but only 13.8% stated as main reason to be vaccinated 

“prevention of the disease”. Mean scores of knowledge were calculated. Statistical 

differences were found, regarding “CC knowledge”, in gender (p<0.001) and between 

health sciences students and non-health sciences students (p<0.001). Differences 

regarding the study area in “knowledge and beliefs of HPV” (p<0.001) and in “relation 

between HPV and CC” (p<0.001) were found. 

Variation of knowledge was found along the courses, in health sciences students, with 

statistical differences, regarding the specific knowledge about HPV and about CC: 

between the beginning/middle (p<0.001) and between the beginning/end (p<0.001) of the 

courses. Differences regarding the knowledge about the link HPV/CC were also found in 

the beginning/middle (p=0.012) and between the beginning/end (p<0.001) of the courses.

In conclusion, female students and health sciences students revealed to have more 

and accurate knowledge than other students. Knowledge of HPV and CC increases along 

the courses, in health sciences students; in final year students have moderate knowledge 

about this matter. 

These achievements confirm the important role that health professionals and the 

school/teaching place have in health education. There are still gaps and 

misunderstandings of knowledge that may influence sexual behavior and the practice of 

future health professionals, which may lead to the maintenance of this health problem. To 

achieve the differences of knowledge in the population may help to develop effective 

strategies that lead to the decline of CC incidence and mortality. Educational efforts 

towards health students are also needed.

More effective measures of health education programs need to be applied worldwide to 

increase awareness and knowledge towards this health problem.


