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HPV – Parte 2  
 

  

TRATAMENTO E CUIDADOS 

Na maioria dos casos, o HPV não apresenta sintomas e é eliminado espontaneamente 
pelo corpo. Entretanto, de 30 a 40% dos tipos existentes de HPV podem afetar as áreas 
genitais de ambos os sexos, provocando lesões como as verrugas genitais e as alterações 
pré-cancerígenas no colo do útero. A forma de tratamento deverá ser escolhida levando-
se em conta a idade da paciente, o tipo de HPV, a extensão e a localização das lesões. 

Verrugas genitais 

O tratamento para as verrugas genitais é bastante trabalhoso, já que elas podem voltar a 
aparecer várias vezes em até 50% dos casos, exigindo muitas aplicações, ao longo de 
semanas ou meses. É importante ter disciplina e paciência. Pode ser feito por laser, 
crioterapia (congelamento) ou cirurgia com uso de anestésicos locais. Podem ser 
utilizadas substâncias químicas diretamente nas verrugas, como a podofilina e seus 
derivados, e o ácido tricloroacético. Além disso, existem compostos que estimulam o 
sistema imune quando aplicados topicamente. 

Câncer de colo de útero 

O tratamento depende do estágio do câncer. Em alguns casos em que o câncer está 
restrito ao revestimento do colo do útero, o médico pode conseguir removê-lo 
completamente, por meio de bisturi ou excisão eletrocirúrgica. 

Como o câncer pode reincidir, os médicos aconselham as mulheres a retornarem ao 
controle e à realização do exame de Papanicolau e da colposcopia a cada seis meses. 
Após dois resultados negativos, o seguimento passa a ser a cada três anos. 
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Quando o câncer se encontra em um estágio mais avançado, a histerectomia radical 
(cirurgia para a retirada do útero e das estruturas adjacentes) e a remoção dos linfonodos 
são necessárias. A radioterapia é altamente eficaz no tratamento do câncer de colo do 
útero avançado que não se disseminou além da região pélvica. Apesar de a radioterapia 
geralmente não provocar muitos problemas imediatos, pode irritar o reto e a vagina. Uma 
lesão tardia da bexiga ou do reto pode ocorrer e, geralmente, os ovários deixam de 
funcionar. Quando há disseminação do câncer além da pelve, a quimioterapia é algumas 
vezes recomendada. 

Cuidados 

Usar camisinha em todas as relações sexuais é importantíssimo para prevenir a 
transmissão do HPV e outras doenças. No caso do HPV, existe ainda a possibilidade de 
contaminação por meio do contato de pele com pele, e pele com mucosa. Isso significa 
que qualquer contato sexual - incluindo sexo oral e masturbação – pode transmitir o 
vírus. O contágio também pode ocorrer por meio de roupas e objetos, o que torna a 
vacina um elemento relevante da prevenção, bem como a prevenção e tratamento em 
conjunto do casal. 

Conviver com qualquer doença exige responsabilidade. Muitas vezes, receber 
um diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível tem um impacto emocional 
muito negativo. Por isso, é importante fazer o acompanhamento ginecológico 
recomendado e seguir o tratamento conforme orientação médica. Além disso, busque 
maneiras de falar sobre isso, com amigos, familiares e profissionais de saúde de sua 
confiança. Para manter uma vida sexual saudável e prazerosa, é preciso cuidar de si 
mesmo e do parceiro, encarando as situações difíceis com responsabilidade. 

Essas e outras recomendações você pode buscar em sites especializados, mas é 
importante sempre confirmá-las com seu médico de confiança, que avaliará seu caso 
individual. 
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CONVIVENDO 

A infecção genital por HPV por si só não contra indica uma gravidez. Se existirem lesões 
induzidas pelo HPV (tanto verrugas genitais como lesões em vagina e colo), o ideal é tratar 
primeiro e depois engravidar. 

Se ocorrer a gravidez na presença dessas lesões, não existem grandes problemas; porém, 
as verrugas podem se tornar maiores em tamanho e quantidade devido ao estímulo 
hormonal característico da gestação. Nessa situação, podem existir maiores dificuldades 
no tratamento, e o médico avaliará se é possível a realização de parto normal ou não. 

Existe a possibilidade de o HPV ser transmitido para o feto ou recém-nascido e causar 
verrugas na laringe do recém-nascido e/ou verrugas na genitália. O risco parece ser maior 
nos casos de lesões como as verrugas genitais. Mesmo nesses casos, o risco de ocorrer 
esse tipo de transmissão é baixo. 

É muito importante que a gestante informe ao seu médico, durante o pré-natal, se ela ou 
seu parceiro sexual já tiveram ou têm HPV. 
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