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1.RESUMO 

O Papilomavírus Humano (HPV) é considerado a doença sexualmente transmissível 

(DST) mais prevalente em todo o mundo, pois infecta as células da pele e mucosa 

originando diferentes tipos de lesões, como a verruga genital. O início da atividade 

sexual cada vez mais cedo aumenta a vulnerabilidade de infecção pelo HPV, 

constituindo um problema de saúde pública diante do reconhecimento de sua 

associação com o câncer de colo uterino. Este estudo tem o objetivo de descrever 

os fatores associados à infecção na adolescência realizando como metodologia o 

levantamento literário por publicações de artigos científicos. Os dados obtidos até 

presentemente permitem verificar que uma vida sexual precoce, histórico do 

parceiro, tabagismo, a não utilização de métodos contraceptivos e o estado 

imunológico podem contribuir para o desenvolvimento do HPV na adolescência. 

Estudos podem colaborar para o enriquecimento da pesquisa específica destes 

fatores e incumbir-se de melhores tratamentos, viabilizando a saúde do adolescente. 

2.INTRODUÇÃO 

O papilomavírus humano (HPV) constituiu um sério problema de saúde 

pública na década de 80 relacionado ao desenvolvimento do câncer de colo uterino. 

Sabe-se que a infecção por HPV é considerada a DST mais frequente em mulheres 

sexualmente ativas e apresenta dois picos de prevalência: um em mulheres jovens e 

outro entre adultas de 40 a 50 anos.       

 Sua transmissão ocorre por via sexual, infectando células da pele e mucosa e 

provocando diferentes tipos de lesões, como a verruga genital em ambos os sexos. 

Infecções persistentes causam grande preocupação e aumentam o risco de 

desenvolvimento da neoplasia intraepitelial pelos HPVs oncogênicos, assim como o 

estado imunológico do indivíduo, tabagismo, atividade sexual e uso prolongado do 

contraceptivo oral (CASTELLSAGUÉ, 2008).      

 Na fase da adolescência a elevação da atividade biológica cervical garante a 

replicação celular e as substâncias presentes no meio facilitam a infecção. 

3.OBJETIVOS 

Associar os fatores com a infecção por HPV na adolescência relacionando-os 

com a susceptibilidade e poder de penetração na célula. 

 

 

4.METODOLOGIA  



Foi realizado o levantamento da literatura baseando-se nas publicações de 

artigos científicos referentes ao tema, incluindo a busca das palavras-chave: DST, 

adolescentes, fatores associados, HPV e bancos de dados como: Scielo e Google 

acadêmico. 

5.DESENVOLVIMENTO 

O Papilomavírus pertence à família Papilomaviridae, mede 55 nm de diâmetro 

e seu genoma constitui uma molécula com DNA duplo circular, que possui algumas 

regiões (codificadora, transformadora e controle de transcrição viral). Quando o vírus 

interage com a célula hospedeira, induz o crescimento celular até invadir o tecido. 

Assim, ocorre produção das oncoproteínas virais (E6 e E7), que inibem proteínas 

(p53 e pRb) indutoras de apoptose (SHEURER et al., 2005) .   

 São mais de 200 tipos descritos e diferenciam-se por sua sequencia de DNA. 

Dos 100 tipos que acometem os humanos, 50 afetam a mucosa genital e o mais 

frequente é o HPV 16. Diversos fatores podem contribuir para o desencadeamento 

do vírus nas células, aumentando seu poder de invasão (BOSCH et al., 2008). 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o período de 

adolescência acontece entre 10 e 19 anos, segundo a Organização das Nações 

Unidas (ONU) entre 15 e 24 anos e no Brasil, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990, define o adolescente dentro da faixa etária 

de 12 a 18 anos (BRASIL, 1990). Das diversas modificações físicas e psicológicas 

em ambos os sexos, os tecidos genitais não estão totalmente íntegros e a alta 

produção de muco aumenta o risco de aquisição do vírus nas adolescentes 

sexualmente ativas (CONTI et al., 2006). 

O uso de anticoncepcional oral (ACO) pode acarretar modificações hormonais 

e exposição de mucosa metaplásica ectópica, tornando também desnecessário o 

uso de métodos contraceptivos pela liberdade sexual gerada, intensificando a 

disseminação da infecção. 

A imunossupressão causada pelo fumo facilita a penetração do vírus. Porém, 

esta relação é pouco conhecida nas adolescentes.     

 A população do sexo masculino, pela cultura, não frequenta os serviços de 

saúde, procuram somente após apresentação de sintomas ou automedicação. 

Algumas adolescentes adquirem a infecção a partir da relação sexual com 

indivíduos mais velhos e com maior experiência sexual. Este fato associa-se 

também pela confiança no parceiro. 



 

 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

A revisão mostrou que a literatura sobre o HPV é extensa, porém constam 

poucos estudos relacionados com o seu desenvolvimento na adolescência. 

Inúmeros aspectos ainda são controversos, pois os fatores que interferem na 

imunidade celular do indivíduo aumentarão o risco de penetração, mas sua 

progressividade confirma-se apenas com a capacidade de disseminação viral.  

 Por se tratar de uma infecção sexualmente transmissível, o início da atividade 

sexual precoce só tem contribuído para a propagação do HPV.    

 Estudos futuros podem colaborar para o enriquecimento da pesquisa 

específica destes fatores e incumbir-se de melhores tratamentos, viabilizando a 

saúde do adolescente. 

7.FONTES CONSULTADAS 

CASTELLSAGUÉ, X. Natural history and epidemiology of HPV infection and cervical 

cancer. Gynecologic Oncology; v. 110, n. 3, p. S4-7, 2008. 

 

SHEURER M.E, et al. Human papillomavírus infection: biology, epidemiology, and 

prevention. Int J Gynecol Cancer,v. 15, p.727-746, 2005. 

 

BOSCH F.X, et al. Epidemiology and natural history of human papillomavírus 

infections and type-specific implications in cervical neoplasia. Vaccine. v. 26, p.K1-

16, 2008. 

 

BRASIL. Lei 8.069, de 13 de Julho de 1990. Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Brasília: Ministério da Justiça, 1990. 

 

CONTI, F.S, et al. Educação e promoção à saúde: comportamento e conhecimento 

de adolescentes de colégio público e particular em relação ao papilomavírus 

humano. DVST- Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis.v. 

18, n.1,p.30-35, 2006 


