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0 – Introdução

1 – O Cancro

O cancro é uma doença complexa e multifactorial. Segundo o relatório mundial de 

cancro de 2008, da Organização Mundial de Saúde (OMS), este encontra-se entre as 10

principais causas de morte do mundo. Juntamente com as doenças cerebrovasculares e 

cardiovasculares, o cancro é uma das doenças com maior taxa de mortalidade nos 

países mais desenvolvidos, especialmente nos indivíduos entre os 55 e os 75 anos de 

idade [1].

Há quem considere o cancro uma doença moderna embora esta já exista há muitos 

séculos. Com o aumento da esperança média de vida a partir de meados do séc. XIX,

pelo combate das doenças infecciosas, e com o desenvolvimento de técnicas de 

diagnóstico e imagem avançadas foi possível diagnosticar cada vez mais casos [2]. O seu 

forte impacto social levou à consciencialização das populações para a importância da sua

detecção precoce, o que aliado à evolução tecnológica levou a que este seja um 

fenómeno mais comum actualmente [1].

A palavra cancro deriva do latim cancri, que significa caranguejo. Esta designação foi-

lhe atribuída nos tempos antigos uma vez que o cancro se estendia em muitas direcções, 

como as pernas de um caranguejo [3]. Existem diversos sinónimos de cancro, tais como 

tumor, neoplasia, etc. Actualmente a designação de cancro mais aceite é a de neoplasia 

que etimologicamente significa “crescimento de novo” e refere-se ao crescimento anormal 

de tecido, resultante de uma proliferação celular invulgarmente rápida que persiste após 

o crescimento normal do tecido ter cessado ou abrandado consideravelmente [4]. O  

cancro resulta então de divisões celulares descontroladas como consequência de um 

processo multifactorial, a carcinogénese; processo através do qual as células normais 

são transformadas em células cancerígenas [3,4].

O tipo de cancro desenvolvido depende de um conjunto variado de factores que são 

inerentes às características particulares do indivíduo (sexo, idade, raça, herança 

genética, estilo de vida, hábitos alimentares, crenças, religiões, etc.) e do meio em que se 

insere (país, região, profissão, etc.). Todos estes factores condicionam o tipo de

neoplasia formada [1]. 
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Para se poderem implementar medidas eficazes com o objectivo da redução da 

incidência e mortalidade do cancro é necessário conhecer a sua distribuição a nível 

mundial.

Figura 1 – Distribuição global do cancro a nível mundial. GLOBOCAN 2008 (IARC)

Segundo a OMS estima-se que em 2008 se tenham diagnosticado mais de 12 milhões 

de novos casos de cancro, que tenham ocorrido 7.6 milhões de mortes por cancro e que 

existam 25 milhões de pessoas vivas com a doença (com 5 anos de doença, desde o 

diagnóstico inicial) [1]. A International Agency for Reseach of Cancer (IARC) baseando-se 

no número de novos casos por ano, tendo em conta o crescente envelhecimento da 

população e o avanço nas técnicas de diagnóstico e tratamento de cancro, estima que 

em 2030 haja 27 milhões de novos casos, com 17 milhões de vítimas anuais e 75 

milhões de pessoas vivas com a doença [1].

O aumento da incidência e prevalência do cancro faz com que seja considerado um 

problema de saúde pública mundial que envolve a utilização de muitos recursos na sua 

prevenção, tratamento e reabilitação. Os custos que englobam o tratamento e a 

reabilitação dos doentes com cancro são muito superiores aos de tentarmos evitar o 

desenvolvimento da doença. É fundamental instaurar medidas adequadas para evitá-la. A 

promoção da saúde, a prevenção da doença, a detecção precoce e o rastreio estão entre 

as estratégias mais eficazes na luta contra o cancro [1,5]. A promoção da doença leva à 
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diminuição de comportamentos de risco, a prevenção efectiva reduz o risco da sua

ocorrência, a detecção precoce permite o seu diagnóstico na fase inicial e o rastreio 

adequado permite que se encontrem e apliquem várias formas de tratar com sucesso 

esta neoplasia.

1.1 – Cancro em Portugal

De acordo com os dados de 2009 do Instituto Nacional de Estatística (INE), o cancro é 

a segunda causa de morte em Portugal [6], após as doenças cardiovasculares, à 

semelhança de outros países desenvolvidos. 

Segundo o INE a esperança média de vida à nascença em Portugal, tendo em conta

os dados do triénio 2006-2008, situou-se nos 78.70 anos, para homens e mulheres [6]. 

Desta forma, à semelhança do descrito pela OMS o crescente envelhecimento da 

população fará com que esta doença seja cada vez mais incidente no nosso país e 

consequentemente provoque mais vítimas, se não forem instauradas as medidas 

adequadas para evitá-lo.

Figura 2 – Distribuição dos principais tipos de cancro em Portugal, GLOBOCAN 2008 (IARC)
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Ao longo do tempo alteram-se os hábitos e os comportamentos. Com a evolução 

tecnológica e social está-se sujeito a diferentes estímulos que condicionam o meio onde 

o indivíduo se insere. O facto de existirem melhores técnicas de diagnóstico e de rastreio 

oportunista, melhores técnicas cirúrgicas, novos avanços nos regimes de quimioterapia e 

de radioterapia e cuidados de saúde prestados com qualidade leva a que a incidência e 

mortalidade das neoplasias se alterem [7]. É necessário e fundamental conhecer 

efectivamente as populações para se poderem aplicar as medidas adequadas com o 

objectivo da redução do impacto desta doença.

Segundo dados da OMS de 2008, em Portugal, o cancro da próstata é o mais comum 

nos homens e o cancro da mama é a neoplasia mais frequente nas mulheres. Em termos 

de mortalidade estas neoplasias ocupam o segundo lugar. A principal causa de morte por 

neoplasia em ambos os sexos neste país é o cancro colorectal com 15.2% do número 

total de mortes [8].

Portugal é o país da Europa ocidental com maior taxa de incidência e mortalidade por 

cancro do colo do útero [8], o que faz com que esta neoplasia se torne um importante 

problema de saúde neste país. Na maioria dos países europeus a mortalidade provocada 

por esta neoplasia tem vindo a decrescer desde os anos 60. Em Portugal este 

decréscimo iniciou-se 10 anos mais tarde [7]. Com medidas de promoção/educação para 

a saúde e com um rastreio adequado a incidência desta neoplasia pode diminuir mais de 

50% [9]. Para isso uma intervenção organizada e eficaz é fundamental.

1.2 – O Cancro do Colo do Útero

O cancro do colo do útero é um importante problema de saúde pública mundial [1]. É o 

terceiro tipo de neoplasia mais comum nas mulheres, sendo mais prevalente nos países 

em vias de desenvolvimento. Em 2008 ocorreram 275000 mortes por cancro do colo 

uterino, 88% das quais ocorreram em países subdesenvolvidos [8].

Em 2008, Portugal teve 949 novos casos desta neoplasia apresentando uma das 

maiores taxas de mortalidade na Europa Ocidental (346 casos) [8]. Os dois grandes picos 

de incidência por cancro do colo do útero ocorrem nas mulheres dos 40-45 aos 55-65 

anos de idade [10]. 
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Figura 3 – Incidência do Cancro do colo uterino a nível mundial. Globocan 2008 (IARC)

1.2.1 – Etiologia e Factores de Risco

A etiologia do cancro do colo do útero é desconhecida. Estudos epidemiológicos 

demonstram uma forte associação entre o cancro do colo do útero e os padrões de 

comportamento sexual [9]. Existem diversos factores relacionados com o 

desenvolvimento desta neoplasia mas a infecção com estirpes oncogénicas do 

papilomavirus humano (HPV) é o principal factor de risco para o seu desenvolvimento

[11-23]. O HPV é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns [12,13,24] 

sendo altamente prevalente na população sexualmente activa, especialmente entre os 

16-25 anos de idade [9,12,14]. A probabilidade de infecção com HPV é desconhecida, 

embora se saiba que afecta homens e mulheres, apesar de os homens serem 

normalmente portadores assintomáticos [15,25].

Vários estudos têm demonstrado que o HPV é um factor etiológico necessário para o 

desenvolvimento do cancro do colo do útero, embora não seja suficiente [9,11,12,16]. 
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Segundo a Sociedade Portuguesa de Papilomavírus [26] a infecção por HPV, por si só, 

não leva ao desenvolvimento de cancro, no entanto, 99% das mulheres com cancro do 

colo do útero estão infectadas por estirpes de HPV de alto risco. O vírus tem um papel 

como iniciador do tumor e existem cofactores que irão promover a sua evolução para

cancro [26]. São conhecidos como cofactores para desenvolvimento do cancro do colo do 

útero: a história genética da mulher, o início precoce da sua primeira relação sexual 

(antes dos 18 anos de idade), o comportamento sexual, o uso de contraceptivos orais, a 

existência de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), o número de gravidezes, as 

deficiências nutricionais (nomeadamente baixos níveis de vitamina A e C e de ácido 

fólico), a existência de múltiplos parceiros sexuais, a história sexual dos parceiros, as 

características demográficas e os hábitos tabágicos [13-18]. Todos estes colocam a 

mulher em risco acrescido de desenvolver esta neoplasia.

1.2.2 – Transmissão e Sintomas

Segundo a OMS, a maioria da população sexualmente activa será infectada pelo vírus 

do HPV, em algum período da sua vida [27]. Esta infecção ocorrerá predominantemente 

através de contacto vaginal, embora a transmissão da infecção possa ocorrer em 

qualquer lugar desde que haja uma porta de entrada e contacto com o vírus. Apesar 

disso, não pode ocorrer através de transfusão sanguínea, uma vez que o vírus exige a 

disponibilidade de células epiteliais da mucosa ou da epiderme para poder proliferar [19].

Há alguns estudos que exploram a possibilidade do HPV se transmitir através da partilha 

de roupa interior ou toalhas e da frequência de piscinas ou saunas, mas os dados não 

são suficientes para corroborar estas suposições [28].

A infecção com HPV não é curável. Apesar disso, é importante salientar que apenas 

um pequeno número das mulheres infectadas com HPV irá desenvolver cancro do colo 

do útero, após um longo período de latência, uma vez que a maioria destas o elimina por 

mecanismos do sistema imunitário [19]. A infecção por HPV é normalmente 

assintomática, o que dificulta a sua detecção, embora possa surgir prurido, ardor durante 

o acto sexual, algum corrimento anormal ou aparecimento de condilomas [17]. 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 [9,19]. 
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O cancro do colo do útero precoce é na maioria das vezes assintomático. O sintoma 

mais frequente é a hemorragia vaginal anormal. A ocorrência de corrimento vaginal 

persistente, pouco espesso, aguado e com odor pode também surgir [10]. Os sintomas 

da doença avançada incluem urgência urinária, disúria e hematúria. Pode ocorrer 

obstipação, tenesmo ou rectorragias, devido a pressão/ invasão do recto e edemas das 

extremidades, devido ao envolvimento dos nódulos linfáticos regionais. Na doença 

avançada podem ainda surgir lombalgias, dor nas virilhas e nas extremidades inferiores 

[29].

1.2.3 – Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico e o estadiamento das neoplasias são fundamentais para o planeamento 

do seu tratamento. Tal como referido anteriormente, a maioria das mulheres elimina a 

infecção do HPV naturalmente, através de mecanismos imunológicos [19]. Este facto faz 

com que esta infecção não implique tratamento imediato, mas antes uma vigilância e 

seguimentos mais apertados.

O estadiamento do cancro do colo uterino é clínico. É efectuado com base nos dados 

obtidos no exame físico (inspecção, palpação e colposcopia), exames radiográficos (Rx 

tórax, urografia endovenosa, TAC/RMN, citoscopia, rectosigmoidoscopia) e histologia. O

diagnóstico só é possível após realização da biopsia e da obtenção do resultado 

histológico. Normalmente efectua-se através da citologia vaginal que detecta cerca de 

95% dos cancros e das lesões pré-cancerosas. Quando se detecta alguma anomalia 

realizam-se exames complementares; nomeadamente: Citologia cervico-vaginal, Captura 

Híbrida, Colposcopia, Curetragem endocervical, Conização e Cervicografia, para 

identificar o tipo de lesão e adequar o tratamento [10].

O cancro do colo do útero tem um crescimento lento. Normalmente metastiza por 

invasão directa os tecidos adjacentes ao útero (vagina, recto, bexiga e tecidos 

parametriais). Também há invasão linfática dos linfáticos paracervicais (obturadores, 

hipogástricos e ilíacos externos). Raramente se dissemina via sanguínea, no entanto

pode metastizar a nível dos pulmões ou fígado [10].

A decisão do tratamento do colo do útero deve ser efectuada em conjunto pela mulher, 

pelo oncologista, pelo cirurgião e pelo radioterapeuta, após reverem os riscos e os 

benefícios de todas as alternativas existentes. O tipo de tratamento a ser efectuado deve 

ter em conta o tipo e estadiamento do tumor, a sua localização, a história clínica da 
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mulher e estado físico e se quer ter filhos, ou está grávida. As mulheres com estádio 0 a 

IIIA são normalmente submetidas a cirurgia, enquanto que as com estádio IIB a IIIB são 

tratadas com radioterapia (RT). Nos estádios mais precoces pode-se optar pela cirurgia 

ou pela RT, uma vez que têm as mesmas taxas de eficácia. A quimioterapia (QT) pode 

ser usada como tratamento neo-adjuvante, embora seja normalmente utilizada em casos 

de doença avançada, na maioria das vezes em associação com a RT. A utilidade dos

modificadores da resposta biológica para o tratamento desta neoplasia, também se 

encontra em estudo [10,29].

1.2.4 – Prevenção e Rastreio

Um rastreio adequado é fundamental. A detecção precoce de alterações celulares ou 

de HPV podem levar à diminuição da prevalência da doença em estadios avançados. 

Este facto permite que as mulheres sejam tratadas na fase inicial da doença, altura em 

que há melhor prognóstico, o que conduz à redução da mortalidade causada por esta 

neoplasia. O HPV não pode ser detectado pela citologia cervico-vaginal. A associação 

deste com testes moleculares para detecção de HPV é fundamental para o rastreio 

adequado desta doença [1,9,19].

A melhor forma de actuar é prevenir. A prevenção é fundamental para a erradicação 

do cancro do colo do útero. O planeamento de programas de prevenção e de rastreio 

adequados são ferramentas fundamentais para a população em risco. A população alvo 

são os adolescentes, uma vez que é nesta fase que normalmente se inicia a actividade 

sexual [1]. Estes programas devem incluir estratégias que previnam e/ou evitem os 

factores de risco. Deve-se alertar para a realização por rotina da citologia cervico-vaginal 

e exame pélvico, quando a adolescente se torna sexualmente activa [10]. 

O rastreio é um tipo de prevenção secundária, ou seja só detecta lesões precursoras

da doença, ou quando esta já se encontra instaurada. Medidas de prevenção primária 

são necessárias para a diminuição da prevalência desta doença, tais como: informação, 

educação sexual e vacinação.

A prevenção primária através da vacinação é uma ferramenta fundamental para 

prevenir o desenvolvimento do cancro do colo do útero [1,14,20,30]. Vários estudos 

indicam que as vacinas para o HPV são seguras e que a sua utilização reduz em cerca 

de 70% a probabilidade do seu desenvolvimento [1,9,25]. Foram desenvolvidas muitas 

campanhas publicitárias para sensibilizar a população para este problema de saúde e 
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para promover a vacinação, a nível mundial. Desde a aprovação da primeira vacina nos 

Estados Unidos da América, muitos outros países introduziram a vacina contra o HPV no 

seu sistema de saúde. Em Portugal, esta introdução ocorreu em Outubro de 2008 para 

adolescentes de 13 anos de idade. Tendo em conta os dados recentes do Ministério de 

Saúde Português, 80% das adolescentes com 15 anos de idade já foram vacinadas [31]. 

Mas, a vacinação por si só não é eficaz, uma vez que apenas protege contra certas 

estirpes de HPV. É necessário e fundamental dar informação a nível de educação sexual 

de forma a evitar comportamentos de risco que podem promover o desenvolvimento do 

cancro do colo do útero. 
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2 – Educação para a saúde

Em 1993 a OMS definiu saúde como “um estado completo de bem-estar físico, social 

e mental e não apenas a ausência de doença e/ou enfermidade”. De acordo com Green e 

Kreuter (1991) a Educação para a Saúde pode ser definida como “ qualquer combinação 

planeada de experiências de aprendizagem, realizada de forma a predispor, capacitar e 

reforçar o comportamento voluntário que promove a saúde dos indivíduos, grupos e 

comunidades” [32]. Tendo em conta esta perspectiva o principal objectivo da Educação 

para a Saúde é promover alterações positivas nos comportamentos de saúde. Segundo a 

Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular do Ministério de Educação 

Português “Educar para a Saúde consiste em dotar as crianças e os jovens de 

conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões 

adequadas à sua saúde e ao tal bem-estar físico, social e mental. A ausência de 

informação incapacita e/ou dificulta a tomada de decisão. Daí, a importância da 

abordagem da Educação para a Saúde em meio escolar” [33]. 

Um dos temas mais importantes no que diz respeito à Educação para a Saúde em 

meio escolar é a Educação Sexual. Segundo o Portal da Saúde português “a promoção 

da saúde sexual e reprodutiva dos indivíduos é um importante contributo para a sua 

formação pessoal e social” [31]. Desta forma é fundamental intervir nesta área de forma a 

produzir ganhos em saúde.

Antes de se planear qualquer estratégia de educação temos de conhecer previamente 

a população alvo de forma a determinar as estratégias a adoptar para promover uma 

aprendizagem eficaz dos temas abordados. Os comportamentos sexuais vão-se 

mudando ao longo do tempo, bem como os comportamentos de risco. Para se proceder a 

uma Educação para a Saúde eficiente é fundamental acompanhar esta mudança. 

2.1 – Conhecimentos acerca do HPV e do Cancro do Colo do Útero

Determinar o grau de conhecimento da população é fundamental para seleccionar a 

estratégia mais adequada para o planeamento de uma intervenção efectiva. Só é 

possível aplicar medidas de promoção da saúde, prevenção da doença e rastreio, tendo 

em conta o cancro do colo do útero, através de um conhecimento real acerca dos mitos, 

crenças e informações da população em relação a esta doença [1,24,25].
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Sendo os jovens a população com maior taxa de prevalência 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 possam adequar as medidas de rastreio e de 

promoção da saúde, no que diz respeito à actividade sexual e comportamentos de risco, 

com vista a evitar a propagação do vírus e consequentemente o desenvolvimento da 

neoplasia. 

Nos estudantes universitários a infecção com HPV é a infecção sexualmente 

transmissível mais comum [24]. Neste grupo a prevalência de infecção é 

aproximadamente 50% [15], pelo que a avaliação de conhecimento nesta área é

fundamental e necessária.

Como já foi referido anteriormente, o HPV afecta os homens e as mulheres, embora os 

homens sejam normalmente portadores assintomáticos [12,15]. Ainda que em níveis mais 

baixos do que no cancro do colo do útero, a infecção com o vírus HPV também está 

relacionada com algumas neoplasias da cabeça-pescoço e do pénis [19]. Desta forma é 

fundamental avaliar os conhecimentos dos homens e das mulheres acerca desta 

temática, uma vez que ambos podem ser afectados.

A intenção de se vacinar depende de vários factores, incluindo os conhecimentos e 

crenças da população acerca do HPV e do cancro do colo do útero e do tipo de educação 

dada pelos profissionais de saúde [20,25,30,34,35]. 

Os profissionais de saúde têm um papel fundamental na aceitação da vacinação, uma 

vez que as suas crenças e conhecimentos afectam o tipo de informação e de 

recomendações que vão fornecer à população [20,34,36]. É importante avaliar se os 

estudantes da área de saúde, futuros profissionais de saúde, têm conhecimentos reais e 

adequados, tendo em conta o HPV e o cancro do colo do útero, de forma a que possam 

fornecer informações correctas para se poderem produzir ganhos em saúde. 

Foram desenvolvidos vários estudos mundialmente que verificaram o conhecimento de 

homens e mulheres acerca do HPV e da sua relação com o cancro do colo do útero, 

antes e após a introdução da vacina contra o HPV, e a maioria revela que os 

conhecimentos são geralmente baixos [12,25,30,37]. Apesar disso, a maioria dos estudos 

revela que a população é de uma forma geral a favor da vacinação contra o HPV. Em 

Portugal não existem estudos que verifiquem o conhecimento dos estudantes 

universitários sobre o HPV, sobre o cancro do colo do útero e que implicações estes 
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conhecimentos acarretam para o planeamento das estratégias de saúde e vacinação. No 

nosso conhecimento, desenvolver um projecto tendo em conta o conhecimento dos 

futuros profissionais de saúde, homens e mulheres, acerca do HPV e do cancro do colo 

do útero e as suas implicações nas estratégias de saúde e vacinação, que estabelece as 

diferenças de conhecimento, nos homens e nas mulheres, da área de saúde e das outras 

áreas de ensino, é algo desconhecido. Avaliar a variação de conhecimento ao longo do é 

fundamental de forma a verificar o grau de conhecimento dos estudantes antes da 

entrada no mercado de trabalho.

É importante avaliar e analisar estas diferenças, de forma a que os programas de 

educação para a saúde sejam mais eficazes. Neste projecto apresenta-se um estudo 

com base populacional de uma amostra estatisticamente significativa constituída por 

estudantes universitários, homens e mulheres, da área de saúde e das outras áreas de 

ensino, com o género e a educação como sendo as duas variáveis relacionadas com o 

resultado. Foi desenvolvido antes da introdução da vacinação contra o HPV em Portugal 

para que a pudéssemos avaliar e comparar os resultados com estudos desenvolvidos 

antes e após a sua implementação.
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3 – Questão de Investigação

Quais os conhecimentos dos jovens Universitários Portugueses sobre o HPV e o Cancro 

do Colo do Útero?

4 – Objectivos

4.1 – Objectivo Geral

Avaliar os conhecimentos dos Jovens Universitários Portugueses sobre o HPV e o 

Cancro do Colo do Útero. 

4.2 – Objectivos Específicos

- Descrever os conhecimentos dos jovens universitários portugueses acerca do 

HPV e do cancro do colo do útero;

- Avaliar os conhecimentos acerca de comportamentos de risco e modos de 

protecção, em relação às DSTs;

- Verificar a diferença de conhecimento, acerca do HPV e do cancro do colo do 

útero, entre as diferentes escolas/faculdades;

- Verificar a existência de diferentes graus de conhecimento nos diferentes 

anos dentro da mesma escola/faculdade, acerca do HPV e do cancro do colo 

do útero;

- Verificar se há formação a nível curricular acerca do HPV e do Cancro do colo 

do útero;

- Descrever as diferenças de conhecimentos, entre Homens e Mulheres acerca 

do HPV e do cancro do colo do útero;

- Avaliar a importância e a necessidade de formação na população em estudo, 

acerca do HPV e do cancro do colo do útero;

- Desenhar estratégias de formação acerca do HPV e do cancro do colo do 

útero.
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5 – Material e Métodos

5.1 – Tipo de Estudo

O estudo realizado é observacional descritivo-correlacional [38]. 

5.2 – População

Como população em estudo, para a realização deste projecto, consideraram-se os 

jovens universitários do distrito do Porto.

5.3 – Amostra

A Universidade do Porto no ano 2007/2008 tinha cerca de 29000 estudantes inscritos 

[39]. Inicialmente foi determinado criar uma amostra de 1700 estudantes universitários, 

homens e mulheres, para a análise estatística. Foram contactados 2050 estudantes 

universitários tendo aceitado participar no estudo 1835. Tendo em conta os critérios de 

inclusão/exclusão a amostra final do estudo foi constituída por 1706 alunos.

Para garantir que a amostra fosse representativa da população em estudo 

seleccionaram-se seis faculdades da Universidade do Porto e uma escola superior do 

Instituto Politécnico, tendo em conta diferentes áreas de ensino: Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto (FMUP); Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

(ICBAS), Faculdade de Ciências Desportivas e Educação Física (FCDEF), Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto (FLUP), Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto (FFUP), Faculdade de Economia do Porto (FEP) e Escola Superior de Enfermagem 

Porto (ESEP). Os estabelecimentos de ensino foram classificados em 2 grupos tendo em 

conta a área de estudo: área de saúde (ICBAS, FMUP, FFUP e ESEP) e outras áreas de 

ensino (FCDEF, FLUP e FEP). O método de amostragem utilizado foi a amostragem de 

conveniência, tendo em conta os objectivos do estudo, a proximidade com o investigador 

e a vontade dos estudantes em participar no projecto.
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Admitindo uma margem de erro de 3.02% e considerando que 50% da população tem 

conhecimentos adequados acerca da temática em estudo, a amostra utilizada tem um 

nível de confiança superior a 99.9%.

Das Faculdades/Escolas foram incluídos os alunos de acordo com os seguintes 

critérios de inclusão:

 Os alunos pertencem ao curso e ao ano escolar que se pretende avaliar, 

nomeadamente:

o Pertencem ao grupo de alunos do primeiro ano da licenciatura;

o Pertencem ao grupo de alunos do ano lectivo correspondente a metade 

do curso (neste caso apenas na área de saúde); 

o Pertencem ao grupo de alunos do último ano da licenciatura;

 Idade compreendida entre os 17 e os 35 anos.

Figura 4 –  Gráfico de representação da amostra pelos diferentes cursos
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Quadro 5.3.1 – Caracterização da amostra em estudo pelos diferentes cursos e ano de estudo

Curso Anos

Primeiro ano Metade do curso* Último ano Total

Medicina ICBAS 92 72 76 240

Medicina Porto 129 106 73 308

Farmácia 103 92 84 279

Enfermagem 87 84 115 286

Letras 91 --- 112 203

Desporto 113 --- 86 199

Economia e Gestão 97 --- 94 191

Total 712 354 640 1706

* Foi considerado metade do curso, para os cursos de medicina e farmácia, o período correspondente ao fim 

do terceiro ano (segundo semestre) e para enfermagem o segundo semestre do segundo ano.

Para esta amostra foi definido seleccionar os alunos com idades compreendidas entre 

os 17 e os 35 anos de idade, com vista a obter uma representatividade adequada da 

realidade da população universitária em estudo (atendendo que os 17 anos é geralmente 

a idade de início da faculdade, importante para avaliar quais os conhecimentos antes do 

início do ano lectivo, e o grupo de alunos até aos 35 anos revela 99% da 

representatividade da amostra inicial).

5.4 – Método de colheita de dados

O método utilizado para a colheita de dados foi um questionário. O questionário 

utilizado foi adaptado de outro trabalhado pelo grupo do Professor Rui Medeiros, num 

projecto desenvolvido na Universidade do Minho. Antes da sua aplicação foi efectuado 

um pré-teste ao novo questionário, de forma a verificar se este se encontrava claro e 

preciso não suscitando dúvidas aos questionados. O pré-teste foi realizado a 31 alunos 

universitários, do distrito do Porto. Após a realização do pré-teste decidiu-se não ser 

necessário efectuar quaisquer alterações ao novo questionário.

O questionário utilizado era constituído por 32 perguntas de resposta simples e 

fechada, sendo anónimo, confidencial e auto-preenchido (Anexo – A). Encontra-se 

dividido em cinco temas principais: conhecimento acerca do cancro do colo do útero, 

conhecimento acerca do HPV, conhecimento acerca da relação HPV/cancro do colo 
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uterino, crenças e atitudes acerca da vacinação contra o HPV e crenças e atitudes acerca 

da educação sexual. Foram também incluídas perguntas demográficas (idade, género e 

ano de estudo) e duas questões acerca do comportamento sexual do sujeito.  

Durante o desenvolvimento do projecto, o questionário foi aplicado de Junho de 2007 

a Junho de 2008, tendo em conta o calendário de aulas dos estudantes. O primeiro passo 

consistiu em enviar um pedido por escrito ao presidente do conselho directivo, de cada 

estabelecimento de ensino, expondo o objectivo do estudo e todos os procedimentos 

necessários com vista da sua obtenção. Após autorização da aplicação do questionário,

em cada uma das escolas/faculdades seleccionadas, seguiram-se os seguintes critérios

para a sua aplicação:

 Foi seleccionado aleatoriamente um número de turmas e os professores 

foram contactados (por e-mail, telefone ou pessoalmente) para que o 

questionário pudesse ser aplicado nos últimos 10-15 minutos de uma aula;

 Foi aplicado a várias turmas do mesmo ano em cada faculdade de forma a 

abranger mais alunos e a manter a representatividade da amostra (exemplo: 

na Faculdade de Letras aplicado o questionário aos alunos da Licenciatura de 

Línguas, História e Geografia);

 Efectuou-se uma breve explicação da natureza do questionário e foi 

clarificado o seu objectivo, bem como explicitado o âmbito em que este se 

inseria a todos os estudantes;

 Foi clarificado que o questionário era anónimo, confidencial e auto-respondido 

podendo cada um dos sujeitos recusar participar, sem qualquer perjúrio para 

o mesmo;

 O questionário foi aplicado a todos os alunos das turmas seleccionadas 

aleatoriamente, independentemente do sexo, em várias visitas, em diferentes 

dias;

 Cada participante colocou o seu questionário numa caixa colocada na mesa 

do Professor, que foi recolhido no final pelo investigador;

 Foi disponibilizado tempo no final do preenchimento e entrega de todos os 

questionários de forma a clarificar todas as possíveis dúvidas que pudessem 

surgir aquando do preenchimento do mesmo.
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5.5 – Variáveis e sua Operacionalização

Para a realização deste projecto estudaram-se as seguintes variáveis:

Variável dependente – Conhecimentos sobre o HPV e o cancro do colo do útero.

Variáveis independentes – Género, Idade, Ano Escolar, Curso Universitário, área

de saúde e outras áreas de Ensino.

5.6 – Análise Estatística

A análise estatística dos resultados realizou-se utilizando o programa informático 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 16.0 e o EpiInfo (versão 6.0).

Os valores de p foram calculados utilizando o teste do Qui-quadrado (X2) e tendo 

em conta o número total de respostas. O valor de p<0.05 foi considerado como 

estatisticamente significativo. As comparações de conhecimento foram efectuadas 

utilizando o teste do X2 e o teste Mann-Whitney foi usado para comparar as médias 

de conhecimento encontradas no estudo entre os indivíduos sexo masculino e 

feminino.

Para calcular o tamanho da amostra, verificar o seu nível de confiança e conhecer 

qual a margem de erro do estudo recorreu-se ao programa online Sample Size 

Calculator Raozoft, Inc.
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6 – Resultados

Após observação dos resultados verificou-se que apenas os estudantes da área de 

saúde tinham formação a nível curricular acerca do HPV e do Cancro do colo do útero. 

Desta forma, tendo em conta os objectivos do estudo foi decidido comparar os resultados 

nos homens e nas mulheres tendo em conta a sua área de estudo (estudantes de saúde 

Vs estudantes de outras áreas de ensino). Para verificar a existência de diferenças de 

conhecimento entre os géneros optou-se por efectuar a análise das respostas em cada 

área separadamente. A amostra foi dividida em quatro categorias: estudantes masculinos 

da área de saúde, estudantes femininos da área de saúde, estudantes masculinos de 

outras áreas de estudo e estudantes femininos de outras áreas de estudo.

6.1 – Apresentação dos Resultados

Dos 1706 estudantes universitários, 1084 são do sexo feminino e 622 do sexo 

masculino; destes 1113 pertencem à área de saúde (802 mulheres e 311 homens) e 593 

são estudantes de outras áreas de ensino (282 mulheres e 311 homens).

Figura 5 –  Gráfico de distribuição dos alunos por Género
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A média de idades desta amostra é de 20.57, com desvio padrão de 2.57 e mediana 

de 20.00.

Figura 6 – Gráfico de média das idades da amostra em estudo

Após análise dos dados verificou-se que a maioria dos elementos da amostra já iniciou 

a sua vida sexual activa (74.4% dos homens e 61.2% das mulheres). A mediana da idade 

de início da vida sexual para os indivíduos do sexo masculino corresponde aos 17 anos 

de idade e para os indivíduos do sexo feminino corresponde aos 18 anos de idade. Em 

relação ao número de parceiros sexuais a mediana para os indivíduos do sexo masculino 

é 2 e para os do sexo feminino é 1 parceiro sexual.

6.1.1 – Conhecimentos acerca do cancro do colo do útero

O conhecimento dos estudantes acerca do cancro do colo do útero foi avaliado por 

duas perguntas nas quais tiveram de seleccionar a resposta correcta e outra com 12 

opções onde tiveram de seleccionar a resposta “verdadeiro”, “falso”, ou “não sei” acerca 

dos factores de risco para o desenvolvimento do cancro do colo do útero (n=1706). 

Seguindo o modelo de Pitts (2009) [3] a pontuação total de conhecimento foi calculada

atribuindo um ponto a cada resposta correcta para estas questões. De um total de 14 

pontos a média de conhecimento acerca do cancro do colo do útero foi 6.32 (SD=2.88). 

Tendo em conta o género, a média de conhecimento nos estudantes do sexo masculino

foi 5.78 (SD=3.03) e nas estudantes do sexo feminino foi 6.62 (SD=2.75). Tendo em 

conta a área de estudo, a pontuação média de conhecimento nos estudantes da área de 

saúde foi 7.24 (SD=2.61): 7.33 (SD=2.48) nas mulheres e 7.04 (SD=2.92) nos homens. 
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Nos estudantes das outras áreas de ensino a pontuação média de conhecimento foi 4.58 

(SD=2.55): 4.63 (SD=2.50) nas mulheres e 4.53 (SD=2.59) nos homens. Tendo em conta 

as pontuações médias de conhecimento acerca do cancro do colo do útero foram

encontradas diferenças estatisticamente significativas: tendo em conta o género

(p<0.001, Mann-Whitney Test), e a área de ensino (p<0.001, Mann-Whitney Test). 

Na primeira questão “Qual a taxa de incidência de cancro do colo do útero em 

Portugal’ apenas 20.9% dos estudantes responderam correctamente. Na segunda 

questão “Qual a taxa de mortalidade de cancro do colo uterino em Portugal?”, apenas 

17.1% dos estudantes responderam correctamente. Na terceira questão “Quais os 

factores de risco para o desenvolvimento do cancro do colo do útero?”, 40.1% (n=684) 

seleccionaram o tabagismo, 64.1% (n=1093) seleccionaram a infecção com HPV, a toma 

da pílula foi seleccionada por 28.3% (n=482), 62.4% (n=1064) seleccionaram o terem 

múltiplos parceiros sexuais, 43% (n=733) seleccionaram o início precoce da actividade 

sexual, 68.7% (n=1172) seleccionaram a história genética do indivíduo, 68.2% (n=1164) 

seleccionaram as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e 27.3% (n=465) 

seleccionaram o tipo de dieta como factores de risco para o desenvolvimento do cancro 

do colo do útero (quadro 6.1.1.1).  

Para determinar se os conhecimentos dos jovens universitários variam entre homens e 

mulheres e com a educação que possuem foi usado o teste do X2. Nos estudantes da 

área de saúde, verificou-se uma associação estatisticamente significativa entre ser uma 

estudante do sexo feminino e seleccionar como factores de risco para o desenvolvimento 

do cancro do colo do útero: a infecção com HPV (p<0.001), o ter múltiplos parceiros 

sexuais (p<0.001), as DSTs (p=0.016), o início precoce da actividade sexual (p=0.002) e 

o tipo de dieta (p=0.027). Nos estudantes das outras áreas de ensino, encontrou-se uma 

associação estatisticamente significativa entre ser estudante do sexo feminino e 

seleccionar como factores de risco para o desenvolvimento do cancro do colo uterino: o 

uso da pílula (p=0.012) e entre ser estudante do sexo feminino e seleccionar como factor 

de risco para o desenvolvimento do cancro do colo do útero o tipo de dieta (p=0.022). 

Nos estudantes do sexo masculino foi encontrada uma associação estatisticamente 

significativa entre ser um estudante da área de saúde e seleccionar como factores de 

risco para o desenvolvimento do cancro do colo do útero: o tabagismo (p=0.013), a 

infecção com o HPV (p<0.001), o uso de contraceptivos orais (p=0.017), o ter múltiplos 

parceiros sexuais (p<0.001), as DSTs (p<0.001), o início precoce da actividade sexual
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(p<0.001) e a história genética do indivíduo (p<0.001). Nas mulheres encontrou-se uma 

associação estatisticamente significativa entre ser estudante da área de saúde e 

seleccionar como factores de risco para o desenvolvimento do cancro do colo do útero: o 

tabagismo (p<0.001), a infecção com HPV (p<0.001), o ter múltiplos parceiros sexuais 

(p<0.001), as DSTs (p<0.001), o início precoce da actividade sexual (p<0.001) e os 

factores genéticos (p<0.001). 

Nos estudantes da área da saúde, os estudantes masculinos seleccionaram que a 

história genética é o principal factor de risco para o desenvolvimento do cancro do colo 

do útero (75.6%), seguido pelas DSTs (73%) e a infecção com HPV (72.3%); as 

estudantes do sexo feminino seleccionaram que a infecção com HPV é o principal factor 

de risco para o desenvolvimento do cancro do colo do útero (83.7%), seguido pelos 

múltiplos parceiros sexuais (81.4%) e as DSTs (79.7%). Nos estudantes das outras áreas

de ensino, os estudantes do sexo masculino também seleccionaram a história genética 

do indivíduo como o principal factor de risco para o desenvolvimento do cancro do colo 

uterino (59.5%), seguido pelas DSTs (47.6%) e o tipo de dieta (35.7%); as mulheres 

seleccionaram que a história genética do indivíduo é principal factor de risco para o 

desenvolvimento do cancro do colo do útero (57.8%), seguido pelas DSTs (53.2%) e 

pelos múltiplos parceiros sexuais (35.8%). 

Quadro 6.1.1.1 - Conhecimentos e mitos sobre factores de risco para o cancro do colo uterino

Estudantes Masculinos Estudantes Femininas

Área Saúde Outras p Área Saúde Outros p

Factores de risco

   Tabagismo 136 (43.7%) 106 (34.1%) 0.013 355 (44.3%) 87 (30.9%) <0.001

   Infecção por HPV 225 (72.3%) 105 (33.8%) <0.001 671 (83.7%) 92 (32.6%) <0.001

   Exposição prolongada ao sol 11 (3.5%) 18 (5.8%) 0.183 16 (2%) 13 (4.6%) 0.019

   Consumo de canabinóides 38 (12.2%) 46 (14.8%) 0.347 66 (8.2%) 30 (10.6%) 0.220

   Pílula 84 (27%) 59 (19%) 0.017 261 (32.5%) 78 (27.7%) 0.128

   Orientação Heterossexual 63 (20.3%) 23 (7.4%) <0.001 114 (14.2%) 23 (8.2%) 0.008

   Múltiplos parceiros 212 (68.2%) 98 (31.5%) <0.001 653(81.4%) 101 (35.8%) <0.001

   Consumo prolongado de 
ácido acetilsalicílico

21 (6.8%) 50 (16.1%) <0.001 45 (5.6%) 24 (8.5%) 0.086

   DSTs 227 (73%) 148 (47.6%) <0.001 639 (79.7%) 150 (53.2%) <0.001

   Início precoce vida sexual 155 (49.8%) 46 (14.8%) <0.001 479 (59.7%) 53 (18.8%) <0.001

   Factores genéticos 235 (75.6%) 185 (59.5%) <0.001 589 (73.4%) 163 (57.8%) <0.001

   Tipo de alimentação 92 (29.6%) 111 (35.7%) 0.104 186 (23.2%) 76 (27%) 0.204

1 Frequency of affirmative answers in the total of responses
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6.1.2 – Conhecimentos e mitos acerca do HPV

6.1.2.1 – Conhecimento e fontes de informação

Na amostra, 55,4% (n=945) dos estudantes respondeu já ter ouvido falar de HPV e 

95% desses sabem que HPV significa papilomavirus humano. Ter ouvido falar de HPV 

correspondeu a 40,2% das respostas dos estudantes do sexo masculino e 64,1% das 

respostas das estudantes do sexo feminino. Apesar disso, tendo em conta a área de 

ensino, 66,2% dos estudantes do sexo masculino da área de saúde já tinha ouvido falar 

sobre o HPV, contra apenas 20,2% dos estudantes do sexo masculino das outras áreas 

de ensino. Estas diferenças também foram encontradas nas mulheres: 79,3% das 

estudantes do sexo feminino da área de saúde já tinha ouvido falar sobre o HPV, contra 

apenas 14,1% das estudantes das outras áreas de ensino. Foi encontrada uma 

associação estatisticamente significativa entre ser estudante da área de saúde e ter

ouvido sobre o HPV: nos estudantes do sexo masculino (p<0.001) e nas estudantes do

sexo feminino (p<0.001). Também se encontrou uma associação estatisticamente 

significativa entre ser estudante do sexo feminino e ter ouvido falar sobre o HPV: nas 

estudantes da área de saúde (p<0.001), e nas estudantes das outras áreas de ensino

(p<0.049). 

Apenas 16,8% dos estudantes (n=287) seleccionaram a infecção com HPV como 

sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum. Nos estudantes da área de 

saúde a infecção por HPV foi seleccionada como sendo a DST mais frequente por 20,3% 

dos estudantes do sexo masculino e 24,8% dos estudantes do sexo feminino; nos 

estudantes das outras áreas de ensino foi seleccionado por 3,2% dos estudantes do sexo 

masculino e por 5,3% das estudantes do sexo feminino. Foi encontrada uma associação 

estatisticamente significativa entre ser um estudante da área de saúde e seleccionar a 

infecção por HPV como a infecção sexualmente transmissível mais comum: nos

estudantes do sexo masculino (p<0.001) e nas estudantes do sexo feminino (p<0.001).

Nos estudantes de sexo masculino da área de saúde, 32% (dos que tinham ouvido 

falar de HPV) seleccionaram que a sua principal fonte de informação foi uma escola/ local 

de ensino, seguido pelos meios de comunicação (14,6%). Nas outras áreas de ensino, 

52,3% dos estudantes do sexo masculino (dos que tinham ouvido falar de HPV) 

seleccionaram os “media” como sendo a sua principal fonte de informação e apenas 

2,3% seleccionaram que foi uma escola/local de ensino. 27,5% das estudantes do sexo 

feminino da área de saúde seleccionaram que uma escola/local de ensino foi a sua 

principal fonte de informação sobre o HPV, seguido pelos meios de comunicação (9,6%) 



Conhecimento dos estudantes: HPV e cancro do colo do útero

28

e apenas 1,4% seleccionaram os profissionais de saúde. Por outro lado, as estudantes 

do sexo feminino das outras áreas de ensino seleccionaram que os profissionais de 

saúde foram a sua principal fonte de informação (24,1%), seguidos pelos meios de 

comunicação (22,4%) e apenas 3,4% seleccionaram que foi uma escola/local de ensino. 

Foi encontrada uma associação estatisticamente significativa entre ser um estudante da 

área da saúde e seleccionar uma escola/local de ensino como sendo a sua principal fonte 

de informação sobre o HPV (p<0.001), e entre ser um estudante masculino das outras 

áreas de ensino e seleccionar “os media” como a sua principal fonte de informações 

sobre o HPV (p<0.001). Nas mulheres verificou-se uma associação estatisticamente 

significativa entre ser uma estudante da área de saúde e seleccionar uma escola/local de 

ensino como a sua principal fonte de informação sobre o HPV (p<0.001) e entre ser uma 

estudante das outras áreas de ensino e seleccionar os “media” (p=0.002) ou os 

profissionais de saúde (p<0.001) como sendo a sua principal fonte de informação sobre o 

HPV. Observou-se também, através da análise dos dados, uma associação 

estatisticamente significativa entre ser um estudante do sexo masculino e seleccionar “os

media” como a sua principal fonte de informações sobre o HPV: nos estudantes da área 

da saúde (p=0.044) e nos estudantes das outras áreas de ensino (p=0,001); e entre ser 

uma estudante do sexo feminino e seleccionar os profissionais de saúde como sendo a 

sua principal fonte de informação sobre o HPV: nas estudantes das outras áreas de 

ensino (p=0.020).

Na pergunta "existe divulgação suficiente sobre o HPV?" 93,7% (n=1706) 

responderam "não". Foi encontrada uma associação estatisticamente significativa entre 

ser um estudante das outras áreas de ensino e responder "não": nos estudantes do sexo 

masculino (p<0.001) e nas estudantes de sexo feminino (p=0.021).

6.1.2.2 – Conhecimento geral sobre o HPV

Aos estudantes que já tinham ouvido falar acerca do HPV (n=945) foi pedido para 

responderem a uma lista de perguntas de forma a avaliar o seu conhecimento geral sobre 

o HPV. O seu conhecimento foi avaliado através de 8 perguntas onde tinham de 

seleccionar a resposta correcta e 3 outras onde seleccionavam “verdadeiro”, “falso”, ou 

“não sei” acerca da transmissão, prevenção e sintomatologia da infecção com HPV. De 

um total possível de 32 pontos, a pontuação média de conhecimento dos estudantes foi 

15.56 (SD=4.91). Tendo em conta o género, a média de conhecimento dos estudantes 

masculinos foi 15.48 (SD=5.34) e das estudantes femininas foi 15.59 (SD=4.75). Tendo 
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em conta a área de estudo, a pontuação média de conhecimento na área de saúde foi

16.07 (SD=4.77): 15.98 (SD=4.64) nas estudantes do sexo feminino e 16.34 (SD=5.17) 

nos estudantes do sexo masculino. Nos estudantes das outras áreas de ensino a 

pontuação média de conhecimento foi 11.35 (SD=3.95): 11.29 (SD=3.80) nas estudantes 

do sexo feminino e 11.43 (SD=4.18) nos estudantes de sexo masculino. Analisando as 

pontuações médias de conhecimento dos estudantes acerca do HPV não se encontraram 

diferenças estatisticamente significativas tendo em conta o género. Tendo em conta a 

área de estudos, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre ser 

estudante da área de saúde e ser estudante das outras áreas de ensino (p<0.001, Mann-

Whitney test).

Verificou-se a existência de uma associação estatisticamente significativa entre ser um 

estudante da área de saúde e responder: a probabilidade de contágio com HPV não é 

conhecida (nas estudantes do sexo feminino p=0.022), o intervalo entre os 18-25 anos de 

idade é onde normalmente ocorre a infecção com o HPV (nos estudantes do sexo 

masculino p<0.001), o HPV afecta homens e mulheres (nos estudantes do sexo 

masculino p=0.010), os homens podem ser portadores assintomáticos (nos estudantes de 

sexo masculino p<0.001 e nas estudantes do sexo feminino p<0.001) e que a infecção 

com o HPV não implica tratamento imediato (nos estudantes do sexo masculino p<0.001 

e nos estudantes de sexo feminino p<0.001) (quadro 6.1.2.2.1). Tendo em conta o 

género, foi encontrada uma associação estatisticamente significativa entre ser uma 

estudante do sexo feminino e responder que a probabilidade de contágio com o HPV não 

é conhecida (nos estudantes da área de saúde p=0.006 e nos estudantes das outras 

áreas de ensino p=0.003). Também se encontrou uma associação estatisticamente 

significativa entre ser um estudante do sexo masculino e responder que o HPV afecta 

homens e mulheres (nos estudantes da área de saúde p=0.016), que os homens podem 

ser portadores assintomáticos de HPV (nos estudantes da área de saúde p=0.007) e que 

a infecção com HPV não pode ser diagnosticada através do teste papanicolau (nos 

estudantes da área de saúde p<0.001).
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Quadro 6.1.2.2.1 – Conhecimentos e mitos dos estudantes que ouviram falar de HPV (n=945): 
percentagem de respostas correctas

Estudantes Masculinos Estudantes Femininos

Respostas correctas Área Saúde Outras Área Saúde Outras

n (%) n (%) p n (%) n (%) p

A probabilidade de infecção 
é desconhecida 115 (55.8%) 24 (54.5%) 0.876 423 (66.4%) 47 (81%) 0.022

Os 18-25 anos é a faixa 
etária mais frequente de 

infecção
116 (56.3%) 11 (25%) <0.001 282 (44.3%) 18 (31%) 0.051

HPV afecta homens e 
mulheres 156 (75.7%) 25 (56.8%) 0.010 426 (66.9%) 34 (58.6%) 0.203

Homens podem ser 
portadores assintomáticos 170 (82.5%) 23 (52.3%) <0.001 467 (73.3%) 25 (43.1%) <0.001

A infecção ocorre em 
qualquer lugar desde que 

haja porta de entrada e 
contacto com vírus

33 (16%) 5 (11.4%) 0.434 77 (12.1%) 9 (15.5%) 0.447

Infecção não diagnosticada 
por papanicolau 33 (16%) 3 (6.8%) 0.114 48 (7.5%) 7 (12.1%) 0.220

Infecção não implica 
tratamento imediato 78 (37.9%) 0 <0.001 144 (22.6%) 2 (3.4%) <0.001

HPV não é curável 45 (21.8%) 5 (11.4%) 0.114 119 (18.7%) 5 (8.6%) 0.055

HPV é factor de risco para o 
cancro do colo uterino 184 (89.3%) 28 (63.6%) <0.001 581 (91.2%) 41 (70.7%) <0.001

%HPV no cancro do colo 
uterino é > 90% 76 (24.4%) 4 (1.3%) <0.001 163 (20.4%) 9 (3.2%) <0.001

Nos dados acerca das crenças e conhecimentos dos estudantes sobre o HPV relativas 

à transmissão, prevenção e sintomatologia deste vírus (quadro 6.1.2.2.2), foi encontrada 

uma associação estatisticamente significativa entre ser um estudante da área de saúde e 

responder que a transmissão do HPV pode ocorrer pela via vaginal (nos estudantes do

sexo masculino p=0.015 e nas estudantes do sexo feminino p<0.001), pelo contacto com 

a pele (nos estudantes do sexo masculino p=0.006) e através do contacto com mucosas

(nos estudantes do sexo masculino p=0.006 e nas estudantes do sexo feminino p<0.001).

Também se encontrou uma associação estatisticamente significativa entre ser um 

estudante das outras áreas de ensino e responder que a transmissão do HPV pode 

ocorrer através de uma transfusão de sangue (nos estudantes do sexo masculino 

p=0.020 e nas estudantes do sexo feminino p<0.001). Tendo em conta o género, foi 

encontrada uma associação estatisticamente significativa entre ser um estudante de sexo 

masculino e responder que a transmissão do HPV pode ocorrer através do contacto com 
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a pele (nos estudantes da área da saúde p=0.013) e por transfusão de sangue (nos 

estudantes da área de saúde p=0.010). 

Nos dados acerca dos conhecimentos e crenças dos estudantes sobre a prevenção 

da infecção com HPV encontrou-se uma associação estatisticamente significativa entre 

ser um estudante da área de saúde e responder que a probabilidade de infecção com 

HPV pode ser diminuída através da redução do número de parceiros sexuais (nos 

estudantes do sexo masculino p=0.001 e nas estudantes do sexo feminino p<0.001), por 

evitar o início precoce da actividade sexual (nos estudantes do sexo masculino p<0.001 e 

nas estudantes do sexo feminino p<0.001) e pela abstinência sexual (nos estudantes do

sexo masculino p<0.001 e nas estudantes do sexo feminino p<0.001). Foi encontrada

uma associação estatisticamente significativa entre ser uma estudante do sexo feminino

e responder que a transmissão do HPV pode ser prevenida pela redução do número de 

parceiros sexuais (nos estudantes da área de saúde p=0.002) e evitando o início precoce 

da actividade sexual (nos estudantes da área de saúde p=0.027). 

Em relação aos dados colhidos sobre os conhecimentos dos estudantes universitários 

acerca da sintomatologia da infecção com HPV, foi encontrada uma associação 

estatisticamente significativa entre ser estudante da área de saúde e seleccionar que as 

verrugas genitais (nos estudantes do sexo masculino p<0.001 e nas estudantes do sexo 

feminino p<0.001), os sinais inespecíficos (nas estudantes do sexo feminino p=0.002) e 

seleccionar a opção “de forma assintomática” (nos estudantes do sexo masculino

p<0.001 e nas estudantes do sexo feminino p<0.001) são sintomas da infecção com 

HPV. Tendo em conta o género, uma associação estatisticamente significativa foi 

encontrada entre ser uma estudante do sexo feminino e seleccionar que a infecção por 

HPV se manifesta de forma assintomática (p<0.001 nos estudantes da área de saúde).
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Quadro 6.1.2.2.2 - Conhecimentos e mitos acerca do HPV: transmissão, prevenção e sintomas 1

Estudantes masculinos Estudantes Femininos P

Transmissão Saúde Outros p Saúde Outros p

   Oral 80 (38.8%) 12 (27.3%) 0.148 229 (35.9%) 17 (29.3%) 0.311

   Vaginal 192 (93.2%) 36 (81.8%) 0.015 607 (95.3%) 47 (81%) <0.001

   Anal 107 (51.9%) 22 (50%) 0.815 304 (47.7%) 25 (43.1%) 0.499

   Contacto de pele 46 (22.3%) 2 (4.5%) 0.006 95 (14.9%) 4 (6.9%) 0.294

   Contacto de mucosas 134 (65%) 19 (43.2%) 0.006 425 (66.7%) 24 (41.4%) <0.001

   Partilha de toalhas e roupa 
interior

26 (12.6%) 10 (22.7%) 0.083 100 (15.7%) 9 (15.5%) 0.970

   Frequência de piscinas ou saunas 10 (4.9%) 4 (9.1%) 0.267 30 (4.7%) 1 (1.7%) 0.291

   Transfusão sanguínea 78 (37.9%) 25 (56.8%) 0.020 181 (28.4%) 33 (56.9%) <0.001

Prevenção

   Redução parceiros sexuais 170 (82.5%) 27 (61.4%) 0.001 576 (90.4%) 38 (65.5%) <0.001

   Uso de preservativo 185(89.8%) 39 (88.6%) 0.817 597 (93.7%) 53 (91.4%) 0.487

   Anticoncepcionais orais 1 (0.5%) 2 (4.5%) 0.024 20 (3.1%) 4 (6.9%) 0.133

   Não partilha de objectos íntimos 123(59.7%) 32(72.7%) 0.106 397 (62.3%) 35 (60.3%) 0.766

   Evitar início sexual precoce 98 (47.6%) 8 (18.2%) <0.001 359 (56.4%) 11 (19%) <0.001

   Utilizar espermicidas 5 (2.4%) 3(6.8%) 0.133 12 (1.9%) 1 (1.7%) 0.932

   Utilizar pílula do dia seguinte 0 (0%) 3 (6.8%) <0.001 4 (0.6%) 2 (3.4%) 0.026

   Manter cuidados de higiene 150 (72.8%) 35(79.5%) 0.335 441 (69.2%) 38 (65.5%) 0.558

   Abstinência Sexual 139 (67.5%) 12 (27.3%) <0.001 420 (65.9%) 14 (24.1%) <0.001

Sintomas

   Verrugas genitais 111 (53.9%) 8 (18.2%) <0.001 320 (50.2%) 14 (24.1%) <0.001

   Sinais inespecíficos 108 (52.4%) 19 (43.2%) 0.265 423 (66.4%) 27(46.6%) 0.002

   Perda de apetite 12(5.8%) 2 (4.5%) 0.737 27 (4.2%) 5 (8.6%) 0.127

   Úlceras genitais 84 (40.8%) 16 (36.4%) 0.587 262 (41.1%) 14 (24.1%) 0.011

   Carcinoma 165 (80.1%) 15 (34.1%) <0.001 497(78%) 18 (31%) <0.001

   Cansaço 30 (14.6%) 3 (6.8%) 0.168 69 (10.8%) 9 (15.5%) 0.279

   De forma assintomática 128 (62.1%) 9 (20.5%) <0.001 355 (55.7%) 11 (19%) <0.001

1 Frequência de respostas seleccionadas afirmativas dentro do total de respostas

6.1.3 – Conhecimentos e crenças acerca da relação entre o HPV e o 

cancro do colo do útero

De forma a avaliar o conhecimento e as crenças dos estudantes acerca da relação 

entre o HPV e o cancro do colo do útero estes tiveram de responder a duas questões 

onde tinham de seleccionar a resposta correcta. De um total de 2, a pontuação média de 

conhecimento foi 1.14 (SD=0.58). Tendo em conta o género, a pontuação média de 
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conhecimento nos estudantes do sexo masculino foi 1.15 (SD=0.63) e nas estudantes do 

sexo feminino foi 1.13 (SD=0.56). Tendo em conta a área de estudo, a pontuação média

de conhecimento foi 1.18 (SD=0.57): 1.16 (SD=0.55) nas estudantes do sexo feminino

e1.25 (SD=0.62) nos estudantes do sexo masculino. Nas outras áreas de ensino a 

pontuação média de conhecimento médio foi 0.78 (SD=0.59): 0.84 (SD=0.64) nas 

estudantes do sexo feminino e 0.70 (SD=0.50) nas estudantes do sexo masculino. 

Analisando as médias de conhecimento alcançadas foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre as duas áreas de estudo (estudantes da área de 

saúde Vs estudantes das outras áreas de ensino; p<0.001, Mann-Whitney test).

Na primeira questão “qual a relação entre o HPV e o cancro do colo do útero?”, 

88.3% (n=834) dos que ouviram falar sobre o HPV (n=945) seleccionaram a opção “HPV 

é um factor de risco para o desenvolvimento do cancro do colo do útero”. Foi encontrada 

uma associação estatisticamente significativa entre ser um estudante da área de saúde e 

seleccionar esta resposta (nos estudantes do sexo masculino p<0.001 e nos estudantes 

do sexo feminino p<0.001) (quadro 6.1.2.2.1). Na segunda questão “percentagem de

HPV nos casos de cancro do colo do útero?” os estudantes (n=1706) revelaram ter menor 

conhecimento. Apenas 14.8% (n=82) dos estudantes seleccionaram a opção correcta. Foi 

encontrada uma associação estatisticamente significativa entre ser um estudante da área

de saúde e seleccionar esta resposta (nos estudantes do sexo masculino p<0.001 e nas 

estudantes do sexo feminino p<0.001). 

6.1.4 – Atitudes e crenças acerca da vacinação contra o HPV

Os estudantes que ouviram falar acerca do HPV (n=945) foram questionados se se 

vacinariam contra o HPV, se existisse uma vacina segura e eficaz, e para exporem as

principais razões que justificam a sua resposta (quadro 6.1.4.1). 89% dos estudantes 

deram uma resposta positiva à primeira questão (93.8% das respostas das estudantes do 

sexo feminino e 75.6% das respostas dos estudantes do sexo masculino). Foi encontrada 

uma associação estatisticamente significativa entre ser um estudante das outras áreas de 

ensino e seleccionar que gostaria de ser vacinado contra o HPV (p=0.009). Não se 

encontraram diferenças estatisticamente significativas entre as mulheres. Foi encontrada 

uma associação estatisticamente significativa entre ser uma estudante do sexo feminino 

da área de saúde e seleccionar que gostaria de ser vacinada contra o HPV (p<0.001) 

(tabela 6.1.4.1).
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Quadro 6.1.4.1 – Crenças e atitudes dos estudantes universitários acerca da vacinação contra o HPV 
(n=945)

Estudantes Masculinos Estudantes Femininos

Área Saúde Outras Área Saúde Outras

Vacinavas-te se existisse uma 
vacina eficaz? n (%) n (%) p n (%) n (%) p

Sim 149 (72.3%) 40 (90.9%) 0.009 595 (93.4%) 57 (98.3%) 0.140

Não 38 (18.4%) 2 (4.5%) 0.022 23 (3.6%) 1 (1.7%) 0.451

Não responde 19 (9.2%) 2 (4.5%) 0.309 19 (3%) 0 0.182

Principais razões para ser 
vacinado

Prevenção da doença 27 (13.1%) 4 (9%) 0.410 193 (30.3%) 12 (20.7%) 0.124

Prevenção da infecção 37 (18%) 16 (36.4%) 0.006 127 (19.9%) 12 (20.7%) 0.890

As principais razões expostas para justificar a aceitação da vacinação contra o HPV 

foram: “prevenção da doença” (13.8%), “prevenção” (8%), “prevenção da infecção com 

HPV” (11.3%),  “prevenção da doença e transmissão do vírus” (6.4%) e “aumento da 

segurança” (0.9%).  As principais justificações apresentadas para justificar a recusa da 

vacinação contra o HPV foram: “pouco conhecimento acerca da vacina” (0.5%), “sou 

mais velho do que a idade recomendada para a vacinação” (0.1%),” “sou homem, não 

necessito ser vacinado” (0.8%) e “não adopto comportamentos de risco” (1.1%). As 

razões “se uma vacina eficaz existisse” (0.4%) e “se a vacina fosse grátis” (0.4%) foram 

duas razões apresentadas pelos estudantes que responderam “sim” e que responderam 

“não” para a aceitação da vacinação. Nos estudantes do sexo masculino foi encontrada 

uma associação estatisticamente significativa entre ser estudante da área de saúde e 

responder “prevenção da infecção” (p=0.006) como a principal razão para querer ser 

vacinado. Nas outras áreas de ensino foi encontrada uma associação estatisticamente 

significativa entre ser uma estudante do sexo feminino e seleccionar como principal razão 

para querer ser vacinada contra o HPV “prevenção da doença” (p<0.001).

6.1.5 – Educação Sexual

De forma a conhecer as necessidades de conhecimento dos estudantes acerca da 

temática em estudo foram efectuadas cinco questões onde se seleccionava a opção que 

consideravam mais adequada. Na questão “o que gostarias de saber sobre o HPV?“, 

observou-se a existência de uma associação estatisticamente significativa entre ser um 

estudante da área de saúde e seleccionar que gostariam de saber “qual a eficácia dos 
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tratamentos existentes” (nos estudantes do sexo masculino p<0.001 e nas estudantes de 

sexo feminino p<0.001) e “como se transmite/prevenção/tratamento” (nas estudantes do 

sexo feminino p=0.022). Também se encontrou uma associação estatisticamente 

significativa entre ser um estudante das outras áreas de ensino e seleccionar que 

gostariam de saber “o que é” (nos estudantes do sexo masculino p<0.001 e nas 

estudantes de sexo feminino p<0.001), e nos que seleccionaram todas as alíneas (nos 

estudantes do sexo masculino p<0.001 e nas estudantes de sexo feminino p<0.001).

Após observação dos resultados verificou-se que, de uma forma geral, os estudantes têm 

interesse em adquirir conhecimento acerca de todos os parâmetros apresentados sobre o 

HPV (23.8% dos estudantes masculinos e 27.3% das estudantes femininas da área de 

saúde; 32.8% dos estudantes masculinos e 47.5% das estudantes do sexo feminino das 

outras áreas de ensino). Tendo em conta o género, também se verificou a existência de 

uma associação estatisticamente significativa entre ser estudante do sexo masculino da 

área de saúde e seleccionar que gostariam de saber “o que é o HPV” (p<0.001) e entre 

ser estudante do sexo feminino das outras áreas de ensino e seleccionar “todas as 

opções” (p=0.005).

Na análise dos dados relativos aos meios que consideravam mais adequados para a 

divulgação do HPV verificou-se a existência de uma associação estatisticamente 

significativa entre ser um estudante da área de saúde e seleccionar todos os parâmetros 

excepto os amigos (nos estudantes do sexo masculino p=0.034 e nas estudantes do sexo 

feminino p<0.001) e o “local de ensino/profissionais de saúde” (nas estudantes do sexo 

feminino p<0.001). Também se encontrou uma associação estatisticamente significativa 

entre ser um estudante das outras áreas de ensino e seleccionar como meios mais 

adequados para a divulgação da informação sobre o HPV “os média” (nos estudantes do 

sexo masculino p=0.004 e nas estudantes do sexo feminino p<0.001) e os ”profissionais 

de saúde/media” (nas estudantes do sexo feminino p<0.001. 

Os estudantes consideraram uma variedade de meios como sendo os adequados para 

a divulgação da informação sobre o HPV. A opção mais seleccionada é a de que os 

amigos são os que devem ser excluídos, como meio de informação, seleccionando todos 

os outros parâmetros como sendo adequados (33.4% dos estudantes masculinos e 

51.1% das estudantes femininas da área de saúde; 25.7% dos estudantes masculinos e 

36.5% das estudantes femininas das outras áreas de ensino). Também se verificou que 

os “media”, associado com o local de ensino, abrangem uma boa parte das escolhas 

como sendo um meio adequado para a divulgação deste tema (21.5% dos estudantes 



Conhecimento dos estudantes: HPV e cancro do colo do útero

36

masculinos e 15% das estudantes femininas da área de saúde; 26.7% dos estudantes 

masculinos e 16.3% das estudantes femininas das outras áreas de ensino). Tendo em 

conta o género, a análise dos dados relativa aos meios de divulgação mais adequados 

acerca do HPV demonstra que existe uma associação estatisticamente significativa entre 

ser estudante do sexo masculino e seleccionar os media como meio de divulgação mais 

adequado (nos estudantes da área de saúde p=0.006) e todos excepto os amigos (nos 

estudantes da área de saúde p<0.001 e nos estudantes das outras áreas p=0.004); entre 

ser  estudante do sexo feminino e seleccionar os media/local de ensino (nos estudantes 

da área de saúde p=0.008 e nos estudantes das outras áreas p=0.002) e seleccionar os

profissionais de saúde/media como os meios mais adequados de divulgação (nos 

estudantes das outras áreas p=0.002).

Na questão acerca da idade mais adequada para o início da Educação Sexual 

verificou-se que existe uma associação estatisticamente significativa entre ser um 

estudante da área de saúde e seleccionar o intervalo dos “10-15 anos” (nas estudantes 

de sexo feminino p<0.001) e entre ser um estudante das outras áreas de ensino e 

seleccionar o intervalo “15-20 anos de idade” (nos estudantes do sexo masculino p<0.013 

e nas estudantes de sexo feminino p<0.001) como a idade mais adequada. Verificou-se 

que a faixa etária considerada mais adequada para o início da educação sexual é a dos 

10-15 anos (55.6% dos estudantes masculinos e 59.7% das estudantes femininas da 

área de saúde; 54.3% dos estudantes masculinos e 46.5% das estudantes femininas das 

outras áreas de ensino), embora o intervalo dos 15-20 anos abranja uma boa parte das 

escolhas, (21.9% dos estudantes masculinos e 19.2% das estudantes femininas da área 

de saúde; 30.5% dos estudantes masculinos e 30.1% das estudantes femininas das 

outras áreas de ensino). Tendo em conta o género, apenas se verificou a existência de 

uma associação estatisticamente significativa entre ser estudante do sexo masculino das 

outras áreas de ensino e seleccionar que a idade mais adequada para início da 

Educação Sexual é “>20 anos” (p=0.020).

A última questão deste tema consistia em percepcionar o interesse dos estudantes em 

participar em workshops e programas de rastreio acerca do HPV e do cancro do colo do 

útero. Verificou-se a existência de uma associação estatisticamente significativa entre ser 

estudante da área de saúde e responder “sim” (nos estudantes do sexo masculino 

p<0.001 e nas estudantes do sexo feminino p<0.001). Os dados demonstram que 67.8% 

dos estudantes masculinos e 87.6% das estudantes femininas da área de saúde; 52.1% 

dos estudantes masculinos e 76.2% das estudantes femininas das outras áreas de 
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ensino estão interessados em participar nestes projectos (sendo este interesse mais 

acentuado nas mulheres). A análise dos dados indica que existem diferenças 

estatisticamente significativas, entre homens e mulheres. Foi observada uma associação 

estatisticamente significativa entre ser estudante do sexo feminino e responder “sim” (nos 

estudantes da área de saúde p<0.001 e nos estudantes das outras áreas de ensino 

p<0.001).

6.1.6 – Variação do conhecimento ao longo do curso

Após a análise dos dados decidiu-se avaliar a variação dos conhecimentos ao longo 

do curso, apenas nos estudantes da área de saúde, uma vez que não se verificou a 

existência de diferenças estatisticamente significativas nos estudantes das outras áreas 

de ensino, nem entre os estudantes do sexo masculino e as estudantes do sexo feminino. 

Tendo em conta a obtenção dos objectivos propostos foram seleccionaram-se as 

perguntas consideradas mais pertinentes, atendendo às unidades curriculares existentes 

a meio do curso.

Na análise dos dados verificou-se a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre o princípio/fim e entre o princípio/meio do curso. Estas diferenças 

foram encontradas nas questões “Qual é a DST mais comum?” (p<0.001), “quais são os 

factores de risco para o desenvolvimento do cancro do colo uterino?” (p<0.001), “qual a 

idade onde mais frequentemente ocorre a infecção com HPV?” (p<0.001), “qual a área

mais frequente de infecção por HPV?” (p<0.001) e na questão “qual a relação entre o 

HPV e o cancro do colo uterino?” (p<0.001). Também se encontraram diferenças 

estatisticamente significativas entre o meio/fim do curso, mas apenas nas questões “qual 

a área mais frequente de infecção por HPV?”  (p<0.001) e “qual a relação entre o HPV e 

o cancro do colo uterino?”  (p=0.003).

6.1.6.1 – Conhecimento acerca da educação sexual

No início do curso o HIV é a DST que os estudantes (53.8%) consideram como sendo 

a mais comum. Apesar disso, esse valor decresce ao longo do curso: apenas 24.3% dos 

estudantes do meio do curso e 30.5% dos estudantes do último semestre do fim do curso 

o seleccionam como a DST mais comum. Acompanhando este decréscimo observou-se 

que os estudantes seleccionam outras DSTs como sendo as mais comuns, tal como a 

infecção com HPV (seleccionada por apenas 6.6% dos estudantes do início do curso, por
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25.1% dos estudantes que se encontram a meio do curso e por 23.6% dos estudantes 

que se encontram no último semestre do último ano do curso) (figura 6.1.6.1.1).

Figura 7 – Gráfico da variação do conhecimento acerca da DST mais frequente

6.1.6.2 – Conhecimento acerca dos factores de risco para o Cancro do colo 

do útero

Analisando os dados relativos à variação do conhecimento, acerca dos factores de 

risco para o cancro do colo do útero, observou-se um aumento de conhecimento ao longo 

do curso e que o pico de conhecimento acerca desta temática ocorre a meio do curso. A 

infecção com HPV é o principal factor de risco considerado para o desenvolvimento do 

cancro do colo uterino (seleccionado por 48.7% dos estudantes do início do curso, por

85.9% dos estudantes que se encontram a meio do curso e por 69.1% dos estudantes 

que se encontram no fim do curso). O factor de risco considerado menos importante para 

o desenvolvimento do cancro do colo do útero é a exposição ao sol (seleccionado por

5.2% dos estudantes no início do curso, por 1.4% dos estudantes do meio do curso e por

2.7% os estudantes que se encontram no final do curso) (figura 6.1.6.2.1). A crença de 

que a pílula é um factor de risco para o desenvolvimento do cancro do colo uterino é 

onde se observou um maior declínio das selecções dos estudantes ao longo do curso

(seleccionado por 24.4% dos estudantes que se encontram no início do curso, por 39.3% 

dos estudantes que se encontram a meio do curso e por 6.4% dos estudantes que se 

encontram no final do curso).
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Figura 8 – Gráfico da variação do conhecimento acerca dos factores de risco para o cancro do 
colo uterino

6.1.6.3 Conhecimento acerca do HPV e da sua relação com o cancro do 

colo do útero

Com a análise dos dados da questão “qual a faixa etária onde mais frequentemente 

ocorre a infecção com HPV?” verificou-se que o intervalo dos 18-25 anos de idade é 

aquele que os estudantes universitários da amostra consideram como sendo aquele em 

que mais frequentemente ocorre esta infecção. Também se observou que este 

conhecimento aumentou ao longo do curso (seleccionado por 31.8% dos estudantes do 

início do curso, por 51.1% dos estudantes que se encontram a meio do curso e por

48.4% dos estudantes que se encontram no final do curso) (figura 6.1.6.3.1).
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Figura 9 – Gráfico da variação do conhecimento acerca da faixa etária que mais frequentemente 
ocorre a infecção com HPV

Através da análise dos dados observou-se que a região urogenital é a área onde mais 

frequentemente se localiza a infecção por HPV. Este conhecimento mantém-se ao longo

do curso, com um ligeiro decréscimo no final do mesmo (seleccionado por 42.1% dos 

estudantes do início do curso, por 45.9% dos estudantes do meio do curso e por 34% dos 

estudantes do final do curso). O número de respostas “não sei” decresce ao longo do 

curso, observando-se um pico de conhecimento a meio do mesmo (figura 6.1.6.3.2).

Figura 10 – Gráfico da Variação do conhecimento sobre a localização mais frequente da infecção 
com HPV

0

20

40

60

Início Meio Fim

%

VARIAÇÃO DO CONHECIMENTO AO LONGO DO CURSO

Faixa etária mais frequente de 
Infecção por HPV

18-25 anos

26-34 anos

Não sei

Outros

0

10

20

30

40

50

Início Meio Fim

%

VARIAÇÃO DO CONHECIMENTO AO LONGO DO CURSO

Localização da Infecção por HPV
Urogenital

Anal

Qq lugar se 
contacto e porta 
de entrada
Não sei



Conhecimento dos estudantes: HPV e cancro do colo do útero

41

78.1% dos estudantes que se encontram no início do curso consideram que o HPV é 

um factor de risco para o desenvolvimento do cancro do colo do útero. Este 

conhecimento aumenta ao longo do curso: 88% dos estudantes do meio do curso e

94.3% dos estudantes que se encontram no final do curso consideram que o HPV é um 

factor de risco para o desenvolvimento desta doença (figura 6.1.6.3.3).

Figura 11 – Gráfico de variação do conhecimento acerca da relação entre o HPV e o cancro do 
colo do útero
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6 – Discussão

Vários estudos foram desenvolvidos de forma a avaliar o conhecimento e as crenças 

da população relacionadas com o cancro do colo do útero, o HPV e a vacinação contra o 

HPV, antes e após a introdução da vacina. A maioria destes estudos foca-se nos 

conhecimentos das mulheres [24,35-37,21,40,41] e não faz comparações de 

conhecimento entre o género. Há poucos estudos desenvolvidos cujo objectivo é avaliar 

os conhecimentos dos estudantes das áreas de saúde [36] ou dos profissionais de saúde

[14,42-44], acerca desta temática. Desta forma, avaliar o conhecimento dos estudantes 

da área de saúde, acerca desta problemática, e analisar as diferenças de conhecimento 

entre estes e os estudantes das outras áreas de ensino é fundamental para que se 

possam desenvolver medidas e estratégias de educação para a saúde mais eficazes.

O conhecimento e as crenças afectam o comportamento sexual. Compreender o 

papel destas influências pode ajudar a planear com sucesso programas de educação, 

prevenção, rastreio e vacinação contra o HPV [36]. Na amostra do estudo, a maioria dos 

estudantes já tinha iniciado a sua actividade sexual. Apesar disso, o número de parceiros 

sexuais está de acordo com outro estudo desenvolvido em Portugal, na população em 

geral [15], o que elimina o viés de que este estudo é desenvolvido em estudantes 

universitários, tendo em conta o exposto anteriormente.

Os estudantes revelaram ter um conhecimento limitado acerca do cancro do colo do 

útero e pouca consciencialização acerca do problema que é o HPV. Estes resultados 

estão de acordo com outros estudos desenvolvidos antes da introdução da vacina contra 

o HPV [12,16,45] e com outros desenvolvidos após a sua introdução [24,35-37]. Vários 

estudos, aplicados na população em geral, apresentaram níveis mais baixos de 

conhecimento acerca do HPV do que os apresentados neste estudo [3,13,16,31]. Os 

resultados deste estudo são semelhantes aos de outros estudos desenvolvidos em

estudantes universitários [44,45]; o que de acordo com Sauvageau et al. 2007, leva a crer 

que o maior nível educacional está associado com um maior conhecimento acerca deste 

vírus [13]. 

Tendo em conta as pontuações médias de conhecimento, as estudantes do sexo 

feminino revelaram ter conhecimentos mais correctos do que os estudantes do sexo 

masculino; analisando a área de estudo, os estudantes das áreas de saúde revelarem ter 

maior conhecimento do que os estudantes das outras áreas de ensino. Estes dados 
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estão em concordância com os de um estudo desenvolvido por Dinas et al., em 2008 

[45]. O facto de as estudantes do sexo feminino terem conhecimentos mais adequados 

do que os estudantes do sexo masculino pode ser justificado pelo facto do cancro do colo 

do útero ser uma neoplasia que se desenvolve nas mulheres e estas têm acesso a mais 

informação, e mais adequada, dada pelos profissionais de saúde. Os estudantes da área 

de saúde têm formação a nível curricular acerca desta neoplasia, o que pode justificar o 

facto de estes terem maior conhecimento acerca desta problemática. Estas 

pressuposições são corroboradas pelas principais fontes de informação acerca do HPV 

apresentadas por cada grupo. A maioria dos estudantes da área de saúde seleccionou a 

escola/local de ensino como sendo a sua principal fonte de informação enquanto que,

nas outras áreas de ensino, a maioria dos estudantes do sexo masculino seleccionaram 

os “media” e as estudantes do sexo feminino seleccionaram os profissionais de saúde 

seguidos dos “media” como principais fontes de informação. Estas diferenças de 

conhecimento, tendo em conta a área de estudo, também podem ser justificadas pelo 

facto dos estudantes das outras áreas de ensino terem um conhecimento similar aos dos 

jovens da população em geral de Portugal, uma vez que recebem o mesmo tipo de 

informação e através dos mesmos meios. Esta suposição é corroborada por outros 

estudos desenvolvidos na população noutros países da Europa [46,47]. Os meios de 

divulgação considerados como mais adequados para a divulgação de informação acerca 

desta temática, em termos de educação sexual também justificam estas diferenças de 

conhecimento.

Além do baixo conhecimento revelado pelos estudantes existem lacunas e mitos no 

seu conhecimento acerca do HPV, o que pode levar à adopção de comportamentos de 

risco favoráveis ao desenvolvimento do cancro do colo do útero. Em termos de factores 

de risco é preocupante verificar que a história familiar (factores genéticos) é o principal 

factor de risco apresentado pelos estudantes do sexo masculino (nas duas áreas de 

estudo) e pelas estudantes do sexo feminino das outras áreas de ensino, para o 

desenvolvimento do cancro do colo do útero. Apenas as estudantes do sexo feminino da 

área de saúde consideraram que a infecção com o HPV é o principal factor de risco para 

o desenvolvimento desta doença. Esta sobrevalorização da importância da história 

familiar é consistente com resultados obtidos noutros estudos [16]. Segundo Waller et al. 

2004, existe muita publicidade acerca da importância da história familiar para cancro 

noutras neoplasias, tal como cancro da mama e colorectal, o que pode justificar este 

pressuposto. Desta forma podemos concluir que o nível de conhecimento e 

sensibilização dos estudantes acerca do HPV é baixo.
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Os estudantes também demonstraram ter poucos conhecimentos acerca do modo de 

transmissão da infecção do HPV, de como é feito o seu diagnóstico e de se esta é ou não 

uma infecção curável. Não se verificaram diferenças de conhecimento estatisticamente 

significativas entre os grupos, o que leva a crer que existe uma importante lacuna de 

informação que é fundamental suprimir. Estratégias de educação para a saúde são 

necessárias com este fim. 

Ainda há muita informação que necessita ser esclarecida e os resultados obtidos 

reflectem este problema. A transmissão do HPV pode ocorrer em qualquer lugar desde 

que exista uma porta de entrada e haja contacto com o vírus, mas necessita que existam 

células epiteliais das mucosa ou da epiderme que tenham capacidade de proliferação, 

logo não pode ocorrer por transfusão sanguínea [19]. Nos estudantes da amostra 

verificou-se que ainda existem muitos estudantes que pensam que o HPV se transmite

através de uma transfusão sanguínea, especialmente nos estudantes das outras áreas 

de ensino, o que demonstra o baixo conhecimento acerca da transmissão do HPV. A 

utilização do preservativo apenas oferece protecção limitada contra a infecção com HPV 

devido à presença de células infectadas nos genitais externos [19] e a maioria dos 

estudantes acredita que o seu uso é uma boa medida de prevenção da infecção.

Apesar do conhecimento limitado acerca do HPV, os resultados sugerem que a 

maioria dos estudantes que ouviram falar de HPV aceitariam ser vacinados se existisse 

uma vacina segura e eficaz. Estes resultados estão em concordância com a literatura 

publicada acerca da vacinação contra o HPV [24,30,37]. Walsh et al. 2008 também 

publicaram resultados similares acerca das atitudes e conhecimento da população em 

geral em relação à vacinação contra o HPV em Birmingham: apesar de 81% dos 

participantes ter uma pontuação total de 0, a maioria (88%) é a favor da vacinação [46].

Gottvall et al. 2009, também alcançaram resultados similares na Suécia: apesar de

apenas 13.5% dos participantes ter ouvido falar sobre o HPV a maioria (84%) gostaria de 

ser vacinada conta este vírus [47].

Tendo em conta os resultados obtidos, as mulheres manifestam maior vontade em 

serem vacinadas do que os homens. Esta diferença pode ser justificada pelo facto de 

serem estas que desenvolvem o cancro do colo do útero. Os estudantes masculinos das 

outras áreas de ensino manifestaram maior adesão à vacinação do que os estudantes 

masculinos da área de saúde. O facto de os estudantes masculinos da área de saúde 

terem mais conhecimento acerca do HPV e do cancro do colo do útero pode levar a que 
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saibam que só em baixa percentagem o HPV se encontra relacionado com o cancro 

anogenital e do pénis no homem e com um subconjunto de neoplasias da cabeça-

pescoço [9,19,24], pois senão a maioria das infecções por HPV é transitória e resolve-se 

sem sinais ou sintomas da doença, sendo indetectável passado entre 1 a 2 anos

[1,17,19,22,23], o que justifica quererem ser vacinados em menor percentagem. As 

principais razões apresentadas pelos estudantes, acerca da aceitação da vacinação, 

dada pelos estudantes do sexo masculino “prevenção da infecção” e pelas estudantes do 

sexo feminino “prevenção da doença” corroboram estas suposições. 

Os resultados da análise dos dados relativos à educação para a saúde levam a crer 

que os estudantes têm consciência de algumas das suas lacunas de conhecimento 

acerca da temática em estudo. O facto de existir uma associação estatisticamente 

significativa de conhecimento entre ser estudante das outras áreas de ensino e 

seleccionar que gostariam de saber o que é o HPV, ou seleccionar todas as alíneas 

revela e confirma as diferenças de conhecimento entre as duas áreas de estudo. A 

existência de uma associação estatisticamente significativa entre ser estudante da área 

de saúde e considerar que a educação sexual deve ser iniciada na faixa etária dos 10-15 

anos de idade e o ter maior interesse em participar em workshops e programas de 

rastreio justifica a maior consciencialização e conhecimento destes estudantes em 

relação aos das outras áreas de ensino.

Apenas se verificaram variações de conhecimento do longo do curso nos estudantes 

da área de saúde, visto que estes têm formação a nível curricular acerca do HPV e do 

cancro do colo do útero, o que justifica a variação do conhecimento ao longo mesmo 

nesta área. A existência de diferenças estatisticamente significativas entre o princípio/fim 

e entre o princípio/meio do curso justifica-se pelo facto destes estudantes terem a 

disciplina de patologia a meio do curso, onde se aborda esta temática. Este 

pressuposição é corroborada pelo pico de conhecimento acerca do HPV e do cancro do 

colo do útero que se verifica a meio do curso. De uma forma geral os alunos do último 

ano do curso têm maior conhecimento e menos lacunas do que os do princípio do curso o 

que leva a crer que o contacto com a prática e a sedimentação do conhecimento 

justificam estas diferenças.

Em conclusão, tendo em conta a bibliografia da área, o género e a educação podem 

produzir diferentes padrões de conhecimento nos homens e nas mulheres [24]. É 

necessário analisar estas diferenças aquando do planeamento e desenvolvimento de 
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campanhas de educação para a saúde que visem a redução da prevalência da infecção 

com HPV e consequentemente a redução da incidência e mortalidade do cancro do colo 

do útero. É de salientar o importante papel que os “media”, a escola/local de ensino e os

profissionais de saúde têm no aumento da sensibilização da população para promover a 

vacinação do HPV [31], e avaliar o tipo de implicações que as informações dadas por 

estes tem nas diferenças de conhecimento da população.

Apesar de todos os esforços realizados com campanhas de educação para a saúde 

através dos “media”, dos profissionais de saúde, do estabelecimento de ensino, etc., a

população ainda apresenta grandes lacunas de conhecimento acerca do HPV e do 

cancro do colo do útero. Apesar dos altos níveis de aceitação da vacinação contra o 

HPV, os baixos conhecimentos acerca desta DST conduzem à manutenção deste 

importante problema de saúde. Os profissionais de saúde têm um importante papel como 

educadores. Avaliar os conhecimentos dos estudantes da área de saúde é fundamental 

para incrementar a discussão na área de forma a que sejam tomadas medidas precisas e

eficazes com o objectivo da erradicação do HPV de uma vez por todas.

É necessário a aplicação de programas de educação para a saúde mais eficazes a 

nível mundial de forma a incrementar a sensibilização e o conhecimento acerca deste 

problema de saúde. 
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7 – Conclusões Finais e Perspectivas Futuras

Os resultados deste estudo sugerem que há diferenças de conhecimento na 

população que devem ser tomadas em conta para o planeamento de estratégias de 

saúde mais eficazes. Conhecer os factores que condicionam estas diferenças de 

conhecimento é fundamental para a produção de ganhos em saúde. Os meios de 

informação considerados mais eficazes devem ser os seleccionados de forma a conduzir 

a informação necessária à população alvo, através dos meios adequados.

A realização de investigação nesta área é fundamental, pois apesar de todos os 

avanços já alcançados, o HPV e o cancro do colo do útero continuam a ser um problema 

a nível mundial que pode ser prevenido. Seria importante complementar estes resultados 

com estudos realizados nos profissionais de saúde para avaliar as diferenças de 

conhecimento entre estudantes e trabalhadores. 

É fundamental a realização de acções de formação, workshops e de rastreio na 

população universitária. O método de auto-colheita do HPV pode ser um meio importante 

com este fim.

O HPV e o cancro do colo do útero são um problema de saúde mundial. Avaliar os 

conhecimentos de jovens universitários acerca destes noutro país europeu seria 

fundamental para incrementar o conhecimento nesta área e melhor planear estratégias 

de saúde. 

A aplicação deste projecto noutras áreas de Portugal e em Espanha, a estudantes e a 

profissionais de saúde está dentro das minhas perspectivas futuras de investigação. A 

aplicação do questionário utilizado neste estudo em profissionais de saúde já se encontra 

em planeamento.

Só através de um esforço global de conhecimento acerca das crenças e atitudes das 

populações, de implementação de programas de educação para a saúde, prevenção da 

doença e de rastreio poderemos aproximar-nos da erradicação do cancro do colo do 

útero. Acredito que todos os investimentos nesta área de investigação são importantes, 

pois por mais pequena que seja a mudança vale sempre a pena pelo número de vidas 

que se salva.



Conhecimento dos estudantes: HPV e cancro do colo do útero

48

8 – Referências Bibliográficas

[1] Boyle P, Levin B, eds. World Cancer Report 2008. Lyon France: World Health 

Organization, International Agency for Research on Cancer; 2008.

[2] Fass L. Imaging and cancer: a review. Mol Oncol. 2008 Aug;2(2):115-52. 

[3] W. Phipps, B. Long, & N. Woods (Eds.), Medical-Surgical Nursing: Concepts and 

Clinical Practice. 3rd ed. St. Louis: C. V. Mosby.

[4] Seeley RR, Stephens TD, Tate P. Anatomia & Fisiologia. 6ª ed. Lisboa: Lusociência, 

2005.

[5] Franco E, Rohan T. Cancer Precursors: Epidemiology, Detection, and Prevention. 

Spinger Verlag New York, 2002.

[6] www.ine.pt

[7] Pinheiro PS, Tyczynski JE, Bray F, Amado J, Matos E, Miranda AC, Limbert E. Cancer 

in Portugal /Cancro em Portugal. IARC Technical Publication Nº 38. Lyon, 2002. 

[8] Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008, 

Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer Base No. 10 [Internet]. Lyon, 

France: International Agency for Research on Cancer; 2010. Available from: 

http://globocan.iarc.fr 

[9] Medeiros R. Novas Vacinas contra o cancro: O vírus HPV e a Vacina contra o cancro 

do colo do útero. Mundus 2005; 2:24-25.

[10] Otto SE. Enfermagem em Oncologia. Loures: Lusociência, 2000; 3:47-50

[11] Mistro A, Salamanca H, Trevisan R, Bertorelle R, Parenti A, Bonoldi E, Zambon P, 

Minucci D. Human papillomavirus typing of invasive cervical cancers in Italy. Infections 

Agents and Cancer 2006, I:9, 27. 

[12] Pitts M, Clarke T. Human papilomavirus infections and risks of cervical cancer: What 

do Women Know? Health education Research, Theory & Practice: Oxford University 

Press 2002; 17(6):706-714.



Conhecimento dos estudantes: HPV e cancro do colo do útero

49

[13] Sauvageau C, Duval B, Gilca V, Lavoie F, Ouakki M. Human papilloma virus vaccine 

and cervical cancer screening acceptability among adults in Quebec, Canada. BMC 

Public Health. 2007; 7:304. 

[14] Schiffman Mark; Castle Philip E. The Promise of Global Cervical-Cancer Prevention. 

N ENGL J MED 2005; 353(20):2101-2104.

[15] Matos A, Moutinho J, Pinto D, Medeiros R: The influence of smoking and other 

cofactors on the time to onset cervical cancer in a southern European population: 

European Journal of Cancer Prevention 2005, 14:485-491.

[16] Waller J, Mccaffery K, Wardle J: Beliefs about the risk factors for cervical cancer in a 

British population sample: The Institute for Cancer Prevention and Elsevier Inc., 2004; 

38:745-753.

[17] www.sppv.or

[18] Richardson H, Abrahamowicz M, Tellier PP, Kelsall G, Berger R, Ferenczy A, Coutlée 

F, Franco EL: Modifiable Risk Factors Associated with Clearance of Type-Specific 

Cervical Human Papillomavirus Infections in a Cohort of University Students: Cancer 

Epidemiol Biomarkers Prev 2005;14(5). 

19 Hausen H. Papillomaviruses and cancer: from basic studies to clinical application. 

Nat. Rev. Cancer 2002; 2(5):342-350. 

[20] Muñoz N, Jacquard AC [What should be known for the introduction of an HPV 

vaccine?] Presse Med. 2008 Oct; 37(10):1377-90. 

[21] Stark A, Gregoire L, Pilarski R, Zarbo A, Gaba A, Lancaster WD. Human 

papillomavirus, cervical cancer and women's knowledge. Cancer Detect Prev. 2008; 

32(1):15-22. 

[22] Kurtinaitiene R, Drasutiene G, Apeikiene L, Ragauskyte A. Vilnius high school 

student´s Knowledge of cervical cancer risk factors. Acta Medica Lituanica 2007; 14:291-

296.



Conhecimento dos estudantes: HPV e cancro do colo do útero

50

[23] Koshiol J, Lindsay L., Pimenta JM, Poole C, Jenkins D, Smith JS. Persistent human 

papillomavirus infection and cervical neoplasia: A systematic review and meta-analysis 

(2008) American Journal of Epidemiology, 168 (2):123-137.

[24] Wong LP, Sam IC. Ethnically diverse female university students' knowledge and 

attitudes toward human papillomavirus (HPV), HPV vaccination and cervical cancer. Eur J 

Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010 Jan;148(1):90-5.

[25] Pitts M, Smith A, Croy S, Lyons A, Ryall R, Garland S, Wong ML, Hseon TE.

Singaporean men's knowledge of cervical cancer and human papillomavirus (HPV) and 

their attitudes towards HPV vaccination. Vaccine, 2009 May 14; 27(22):2989-93.

[26] Medeiros R, Prazeres H, Pinto D, Macedo-Pinto I, Lacerda M, Lopes C, Cruz E: 

Characterization of HPV genotype profile in squamous cervical lesions in Portugal, a 

southern European population at high risk of cervical cancer – European Journal of 

cancer Prevention 2005, 14:467-471.

[27] WHO. Weekly epidemiological record. No. 15, 2009, 84, 117–132 in 

http://www.who.int/wer.

[28] Widdice LE, Breland DJ, Jonte J, Farhat S, Ma Y, Leonard AC, Moscicki Human 

papillomavirus concordance in heterosexual couples. ABJ Adolesc Health. 2010 

Aug;47(2):151-9. 

[29] Disaia PJ, Creasman WT: Clinical gynecologic oncology: 4ª ed. St Louis: Mosby, 

1993.

[30] Hershey JH, Velez LF. Public health issues related to HPV vaccination. J Public 

Health Manag Pract. 2009 Sep-Oct;15(5):384-92.

[31] www.portaldasaude.pt

[32] RUSSEL, Nancy – Manual de Educação para a Saúde – DGS, 1996

[33] www.dgidc.min-edu.pt

[34] Mortensen GL. Drivers and barriers to acceptance of human-papillomavirus 

vaccination among young women: a qualitative and quantitative study. BMC Public 

Health. 2010 Feb 14; 10:68.



Conhecimento dos estudantes: HPV e cancro do colo do útero

51

[35] Wong WC, Fong B, Chan PK. Acceptance of human papillomavirus vaccination 

among first year female university students in Hong Kong. Sex Health. 2009 

Dec;6(4):264-71.

[36] Oh JK, Lim MK, Yun EH, Lee EH, Shin HR. Awareness of and attitude towards 

human papillomavirus infection and vaccination for cervical cancer prevention among 

adult males and females in Korea: a nationwide interview survey. Vaccine. 2010 Feb 

17;28(7):1854-60. 

[37] Mehu-Parant F, Rouzier R, Soulat JM, Parant O. Eligibility and willingness of first-

year students entering university to participate in a HPV vaccination catch-up program.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010 Feb;148(2):186-90.

[38] FORTIN MF. O processo de investigação – Da concepção à realização. Loures: 

Lusociência, 2003.

[39] Decreto-lei nº 96/2009. D.R.I Série. Nº 81 (27 de Abril de 2009):2447-52.

[40] Giles M, Garland S. A study of women's knowledge regarding human papillomavirus 

infection, cervical cancer and human papillomavirus vaccines. Aust N Z J Obstet 

Gynaecol. 2006 Aug; 46(4):311-5.

[41] Philips Z, Johnson S, Avis M, Whynes DK.Human papillomavirus and the value of 

screening: young women's knowledge of cervical cancer. Health Educ Res. 2003 

Jun;18(3):318-28.

[42] Hopkins TG, Wood NJ, West RM, Darling JC. UK health professionals' attitudes and 

knowledge regarding Human Papillomavirus (HPV) vaccination: a West Yorkshire Study. J 

Paediatr Child Health. 2009 Nov;45(11):652-5.

[43] Nganwai P, Truadpon P, Inpa C, Sangpetngam B, Mekjarasnapa M, Apirakarn M, 

Chumworathayi B. Knowledge, attitudes and practices vis-a-vis cervical cancer among 

registered nurses at the Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand. Asian Pac J 

Cancer Prev. 2008 Jan-Mar; 9(1):15-8.

[44] Mutyaba T, Mmiro FA, Weiderpass E. Knowledge, attitudes and practices on cervical 

cancer screening among the medical workers of Mulago Hospital, Uganda. BMC Med 

Educ. 2006 Mar 1;6:13.



Conhecimento dos estudantes: HPV e cancro do colo do útero

52

[45] Dinas K, Nasioutziki M, Arvanitidou O, Mavromatidis G, Loufopoulos P, Pantazis K, 

Dovas D, Daniilidis A, Tsampazis N, Zepiridis L, Theodoridis T, Loufopoulos A.Awareness 

of human papillomavirus infection, testing and vaccination in midwives and midwifery 

students in Greece. J Obstet Gynaecol. 2009 Aug;29(6):542-6.

[46] Walsh CD, Gera A, Shah M, Sharma A, Powell JE, Wilson S. Public knowledge and 

attitudes towards Human Papilloma Virus (HPV) vaccination. BMC Public Health. 2008 

Oct 23;8:368.

[47] Gottvall M, Larsson M, Höglund AT, Tydén T. High HPV vaccine acceptance despite 

low awareness among Swedish upper secondary school students. Eur J Contracept 

Reprod Health Care. 2009 Dec; 14(6):399-405.



Conhecimento dos estudantes: HPV e cancro do colo do útero

53

Anexos



Conhecimento dos estudantes: HPV e cancro do colo do útero

54



Conhecimento dos estudantes: HPV e cancro do colo do útero

55

Anexo A

Questionário
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Instituto Português de Oncologia – Porto          Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar            Jefferson Medical College
            Universidade do Porto                   Thomas Jefferson University -
USA

Este questionário destina-se a avaliar o conhecimento que os 
alunos têm sobre o HPV e o Cancro do Colo do Útero

O questionário é anónimo e confidencial e deve ser preenchido de forma sincera para que a 
informação recolhida seja fidedigna.

1. Sexo 2. Idade _____ 3. Ano_____
a) Feminino
b) Masculino

4. Qual o agente responsável pela DST (Doença Sexualmente Transmissível) mais comum? 
(selecciona a opção correcta)

a) Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH)
b) Neisseria gonorrhoeae
c) Chlamydia trachomatis
d) Tricomonas vaginalis (Tricomoníase)
e) Papiloma Vírus Humano
f) Herpes Simples Vírus
g)Treponema pallidum (Sífilis)
h) Não sei

5. Sabias que há vírus que estão relacionados com o desenvolvimento de cancro?
a) Sim
b) Não

6. Já ouviste falar em HPV?
a) Sim
b) Não (Continua o questionário na pergunta 22)

7. O que significa HPV? (selecciona a opção correcta)
a) Parvovírus Humano (Human Parvovirus)
b) Papiloma Vírus Humano (Human Papiloma Vírus)
c) Hospital Pulido Valente
d) Highly Pathogenic Virus
e) Highly Purified Vaccine
f) Host Protective Virus
g) Não sei
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8. Quais as fontes de informação para o teu conhecimento sobre HPV?
a) Escola/ local de ensino
b) Profissionais de Saúde
c) Amigos
d) Família
e) Televisão
f) Imprensa
g) Artigos Científicos
h) Outra (especifica p. F.) ______________________________________

9. Relativamente aos modos de transmissão de HPV, assinala as afirmações com V (verdadeiro), 
F (falso) ou NS (não sei), de acordo com o teu conhecimento.

V F NS 
a) O HPV pode transmitir-se por sexo oral
b) O HPV pode transmitir-se por sexo vaginal
c) O HPV pode transmitir-se por sexo anal
d) O HPV pode transmitir-se por contacto de pele
e) O HPV pode transmitir-se por contacto de mucosas
f) O HPV pode transmitir-se por partilha de toalhas ou roupa interior
g) O HPV pode transmitir-se por frequência de piscinas ou saunas
h) O HPV pode transmitir-se por transfusão sanguínea

10. Caso ocorra a exposição ao HPV, qual a probabilidade de contágio? (selecciona a apção 
correcta)

a) 98%
b) 66%
c) 51%
d) 27%
e) 2%
f) Não sei

11. Para prevenir a infecção por HPV, são eficazes as seguintes medidas: 
(assinala as afirmações com V (verdadeiro), F (falso) ou NS (não sei), de acordo com o teu 
conhecimento)

V F NS
a) Reduzir o número de parceiros sexuais
b) Utilizar, de forma correcta, o preservativo
c) Tomar Anticoncepcionais orais (pílula)
d) Não partilhar objectos de uso íntimo
e) Evitar o início precoce da vida sexual
f) Utilizar espermicidas
g) Utilizar a “pílula do dia seguinte”
h) Manter cuidados de higiene
i) Abstinência Sexual
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12. Qual a faixa etária em que a infecção por HPV é mais frequente?
a) < 18 anos
b) 18 – 25 anos
c) 26 – 33 anos
d) 34 – 41 anos
e) 42 – 60 anos
f) > 60 anos
g) Não sei

13. A infecção genital por HPV pode manifestar-se por:
(assinala as afirmações com V (verdadeiro), F (falso) ou NS (não sei), de acordo com o teu 
conhecimento)

V F NS
a) Verrugas Genitais
b) Sinais Inespecíficos (ardência, corrimento, dor durnte o acto sexual...)
c) Perda de apetite
d) Úlceras genitais
e) Carcinoma
j) Cansaço
K) De forma assintomática

14. O HPV pode afectar Homens e Mulheres?
a) Sim
b) Não
c) Não sei

15. Os Homens podem ser portadores assintomáticos?
a) Sim
b) Não
c) Não sei

16. A infecção por HPV pode localizar-se (selecciona as opções correctas)
a) Na cavidade oral
b) No esófago
c) Na região urogenital
d) Na região anal
e) Na pele
f) Em qualquer lugar, desde que haja contacto com o vírus e exista uma porta de entrada
g) Não sei

17. A infecção genital por HPV pode ser diagnosticada através do teste Papanicolau?
a) Sim
b) Não
c) Não sei

18. O diagnóstico de infecção por HPV implica tratamento imediato?
a) Sim
b) Não
c) Não sei
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19. A infecção por HPV é curável?
a) Sim
b) Não
c) Não sei

20. Se estivesse disponível uma vacina eficaz para o HPV, estarias disposto(a) a ser vacinado(a)? 
Porquê?

a) Sim__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) Não__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

21. Qual a relação entre o HPV e o Cancro do Colo do Útero? (selecciona a opção correcta)
a) A presença de HPV implica Cancro do Colo do Útero
b) HPV e Cancro do Colo do Útero são sinónimos
c) O HPV é factor de risco para o desenvolvimento de Cancro do Colo do Útero
d) Não há relação entre HPV e Cancro do Colo do Ùtero
e) Não sei

22. Relativamente à incidência de Cancro do colo do útero em Portugal, qual o número 
aproximado de mulheres a quem é detectada anualmente esta doença?

a) 10
b) 100
c) 1000
d) 10000
e) Não sei

23. Quantas mulheres morrem anualmente em Portugal, vítimas de Cancro do Colo do Útero?
a) 20
b) 200
c) 2000
d) 20000
e) Não sei

24. São factores de risco para o desenvolvimento de Cancro do Colo do Útero:
(assinala as afirmações com V (verdadeiro), F (falso) ou NS (não sei), de acordo com o teu 
conhecimento

V F NS
a) Tabagismo
b) Infecção por HPV
c) Exposição prolongada ao Sol
d) Consumo de canabinóides
e) Utilização de anticoncepcionais orais (pílula)
f) Orientação heterosexual
g) Múltiplos parceiros sexuais
h)Consumos prolongados de ácido acetilsalicílico (aspirina)
i) Doenças sexulamente transmissíveis
j) Início precoce da vida sexual activa
k) Factores genéticos
l) Tipo de alimentação



Conhecimento dos estudantes: HPV e cancro do colo do útero

61

25. Qual a percentagem de presença de HPV nos casos de Cancro do Colo do Útero?
a) <10%
b) 20%-30%
c) 40%-50%
d) 60%- 70%
e) >90%
f) Não sei

26. Achas suficiente a divulgação que é actualmente feita sobre o HPV?
a) Sim
b) Não

27. O que gostarias de saber sobre o HPV?
a) O que é
b) Como se transmite
c) Quais as medidas de prevenção de transmissão
d) Como se apresenta a infecção por HPV
e) Como é feito o diagnóstico de infecção por HPV
f) Qual a eficácea e os tipos de tratamento disponíveis actualmente
g) Quais as consequências de infecção por HPV
h) Qual a relação com ocancro do colo do útero
i) Outros (especifica p.f.)________________________________________________

28. Que meios consideras mais adequados para a divulgação deste tema?
a) Escola/ local de ensino
b) Profissionais de Saúde
c) Amigos
d) Família
e) Televisão
f) Imprensa
g) Outdoors
h) Outra (especifica p.f.)_________________________________________________

29. Qual a idade em que achas mais pertinente iniciar a Educação Sexual?
a) < 5 anos
b) 5-10 anos
c) 10-15 anos 
d) 15-20 anos
e) > 20 anos
f) Não sei

30. Já iniciaste a tua vida sexual activa?
a) Sim. 30.1 Se sim com que idade? ______ anos
b) Não

31. Até à data, quantos parceiros sexuais já tiveste? _____

32. Estarias interessado(a) em participar em programas de rastreio de HPV e em Workshops 
acerca do HPV e do Cancro do colo do Útero?

a) Sim b) Não
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Anexo B

Artigo Publicado – HPV e Cancro do Colo do Útero: Intervenção urgente

D Ramada, R Medeiros

Onco.News – Associação de Enfermagem oncológica Portuguesa 2007:2,4-7
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Anexo C

Artigo aceite para publicação – Knowledge differences between male and female 

university students about human papillomavirus (HPV) and cervical cancer: 

implications for health strategies and vaccination

Medeiros Rui, Ramada Diana

Vaccine, Elsevier 2010
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Abstract: Knowledge about HPV and cervical cancer (CC) depends on several factors such as 

gender and education, which brings implications for health strategies and vaccination. A survey 

was conducted in Portugal with a representative sample of 1706 university students. Only 55.4% 

(n=945) had already heard of HPV, 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 schools and non-health sciences schools (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. Therefore, these differences may help to develop effective strategies that 

lead to decline CC incidence and mortality.

1. Introduction

Cervical cancer is an important global public health problem [1]. The degree of knowledge in 

general population is essential to determine the most appropriate strategy for planning an 

effective intervention. 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 [1-3]. There are many known factors related to 

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

papillomavirus (HPV) is their major risk factor [4-17]. HPV is one of the most common sexually 

transmitted infections [3-5], and it´s highly prevalent within the sexual active population, specially 

the one between 16-25 years old [5,7,16]. Among university students, HPV infection is the most 

common sexually transmitted disease [3]. In this group its prevalence reaches near 50% [14], so 

the evaluation of knowledge in this area is fundamental and necessary. The probability of 
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infection with HPV is not known, but affects both men and women, although men are usually 

asymptomatic carriers [2,14]. Thus is fundamental to assess the knowledge in both genders.

Primary prevention through HPV vaccination appears to be a promising tool to prevent cervical 

cancer [1,16-18]. Several studies indicate that HPV vaccines are safe and that its utilization 

reduces nearly 70% the probability to develop cervical cancer [1,2,7]. Several health publicity 

campaigns have been carried out, at this time, to sensitize the population towards this health 

problem and to promote HPV vaccination worldwide. Many countries have introduced HPV 

vaccination into their health-care systems [19]. 

Portugal has the highest incidence of cervical cancer within the European Union [20]. 

According to recent data, from the Portuguese Ministry of Health, 80% of the 15 years old girls 

are already vaccinated [21]. However, the intention to be vaccinated depends on several factors 

including the knowledge and beliefs of the population about HPV and cervical cancer and the type 

of health education given by health professionals [2,17-19,22]. 

On other hand, health professionals have an important role on the acceptance of HPV 

vaccination, because their knowledge and beliefs affects their recommendations to the general 

population [17,19,23]. It is important to perceive if the students of health sciences schools, future 

health professionals, have accurate knowledge and beliefs, regarding this public health problem, 

so that they can provide reliable information that will lead to health gains. 

Several studies have been carried out worldwide to examine male and female knowledge´s 

about HPV and its links to cervical cancer, before and after the introduction of HPV vaccine, and 

the majority reveals that the knowledge is generally poor [2,5,18,24]. However most of these 

studies reveal that people are usually in favour of HPV vaccination. No studies have been 

developed yet to examine the knowledge of university students about HPV, cervical cancer and 
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their implications concerning health strategies and vaccination in Portugal. To the best of our 

knowledge, to develop a report about the knowledge of future health professionals, male and 

female, towards HPV and cervical cancer and its implications in health strategies and vaccination, 

which establishes the differences of knowledge, of men and women, studying in health sciences 

schools and non-health sciences schools, is something not yet known. We consider that it is 

important to achieve and analyze these differences so that health education programs can 

futurely be more effective. Therefore this project reports a population-based study of a large 

representative sample of Portuguese male and female university students from Health Sciences 

Schools and Non-health Sciences schools, being gender and education the two variables 

statistically associated with the outcome. It was carried out before the introduction of HPV 

vaccine so that we can further evaluate and compare the results with studies made before and 

after its implementation.

2. Method

2.1. Participants

The University of Porto in the year 2007/2008 had nearly 29000 students [25]. Initially, it was 

determined to produce a sample size with 1700 women and men, for the statistical analysis. 2050 

university students were contacted and 1835 surveys were obtained, that resulted in 1706 

completed questionnaires. The final sample of the study includes 1706 male and female university 

students of the district of Porto, Portugal. The participants had ages ranging between 17 and 35 

years old (17 because is the age that usually Portuguese students enter at the university and the 

age of 35 years old represents 99% of the initial sample in study). Six faculties of the University of 

Porto and 1 higher education nursing school were selected, attending different study areas: FMUP 

– Faculty of Medicine of the University of Porto, ICBAS – Abel Salazar Institute for Medical 
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Sciences, FCDEF – Faculty of Sport Sciences and Physical Education, FLUP – Faculty of Arts of the 

University of Porto, FFUP – Faculty of Pharmacy of the University of Porto, FEP – Economics 

Faculty of the University of Porto and ESEP – Higher Education Nursing School of Porto. The 

schools were classified according to their subject of study: Health Sciences Schools (ICBAS, FMUP, 

FFUP and ESEP) and non-Health Sciences Schools (FCDEF, FLUP and FEP). This selection was made 

by convenience according to the goals of the study, the proximity to the researcher and the will of 

the subject to participate in the project. 

Admitting a 3.02 margin of error and considering that 50% of population in study has accurate 

knowledge about the questions in query, the sample used in the study has a confidence level 

superior to 99.9% (calculated using the computer software online Sample Size Calculator Raozoft, 

Inc.).

2.2. Materials

A questionnaire was used for this study. It had 32 questions, was anonymous, confidential 

and self-responded. It had five main themes: knowledge about cervical cancer, knowledge about 

HPV, knowledge about the relation between HPV and cervical cancer, attitudes and beliefs about 

HPV vaccination and attitudes and beliefs about sexual education. Demographic questions were 

made, including age, sex and year of study; two questions about sexual behavior of the subject 

were also included. The participants completed the survey responding individually at the end of a 

class in their school. A pilot study including 31 participants was carried out to test the survey 

instrument.

2.3. Procedure

The application of the survey was conducted from June 2007 to June 2008 by the researcher, 

following the students´ calendar of classes.  The first approach was to send a written request to 
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the director of each school explaining the aim of the project and all the procedures. After 

obtaining the authorizations to apply the survey a random number of classes were selected and 

the teachers were contacted so that at the end of the class the questionnaire could be applied. 

Before answering it a brief exposure was made to explain the aim of the study to all the students 

in each class. Also a detailed explanation was exposed attesting that it was a voluntary query, 

anonymous and self responded, so that no one would feel obliged to participate. All the possible 

doubts and concerns that could rise while filling the survey were clarified at the end of the class. 

After the questionnaire each participant put it in a box at the teacher´s table, which was collected 

by the researcher at the end. 

2.4. Statistical analysis

Analysis of data was performed using the computer software SPSS for Windows (version 16.0) 

and Epi Info (version 6.04a). Chi-square analysis was used to compare categorical variables and p-

value was calculated in behalf of the total number of responses.  A p-value <0.05 was considered 

statistically significant. The comparisons of knowledge were made by using chi-square test and 

ANOVA with post-hoc test (Hochberg´s GT2 and Games-Howell). Mann-Whitney Test was used to 

compare the means of knowledge achieved in the study between genders.

3. Results

In the sample, we observed that only the students of the health sciences schools have 

formation at curricular level about HPV and cervical cancer. For that, and attending to the aim and 

goals of this project, it was decided to compare the answers among male and among female, 

according to their study area (health sciences students Vs non-health sciences students). 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. We divided our sample in to four categories: 
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male health sciences students, male non-health sciences students, female health sciences 

students and female non-health sciences students.

3.1. Sample characteristics

From the 1706 university students, 622 were male and 1084 were female; from that 1113 

were health sciences students (802 female and 311 male) and 593 were non-health sciences 

students (282 female and 311 male). The mean age is 20.57 years, with a standard deviation (SD) 

of 2.57 and the median is 20 years old.

Regarding the data, most students have had sexual intercourse experiences (74.4% from male 

and 61.2% from female). The mean age of beginning sexual activity is 17 years old for men and 18 

years old for women. The mean number of sexual partners of the students was two regarding 

male and one regarding female.

3.2. Knowledge of cervical cancer

Students´ knowledge about cervical cancer was assessed by using two questions to which 

they had two select the right answer and another question with a list of 12 items in which they 

had to choose the answer “true”, “false”, or “don´t know” about the risk factors for developing 

cervical cancer (n=1706). According to Pitts (2009) [3] cervical cancer knowledge score was 

computed with one point given for each correct answer to these questions (see Table 1). From a 

possible total of 14, the mean score was 6.32 (SD=2.88). Regarding gender, the mean score in 

men was 5.78 (SD=3.03) and in women 6.62 (SD=2.75). Regarding the subject of study the mean 

score in health sciences students was 7.24 (SD=2.61): 7.33 (SD=2.48) in female and 7.04 (SD=2.92) 

in male. In non-health sciences students the mean score was 4.58 (SD=2.55): 4.63 (SD=2.50) in 

female and 4.53 (SD=2.59) in male. Attending the mean scores of knowledge of cervical cancer 

statistical differences were found, regarding gender (p<0.001, Mann-Whitney Test), and regarding 
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the study area (male health science student Vs male non-health sciences student: p<0.001, 

Hochberg’s GT2 and p<0.001, Games-Howell post hoc tests; female health science student Vs 

female non-health sciences student: p<0.001, Hochberg’s GT2 and p<0.001, Games-Howell post 

hoc tests).

For the first question “What is the incidence of cervical cancer in Portugal?”, only 20.9% 

students correctly answered. For the second question “What is the mortality caused by cervical 

cancer in Portugal?”, only 17.1% of students correctly answered. For the third question “what are 

the risk factors for developing cervical cancer?”, 40.1% (n=684) selected smoking, 64.1% (n=1093) 

selected the HPV infection, the use of oral contraception was selected by 28.3% (n=482), 62.4% 

(n=1064) selected having multiple sexual partners, 43% (n=733) selected sexual intercourse at an 

early age, 68.7% (n=1172) selected genetic factors,  68.2% (n=1164) selected the sexual 

transmitted diseases (STD´s) and 27.3% (n=465) selected the type of diet as risk factors for the 

development of cervical cancer.  

To determinate the extent to which students´ knowledge about cervical cancer varied with 

gender and education chi-square test was used (see table 2). In health sciences students, a 

significant association was found between being a female student and selecting as risk factors for 

developing cervical cancer: the HPV infection (p<0.001), having multiple sexual partners 

(p<0.001), the STD´s (p=0.016), sexual intercourse at an early age (p=0.002) and the type of diet 

(p=0.027). In non-health sciences students, a significant association was found between being a 

female student and selecting as risk factor for developing cervical cancer the use of oral 

contraception (p=0.012) and between being a male student and selecting as risk factor for 

developing cervical cancer the type of diet (p=0.022). 

In male, a significant association was found between being a health sciences student and 

selecting as risk factors for developing cervical cancer: smoking (p=0.013), HPV infection 
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(p<0.001), use of oral contraception (p=0.017), having multiple sexual partners (p<0.001), the 

STD´s (p<0.001), sexual intercourse at an early age (p<0.001) and the genetic factors (p<0.001). In 

female, it was found a significant association between being a health sciences student and 

selecting as risk factors for developing cervical cancer: smoking (p<0.001), HPV infection 

(p<0.001), having multiple sexual partners (p<0.001), the STD´s (p<0.001), sexual intercourse at an 

early age (p<0.001) and the genetic factors (p<0.001). In health sciences students, male students 

selected that the genetic factors are the main risk factor for developing cervical cancer (75.6%), 

followed by STD´s (73%) and HPV infection (72.3%); and female students selected that the HPV 

infection is the main risk factor for developing cervical cancer (83.7%) followed by having multiple 

sexual partners (81.4%) and STD´s (79.7%). In non-health students, male students also selected 

the genetic factors as the main risk factor for developing cervical cancer (59.5%), followed by 

STD´s (47.6%) and the type of diet (35.7%); and female students selected that the genetic factors 

are the main risk factor for developing cervical cancer (57.8%) followed by STD´s (53.2%) and 

having multiple sexual partners (35.8%). 

3.3. Awareness of human papillomavirus

Of our sample, 55.4% (n=945) students had already heard of HPV and 95% from that knows 

that HPV means human papillomavirus. Having heard of HPV corresponded to 40.2% of the total 

selections in male students and 64.1% in female students. Despite that, 66.2% of male health 

sciences students had already heard about HPV against only 20.2% male non-health sciences 

students. These differences were also found in women: 79.3% of female health sciences students 

had already heard about HPV against only 14.1% female non-health sciences students. It was 

found a significant association between being a health sciences student and having heard about 

HPV: in male students’ p<0.001 and in female students´ p<0.001. We also found a significant 

association between being a female student and having heard about HPV: in health sciences 

students (p<0.001), and in non-health sciences students (p<0.049).
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Only 16.8% students (n=287) selected the infection with HPV as being the most frequently 

sexual transmitted infection. In health sciences students HPV was selected as the most frequently 

sexual transmitted infection by 20.3% of male students and by 24.8% of female students; in non-

health sciences students it was selected by 3.2% of male students and 5.3% of female students. A 

significant association was found between being a health sciences student and selecting the HPV 

infection as the most frequently sexual transmitted disease: in male students (p<0.001) and in 

female students (p<0.001). 

In male health sciences students 32% (of those who had heard about HPV) selected that their 

main source of information was a school/teaching place, followed by the media (14.6%). In male 

non-health sciences students 52.3% of those who had heard about HPV selected the media as 

their main source of information and only 2.3% selected that it was a school/teaching place. 

27.5% female health sciences students selected that a school/teaching place was their main 

source of information about HPV, followed by the media (9.6%), and only 1.4% selected the 

health professionals. On another hand, the female non-health sciences students selected that the 

health professionals were their main source of information (24.1%), followed by the media 

(22.4%), and only 3.4% selected a school/teaching place. A significant association was found 

between being a health sciences student and selecting a school/teaching place as their main 

source of information about HPV (p<0.001), and being a male non-health sciences student and 

selecting the media as their main source of information about HPV (p<0.001). In women a 

significant association was found between being a female health sciences student and selecting a 

school/teaching place as their main source of information about HPV (p<0.001) and being a 

female non-health sciences student and selecting the media (p=0.002) or the health professionals 

(p<0.001) as their main source of information about HPV. We also observed from data analysis a 

significant association between being a male student and selecting the media as their main source 

of information about HPV: in health sciences students (p=0.044), and in non-health sciences 
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students (p=0.001); and between being a female student and selecting the health professionals as 

their main source of information about HPV in non-health sciences students (p=0.020).

In the question “Is there sufficient disclosure about HPV?” 93.7% (n=1706) responded “no”. It 

was found a significant association between being a non-health sciences student and responding 

“no”; in male students (p<0.001) and in female students (p=0.021).

3.4. Knowledge about  human papillomavirus

Those students who had already heard about HPV (n=945) were asked to answer a list of 

questions to assess their overall knowledge about HPV. Their knowledge was assessed by using 8 

questions in which they had to select the right answer and 3 other questions with 8, 9 and 7 items 

respectively, in which they had to choose the answer “true”, “false”, or “don´t know” about the 

transmission, prevention and symptomatology of HPV. From a possible total of 32 the mean score 

was 15.56 (SD=4.91) (see Table 1). Regarding gender, the mean score in men was 15.48 (SD=5.34) 

and in women 15.59 (SD=4.75). Regarding the study area the mean score in health sciences 

students was 16.07 (SD=4.77): 15.98 (SD=4.64) in female students and 16.34 (SD=5.17) in male 

students. In non-health sciences schools the mean score was 11.35 (SD=3.95): 11.29 (SD=3.80) in 

female students and 11.43 (SD=4.18) in male students. Analyzing the mean scores of students´ 

knowledge about HPV no statistical differences were found regarding gender. Regarding the study 

area statistical differences were found between being a health sciences student and being a non-

health sciences student (male health science student Vs male non-health sciences student: 

p<0.001, Hochberg’s GT2 and p<0.001, Games-Howell post hoc tests; female health science 

student Vs female non-health sciences student: p<0.001, Hochberg’s GT2 and p<0.001, Games-

Howell post hoc tests).
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A significant association was found between being a health sciences student and responding: 

the probability of contagion with HPV is not known (in female students p=0.022), the range 

between 18-25 years old is where most frequently occurs HPV infection (in male students

p<0.001), HPV affects men and women (in male students p=0.010), men can be asymptomatic 

carriers of HPV (in male students p<0.001 and in female students p<0.001) and that the infection 

with HPV doesn´t involves immediate treatment (in male students p<0.001 and in female students

p<0.001) (see Table 3). Regarding gender, a significant association was found between being a 

female student and responding that the likelihood of contagion with HPV is not known (in health 

sciences students p=0.006 and in non-health sciences students p=0.003). We also found a 

significant association between being a male student and responding that HPV affects men and 

women (in health sciences students p=0.016), that men can be asymptomatic carriers of HPV (in 

health sciences students p=0.007) and that HPV infection cannot be diagnosed by Pap tests (in 

health sciences students p<0.001).

On the data from “students’ knowledge and beliefs about HPV: transmission, prevention and 

symptoms” a significant association was found between being a health sciences student and 

responding that HPV transmission can occur through the vaginal route (in male students p=0.015 

and in female students p<0.001), by skin contact (in male students p=0.006) and by the contact of 

mucous (in male students p=0.006 and in female students p<0.001). We also found a significant 

association between being a non-health sciences student and responding that HPV transmission 

can occur by blood transfusion (in male students p=0.020 and in female students p<0.001). 

Regarding gender, a significant association was found between being a male student and selecting 

that the transmission of HPV can occur by skin contact (in health sciences students p=0.013) and 

by blood transfusion (in health sciences students p=0.010). 
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On the data of students´ knowledge about the prevention of HPV we found a significant 

association between being a health sciences student and responding that HPV transmission can 

be prevented by the reduction of sexual partners (in male students p=0.001 and in female 

students p<0.001) by avoiding early sexual initiation (in male students p<0.001 and in female 

students p<0.001) and by sexual abstinence (in male students p<0.001 and in female students

p<0.001). A significant association was found between being a female student and responding

that HPV transmission can be prevented by the reduction of sexual partners (in health sciences 

students p=0.002) and by avoiding early sexual initiation (in health sciences students p=0.027). 

Regarding the data collected from students knowledge about the symptomatology of HPV 

infection, a significant association was found between being a health sciences student and 

responding that genital warts are symptoms of HPV Infection (in male students p<0.001 and in 

female students p<0.001), selecting the nonspecific signs (in female students p=0.002) and in 

selecting the option “asymptomatically” (in male students p<0.001 and in female p<0.001). 

Regarding gender, a significant association was found between being a female student and 

selecting the nonspecific signs as symptoms of HPV infection (p<0.001 in health sciences 

students).

3.5. Knowledge and beliefs about the relation between HPV and cervical cancer

To assess the knowledge and beliefs about the relation between HPV and cervical cancer the 

students responded to 2 questions in which they had to select the right answer from a list of 

items. From a possible total of 2 the mean score was 1.14 (SD=0.58) (see table 1). Regarding 

gender, the mean score in male students was 1.15 (SD=0.63) and in female students was 1.13 

(SD=0.56). Regarding the study area, the mean score in health sciences students was 1.18 

(SD=0.57): 1.16 (SD=0.55) in female students and 1.25 (SD=0.62) in male students. In non-health 

sciences students the mean score was 0.78 (SD=0.59): 0.84 (SD=0.64) in female students and 0.70 
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(SD=0.50) in male students. Regarding the mean scores of knowledge statistical differences were 

found between the two study areas (male health science student Vs male non-health sciences 

student: p<0.001, Hochberg’s GT2 post hoc test and p<0.001, Games-Howell post hoc test; female

health science student Vs female non-health sciences student: p<0.001, Hochberg’s GT2 post hoc 

test and p<0.003, Games-Howell post hoc test).

In the first question “what is the relation between HPV and cervical cancer?” from does 

students who had heard about HPV (n=945), 88.3% (n=834) answered “HPV is a risk factor to 

develop cervical cancer”. A significant association was found between being a health sciences 

student and selecting this answer (in male students p<0.001 and in female students p<0.001) 

(Table 3). For the second question “percentage of HPV infection in cervical cancer?” the students 

(n=1706) revealed to have lower knowledge. Only 14.8% (n=82) of students answered “>90%”. A 

significant association was found between being a health sciences student and selecting this 

answer (in male students p<0.001 and in female students p<0.001) (Table 3). 

3.6. Attitudes and beliefs about human papillomavirus vaccination

The university students who had heard of HPV (n=945) were asked to state if they would, or 

would not, wanted to be vaccinated against HPV, if a reliable vaccine existed, and to express the 

main reasons for that statement (see table 4). 89% of the participants gave a positive response to 

this question (corresponding to 93.8% of the total responses in female students and 75.6% of the 

total responses in male students). A significant association was found between being a non-health 

sciences student and responding that would like to be vaccinated against HPV (p=0.009). In 

female no statistical differences were found regarding the study area. In health sciences students 

a significant association was found between being a female health sciences student and 

responding that would like to be vaccinated against HPV (p<0.001) (Table 4).
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The main stated reasons for accepting to be vaccinated presented were “prevention of the 

disease” (13.8%), “prevention” (8%), “prevention of the infection with HPV” (11.3%),  “prevention 

of the disease and transmission of the virus” (6.4%) and “increase security” (0.9%).  The main 

stated reasons for declining to be vaccinated presented were “low knowledge of the vaccine” 

(0.5%), “I am older than the age recommended to be vaccinated” (0.1%),” I´m a man, don`t need 

to be vaccinated” (0.8%), “I don´t adopt risk behaviors” (1.1%). The reasons “If a reliable vaccine 

existed” (0.4%) and “if the vaccine was free” (0.4%) were two statements given by students who 

answered “yes” and who answered “no” for accepting to be vaccinated. In male students, a 

significant association was found between being a health sciences student and selecting 

“prevention of the infection” (p=0.006) as the main reason to be vaccinated. In health sciences 

students a significant association was found between being a female student and selecting as 

main reason for the vaccination against HPV “prevention of the disease” (p<0.001).

4. Discussion

Several studies have been conducted to assess the knowledge and beliefs related to cervical 

cancer, HPV and HPV vaccination, before and after the introduction of HPV vaccine. Most studies 

focuses on females´ knowledge [3,22-24,26-28] and do not includes comparisons of knowledge 

among men and women. In our knowledge, there are few studies carried out that focus in 

evaluating the knowledge of health sciences students [23] or health professionals [16,29-31]. We 

believe that to assess the knowledge of health sciences students about this problematic, and to 

analyze the differences of knowledge between them and non-health sciences students, it’s 

important to develop more effective health strategies and education.

The knowledge and beliefs affects the sexual behavior. To understand the role of these 

influences can aid to plan successful HPV education, prevention and vaccination programs [23]. In 

our sample, most students have had sexual intercourse experiences. Despite that, the mean age 
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of beginning sexual activity and the number of sexual partners are in agreement with other 

studies developed in Portugal, in general population [14], which unbias the fact that this is a study 

developed in university students, regarding this matter.

In our sample university students displayed limited knowledge of cervical cancer and low 

awareness and knowledge of HPV. These results are consistent with some reports developed 

before the implementation of HPV vaccine [5,8,32] and others carried out after its 

implementation [3,22-24]. Several studies have reported lower levels of having heard of HPV than 

ours, before and after the introduction of HPV vaccine, based on the knowledge of general 

population [3,4,8,21]. Our data are according to other studies developed in university students 

[31,32], which according to Sauvageau et al. 2007, lead us to believe that higher education is 

associated with more awareness about this virus [4]. 

Regarding the mean scores of knowledge, the female students revealed to have more and 

accurate knowledge’s than male students; analyzing the study area, health sciences students also 

have higher knowledge than non-health sciences students. This is mirrored the review study 

developed by Dinas et al., in 2008 [33]. We believe that female students have higher knowledge 

than male students because cervical cancer is developed in women, and they have access to more 

an accurate information given by physicians. Most of health sciences students have at curricular 

level formation about this disease. Therefore we believe that these are the major reasons for 

them having higher knowledge about this subject. These assumptions are corroborated by the 

presented main source of information about HPV selected by each group. The health sciences 

students selected that their main source of information was a school/teaching place; the male 

non-health sciences students selected that were the media, and the female non-health sciences 

students selected that were the health professionals followed by media. We also believe that 

non-health sciences students have a similar knowledge to general young people of Portugal, 
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about HPV, once they receive the same type of information and trough the same means. This is 

corroborated by other studies developed in general population in other countries in Europe 

[34,35]. 

Besides the low knowledge and awareness revealed by the students our concerns are also in 

the gaps and misunderstandings, about HPV, that can lead to risk behavior for developing cervical 

cancer. In terms of risk factors it is worrying to achieve that the family history (genetic factors) is 

the major risk factor presented by male students (in both study areas) and by female non-health 

sciences students. Only female health sciences students selected the HPV infection as the major 

risk factor for the development of cervical cancer. This overestimation of the importance of family 

history is consistent with other studies [8]. According to Waller et al. 2004, we also believe that 

there is much publicity about the importance of the family cancer history in other diseases, as 

breast and colorectal cancers that can lead to this belief.  Therefore the level of awareness of HPV 

was low.

The students also revealed to have low knowledge about how can occur HPV infection, how 

can be diagnosed and if it is a curable infection. In all of these subjects there aren`t statistical 

differences of knowledge between all groups, which lead as to believe that exists a lack of 

information that is fundamental to eliminate. Health education strategies are needed with this 

purpose. 

There is much unclear information, and the reported results reflect this problematic. The 

transmission of HPV infection can occur anyplace if exists contact with a virus and a gateway, but 

requires the availability of epidermal or mucosal epithelial cells that are still able to proliferate, so 

it cannot occur by blood transfusion [12]. In our study there are many students that think that 

HPV infection can occur by blood transfusion, especially among non-health sciences students, 

which demonstrates the low knowledge of HPV transmission. The use of condoms offers only 
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limited protection in view of the common presence of virus infected cells at external genital sites 

[12] and the majority of students believe that its use is a good measure to prevent getting 

infected. 

Despite low awareness of HPV infection, the results suggested that most of the students who 

had heard of HPV would accept to be vaccinated if a reliable vaccine existed. These results are in 

agreement with published literature regarding HPV vaccination [3,18,24]. Walsh et al. 2008 also 

reported similar results about public knowledge and attitudes towards HPV vaccination in 

Birmingham: although 81% of participants had knowledge score of 0, the majority (88%) of them 

were in favour of vaccination [34]. And Gottvall et al. 2009 also achieved similar results in 

Sweden: although only 13.5% of participants had heard about HPV the majority (84%) would like 

to be vaccinated against HPV [35].

Regarding our results, we believe that female students were more willing to be vaccinated 

then male students, especially because they are who develop this disease. Male non-health 

sciences students had higher willingness to be vaccinated than male health sciences students. We 

believe that this can be justified by the fact that, as men from health sciences schools have higher 

knowledge of HPV and cervical cancer, they might know that only in lower levels HPV infection 

has links with anogenital, penile and anal cancer in men, and a subset of head and neck cancers 

[3,7,12], otherwise most genital HPV infections are transient and resolve without symptoms or 

signs of disease, becoming undetectable within 1-2 years [1,9-12]. The main reasons given by 

male students “prevention of the infection” and by female students “prevention of the disease” 

corroborates these assumptions. 

In conclusion, according to the literature, gender and education may produce different 

patterns of knowledge and attitudes among male and female [3]. These differences of knowledge 

need to be analyzed when developing and planning appropriate education campaigns that aim 
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the reduction of HPV infection and consequently the incidence and mortality caused by cervical 

cancer. It’s important to remark the importance that media, the school/teaching place and health 

professionals have to raise awareness and promote HPV vaccination [21], and what implications 

do they have in to the differences of knowledge of the population.

Despite all the efforts carried out with health education campaigns, through media, health 

professionals, school/teaching place, etc, general population still have lack of information about 

cervical cancer and HPV. Despite higher levels of acceptance of HPV vaccination lower knowledge 

about this sexual transmitted disease leads to the maintenance of this health problem. Health 

professionals have an important role as educators and to assess the knowledge of the health 

sciences students is fundamental to increase discussion in the field to achieve accurate and

effective measures in health education programs that aim the reduction of HPV once and for all. 

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

awareness and knowledge towards this health problem.
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Tables

Table 1 – Mean Scores of knowledge of the university students 

N Mean 
score of 

Knowledge

Std. 
DeviationDependent Variable (J) Grupos

Students knowledge 
about Cervical Cancer

(Total score=14)

Male health science student 311 7,0418 2,92512

Male non-health science student 311 4,5370 2,59735

Female health science student 802 7,3304 2,48125

Female non-health science student 282 4,6348 2,50365

Total 1706 6,3230 2,88662

Students knowledge 
about the relation 
between HPV and 
Cervical Cancer

(Total score=2)

Male health science student 206 1,2524 0,62028

Male non-health science student 44 0,7045 0,50942

Female health science student 637 1,1617 0,55562

Female non-health science student 58 0,8448 0,64350

Total 945 1,1407 0,58791

Students knowledge 
about HPV

(Total score=32)

Male health science student 206 16,3495 5,17538

Male non-health science student 44 11,4318 4,18968

Female health science student 637 15,9890 4,64273

Female non-health science student 58 11,2931 3,80216

Total 945 15,5672 4,91775
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Table 2 - Students knowledge: risk factors for developing cervical cancer 1 (n= 1706)

Male Female

Health Sciences

Students (n=311)

Non-Health

Sciences 
Students 
(n=311)

Health Sciences

Students (n=802)

Non-Health

Sciences 
Students 
(n=282)

Knowledge Items n (%) n (%) p n (%) n (%) p

Smoking 136 (43.7%) 106 (34.1%) 0.013 355 (44.3%) 87 (30.9%) <0.001

HPV infection 225 (72.3%) 105 (33.8%) <0.001 671 (83.7%) 92 (32.6%) <0.001

Sun exposure 11 (3.5%) 18 (5.8%) 0.183 16 (2%) 13 (4.6%) 0.019

Consumption of cannabinoids 38 (12.2%) 46 (14.8%) 0.347 66 (8.2%) 30 (10.6%) 0.220

Use of oral contraception 84 (27%) 59 (19%) 0.017 261 (32.5%) 78 (27.7%) 0.128

Heterosexual Orientation 63 (20.3%) 23 (7.4%) <0.001 114 (14.2%) 23 (8.2%) 0.008

Multiple partners 212 (68.2%) 98 (31.5%) <0.001 653(81.4%) 101 (35.8%) <0.001

Prolonged consumption of 
acetylsalicylic acid 21 (6.8%) 50 (16.1%) <0.001 45 (5.6%) 24 (8.5%) 0.086

STD`s 227 (73%) 148 (47.6%) <0.001 639 (79.7%) 150 (53.2%) <0.001

Sexual intercourse at an early
age 155 (49.8%) 46 (14.8%) <0.001 479 (59.7%) 53 (18.8%) <0.001

Genetic factors 235 (75.6%) 185 (59.5%) <0.001 589 (73.4%) 163 (57.8%) <0.001

Type of diet 92 (29.6%) 111 (35.7%) 0.104 186 (23.2%) 76 (27%) 0.204

1 Frequency of affirmative answers in the total of responses
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Table 3 – Students knowledge and beliefs: percentage of correct responses to HPV questions by students 
who had heard of HPV (n=945)

Male Female 
Health Sciences
Students (n=206)

Non-Health
Sciences 

Students (n=44)

Health
Scien
ces

Students 
(n=637)

Non-Health
Sciences 

Students (n=58)

Knowledge Items n (%) n (%) p n (%) n (%) p

Likelihood of contagion is not 
known 115 (55.8%) 24 (54.5%) 0.876 423 (66.4%) 47 (81%) 0.022

The 18-25 years is the most 
frequent range of infection with 
HPV

116 (56.3%) 11 (25%) <0.001 282 (44.3%) 18 (31%) 0.051

HPV affects men and women 156 (75.7%) 25 (56.8%) 0.010 426 (66.9%) 34 (58.6%) 0.203

Men can be asymptomatic 
carriers 170 (82.5%) 23 (52.3%) <0.001 467 (73.3%) 25 (43.1%)

<0.00

Infection occur anyplace if 
contact with virus and there 
gateway

33 (16%) 5 (11.4%) 0.434 77 (12.1%) 9 (15.5%) 0.447

HPV infection cannot be 
diagnosed by Pap tests 33 (16%) 3 (6.8%) 0.114 48 (7.5%) 7 (12.1%) 0.220

Infection doesn’t involves 
immediate treatment 78 (37.9%) 0 <0.001 144 (22.6%) 2 (3.4%) <0.00

HPV cannot be cured 45 (21.8%) 5 (11.4%) 0.114 119 (18.7%) 5 (8.6%) 0.055
HPV is a risk factor to develop 
cervical cancer 184 (89.3%) 28 (63.6%) <0.001 581 (91.2%) 41 (70.7%)

<0.00

HPV % in cervical cancer is over 
90% 76 (24.4%) 4 (1.3%) <0.001 163 (20.4%) 9 (3.2%) <0.00



Conhecimento dos estudantes: HPV e cancro do colo do útero

96

Table 4 – Students Beliefs about HPV Vaccination (n=945)

Male Female

Health
Scie
nces

Schools

Non-Health
Sciences 

Scho
ols

Health
Scie
nces

Schools

Non-Health
Sciences 

School
s

Would you be vaccinated if 
a reliable vaccine existed? 

n (%) n (%) p n (%) n (%) p

   Yes 149 (72.3%) 40 (90.9%) 0.009 595 (93.4%) 57 (98.3%) 0.140

   no 38 (18.4%) 2 (4.5%) 0.022 23 (3.6%) 1 (1.7%) 0.451

   No answered 19 (9.2%) 2 (4.5%) 0.309 19 (3%) 0 0.182

Main Reasons to be 
vaccinated against HPV
   Disease prevention 27 (13.1%) 4 (9%) 0.410 193 (30.3%) 12 (20.7%) 0.124

   Prevention of infection 37 (18%) 16 (36.4%) 0.006 127 (19.9%) 12 (20.7%) 0.890

   No answered 65 (31.6%) 8 (18.2%) 0.076 113 (17.8%) 13 (22.4%) 0.376

   Others 77 (37.3%) 16 (36.4%) 0.899 204 (32%) 21 (36.2%) 0.514


