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RESUMO 

 

As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) estão entre as dez principais causas de procura 

da população por serviços de saúde no mundo. Entre elas a causada pelo Papilomavírus 

Humano (HPV) que é um vírus que possui mais de 200 tipos identificados, entre os quais 

cerca de 50 acometem a área anogenital, podendo ser classificados como de alto risco de 

câncer e baixo risco de câncer. A sua prevenção se faz necessária para esse importante 

problema de saúde em nível mundial. Portanto, conhecimentos específicos a respeito da 

infecção pelo vírus são fundamentais. Assim estabeleci como problema investigativo quais 

conhecimentos os acadêmicos de enfermagem possuíam sobre as medidas preventivas do 

HPV junto à população feminina. Os objetivos foram além desse conhecimento, levantar as 

medidas preventivas que a literatura cientifica propõe para essa infecção e listar as medidas 

preventivas, de opção dos acadêmicos de enfermagem contra o HPV junto à população 

feminina, buscando relação entre o conhecimento adquirido na academia e a proposta prática 

a ser adotada. Estudo investigativo, descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense no 1.061.284 de 08/05/2015, cujos dados foram construídos 

através de questionário semi estruturado aplicados a 60 acadêmicos do sexo feminino, cujas 

respostas foram analisadas por estatística descritiva simples. Todas as acadêmicas de 

enfermagem que participaram deste estudo, já teriam ouvido falar do Papilomavírus humano, 

grande parte delas sabiam que é um tipo de vírus que oferece perigo à população feminina, 

pois pode ser considerado um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de 

útero, porém um número relevante de acadêmicas não apresentou conhecimento adequado 

sobre: a prevenção, a transmissão e as lesões associadas ao HPV. O processo de ensino-

aprendizado na Universidade, cenário da pesquisa, caracterizou-se como não apropriado ao 

conteúdo HPV ministrado durante o período acadêmico favorecendo um despreparo das 

acadêmicas ao lidarem diretamente com a população. Sugere-se rever as propostas de ensino 

sobre a temática tendo em vista sua magnitude social que demanda a contaminação por HPV 

da população feminina no Brasil. 
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RESUMEN 

 

Enfermedades de transmisión sexual (ETS) se encuentran entre las diez principales causas de 

demanda de servicios de salud en el mundo. Incluyendo la causada por el Virus del Papiloma 

Humano (VPH) que es un virus donde fuerón identificado más de 200 tipos, de los cuales 

aproximadamente 50 afectan a la zona anogenital y pueden ser clasificados como de alto 

riesgo de cáncer y un menor riesgo de cáncer. Su prevención es necesario para este importante 

problema de salud en todo el mundo. Por lo tanto, el conocimiento específico acerca de la 

infección por ese virus es esencial. Por esta razón, hay la necesidad de saber cuáles son los 

conocimientos que los estudiantes de enfermería tienen acerca de las medidas preventivas de 

VPH por parte de la población femenina, las medidas preventivas que la literatura científica 

propone para esta infección y listar las medidas preventivas de que los estudiantes de 

enfermería elegen contra el VPH para la población femenina, en busca de la relación entre los 

conocimientos adquiridos en la Universidad y la propuesta práctica a ser adoptada. Una vez 

que el enfermero tiene el conocimiento de la evolución de los cambios cervicales. Estudio 

investigativo, descriptivo, aprobado por el Comite de Ética e Pesquisa da Universidad Federal 

Fluminense no 1.061.284 de 08/05/2015, que tiene como objetivo a ver el conocimiento de 

los estudiantes de enfermería, a través de cuestionario semi estructurado aplicado a 60 

estudiantes del sexo femenino, cuyas las respuestas fuerón analizadas mediante estadística 

descriptiva simples. Todos los estudiantes de enfermería que participaron en este estudio, se 

han oído hablar de el virus del papiloma humano, la mayoría de ellos saben que és un tipo de 

virus que ofrece peligro para la población femenina, que puede ser considerado como un 

factor de riesgo para el desarrollo de cáncer uterino, pero un número significativo de 

estudiantes no estaban interados cuando se les preguntarón acerca de la prevención, 

transmisión y lesiones asociadas al VPH. Cuando preguntados sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Universidad, muchos académicos han dicho no haber tenido asuntos acerca 

de el VPH durante el año académico y los que declararón haber tenido, informarón que el 

tema se discutió muy poco, lo que requiere más profundidad, porque somos futuros 

promotores de la salud. El proceso de enseñanza-aprendizaje em la Universidad se caracterizó 

como no apropiado al contenido de El VPH enseñado durante El período acadêmico, lo que 

demuestra una falta de preparación acadêmica para tratar directamente com La población. 

Sugiere la revisión de lãs propuestas de la enseñanza sobre el tema en vista de su magnitud 

social que afecta la población femenina em Brasil.    

 

 

Palabras clave: Enfermería; Salud Pública; Papillomaviridae; Prevención de Enfermedades; 

Salud de la Mujer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs) estão entre as dez principais causas de procura por serviços de saúde 

no mundo. Entre elas a causada pelo Papilomavírus Humano (HPV) que é um vírus ácido 

desoxirribonucleico (DNA) extremamente prevalente e, existem mais de 200 tipos 

identificados de HPV, dos quais cerca de 50 acometem a área anogenital, podendo ser 

classificados como de alto risco de câncer e baixo risco de câncer (INSTITUTO NACIONAL 

DE CÂNCER - INCA, 2012). Ao redor do planeta, há em torno de 600 milhões de pessoas 

infectadas com este vírus, pois, tem-se que de 75% a 80 % da população já adquiriram um ou 

mais tipos de HPV, em algum momento da vida.  

Sabe-se que o vírus do HPV, de transmissão sexual, está relacionado com o 

desenvolvimento de aproximadamente 98% dos casos do câncer de colo de útero, sendo este, 

um dos grandes problemas de saúde pública, pois mundialmente, essa doença foi responsável 

por milhares de mortes de mulheres. No Brasil, consta ser o segundo tipo de câncer mais 

comum entre as mulheres e o quarto que mais causa a mortalidade feminina, ficando atrás 

apenas do câncer de mama, com uma estimativa de 18.430 casos em 2011. Seu risco 

estimado é de 18 casos a cada 100 mil mulheres (BORSATTO, VIDAL e ROCHA, 2011). 

Embora pouco conhecido pela população brasileira, o HPV se destaca como uma das 

DSTs mais comuns no mundo, sendo a sua prevenção necessária para não ocorrer esse 

problema de saúde de alta magnitude em nível mundial. Portanto, conhecimentos específicos 

a respeito da infecção pelo vírus são essenciais para profissionais da área da saúde.  

A implementação de programas de esclarecimentos sobre a prevenção dos agravos 

relacionados à infecção, o conhecimento sobre os fatores de risco, e, sobretudo a 

conscientização da população a respeito da prevenção dessa infecção, pode ser feito através 

das ações do enfermeiro, por ser um dos profissionais também responsáveis pela promoção, 

prevenção e recuperação da saúde dos indivíduos, dentro de sua comunidade. 



O papel do enfermeiro contempla ações de saúde que visem à integralidade da 

assistência à saúde da mulher em todos os ciclos da vida, cujos aspectos legais já estão 

postos, como afirma o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2011). 

De modo a reduzir o índice da doença, cabe ao profissional enfermeiro, obter 

conhecimento acerca desta patologia e de suas implicações biopsicossociais, de forma a 

trazer subsídios que possam contribuir para a educação e prevenção da população, 

ressaltando a importância de se realizar exames de prevenção e detecção. A conscientização 

do sexo seguro, a abordagem de medidas profiláticas através da vacinação, e a atuação 

profissional, na qualidade de responsável por despertar nos indivíduos a corresponsabilidade 

por sua saúde, transformam hábitos e atitudes da população que favorecem a não 

contaminação de HPV. 

Por esse motivo, é necessário saber quais são os conhecimentos que os acadêmicos de 

enfermagem possuem sobre as medidas preventivas do HPV, uma vez que ao longo da vida 

acadêmica adquirem conhecimentos acerca desta patologia e a partir daí, desenvolvem as 

estratégias de atenção à saúde, cuja linha de cuidado preventivo promove o sentido de agir 

eficazmente na formação de hábitos que torne os indivíduos menos vulneráveis a desenvolver 

esta patologia. 

Então, ao pensar sobre essa temática delimitei, como problema de pesquisa: Quais 

conhecimentos possuem os acadêmicos de enfermagem acerca das medidas preventivas do 

HPV junto à população feminina? 

Os acadêmicos de enfermagem, nos últimos anos de sua formação já estão preparados 

para ser capaz, mediante seu aprendizado, de atender as exigências gerais e específicas da 

formação acadêmica, observando fatores humanos, técnicos e administrativos descritos na 

proposta pedagógica da instituição. Como futuros enfermeiros desenvolvem, durante a fase 

acadêmica, um olhar crítico da realidade, buscando o sentimento de responsabilidade de seu 

papel social. As práticas assistenciais e educativas contribuem para a saúde da população no 

controle e detecção das DSTs.  

A motivação pelo tema surgiu durante a minha observação sobre a grande incidência 

do HPV, o pouco conhecimento da população feminina sobre esta patologia e suas possíveis 

complicações e as diferentes opiniões das minhas colegas, acadêmicas do curso de graduação 

em enfermagem sobre a prevenção desse vírus. Tal postura revela o leque de estratégias de 

ações de enfermagem frente à prevenção desta infecção e, consequentemente, a necessidade 

de se obter conhecimentos específicos que favoreçam a proteção contra esta infecção. 

 



 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

Diante da situação problema exposta acima, emerge como objeto deste estudo o 

conhecimento que os acadêmicos de enfermagem possuem sobre as medidas preventivas 

relacionadas ao HPV junto à população feminina. 

 

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

- Quais conhecimentos, sobre as medidas preventivas do HPV junto à população 

feminina, estão propostos para os acadêmicos de enfermagem adquirir no curso de graduação 

em enfermagem da EEAAC?,  

- Como eles admitem que a enfermagem possa atuar frente à prevenção do HPV junto 

à população feminina?  

- Os acadêmicos de enfermagem estão sendo preparados para lidar com a população 

feminina acerca da prevenção dessa infecção? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Geral 

- Averiguar quais conhecimentos os acadêmicos de enfermagem revelam sobre as 

medidas preventivas do HPV junto à população feminina. 

 

Específicos 

- Realizar o levantamento dos conhecimentos que os acadêmicos de enfermagem 

possuem sobre da prevenção do HPV junto à população feminina.  

- Levantar as medidas preventivas que a literatura cientifica propõe para essa infecção 

- Listar as medidas preventivas, de opção dos acadêmicos de enfermagem contra o 

HPV junto à população feminina, buscando relação entre o conhecimento adquirido na 

academia e a proposta prática a ser adotada por eles. 

 

 



1.4 RELEVÂNCIA 

 

Uma vez que o enfermeiro consolide os conhecimentos da evolução das alterações 

cérvico uterinas e condutas indicadas para os casos do HPV, ele se torna profissional 

essencial ao processo de educação social, de forma a estimular a adesão das mulheres quanto 

as formas de prevenção do HPV, contribuindo para otimização das estratégias de prevenção e 

promoção a saúde de forma a cooperar para a diminuição das infecções por esse vírus. 

Na prática do cuidado da família e da comunidade é importante que se desenvolvam 

ações de promoção e prevenção, informando e detectando fatores de risco aos quais os 

sujeitos estão vulneráveis. É de extrema importância envolver os membros de uma família na 

percepção e interação sobre os seus próprios problemas, desenvolvendo soluções, de maneira 

a implantar e acompanhar hábitos saudáveis e autocuidado. O enfermeiro torna-se ratificador 

desta fundamental necessidade, conscientizando as mulheres de seu papel como agente 

transformador e disseminador de cuidado de si mesma. 

Dessa forma, este estudo torna-se relevante, pois busca averiguar junto aos 

acadêmicos de enfermagem, a sedimentação de conhecimentos que eles adquiriram durante o 

período acadêmico e a proposta que possuem sobre como atuarão na prevenção da 

disseminação desse vírus. 

Esta proposta de pesquisa se insere no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação e 

Saúde Comunitária NPe-ESC/UFF CNPq e, no Grupo de Pesquisa Saúde Integral da mulher e 

do recém nato, do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica da 

EEAAC/UFF, na linha de pesquisa de n
o
 1 - Atenção à saúde dos seres humanos, no ciclo 

vital, nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde, liderado pela Profa Dra Helen Campos 

Ferreira.  

Nesta linha propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família e 

comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a partir do 

uso de tecnologias que gerem produção de conhecimento e promoção da saúde. Com este 

estudo permite-se uma assistência sistematizada e mais digna para a sociedade, melhorando a 

relação profissional-cliente no que se refere à saúde da mulher e a promoção da saúde da 

população feminina no que tange à atuação do enfermeiro na prevenção de HPV. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 O PAPILOMAVÍRUS HUMANO 

 

Os Papilomavírus são pequenos vírus DNA (50-55nm) pertencentes à 

família Papoviridae - gênero Papillomavirus. Trata-se de vírus não envelopado, com simetria 

icosaédrica. Seu genoma apresenta aproximadamente 8.000 pares de base (8Kb) de DNA 

dupla fita e circular. Apresenta uma biologia molecular bastante complexa. O DNA viral 

encontra-se associado a proteínas semelhantes a histonas, envoltas por 72 capsômeros 

constituídos por duas proteínas estruturais, L1 e L2. Esses vírus são capazes de infectar seres 

humanos e grande número de espécies animais, sendo o homem o hospedeiro mais 

extensivamente estudado.
 
Esses vírus apresentam tropismo por células epiteliais, causando 

infecções na pele e nas mucosas (genital, oral, laringe, esôfago), e a sua replicação ocorre no 

núcleo das células escamosas epiteliais (LETO et al, 2011).   

O HPV representa uma das infecções mais comuns entre indivíduos jovens e 

sexualmente ativos, pode-se dizer que é uma das doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

que mais acomete a população (SILVEIRA et al., 2012).  

Estão descritos mais de 200 genótipos diferentes de HPVs, porém, só alguns têm 

potencial oncogênico. Segundo a classificação internacional, são considerados como 

carcinogênicos para os humanos do grupo 1B (reconhecidamente cancerígeno para humanos) 

os tipos de HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 66 e do grupo 2B 

(possivelmente cancerígeno para humanos): HPV seis e 11 (CESTARI, 2012).  

Somente a infecção pelo HPV não é capaz de levar a uma transformação maligna, o 

vírus pode ficar instalado no corpo sem se manifestar, podendo aparecer em determinadas 

situações relacionadas ao estado geral do hospedeiro, do tipo do vírus, da carga viral
 
e da 

evolução das neoplasias intra-epiteliais cervicais (NIC) (ROSA et al., 2009). Nos últimos 

anos a etiologia do câncer de colo de útero tem sido associada ao Papilomavírus Humano, 

sendo a infecção cervical pelo HPV, o principal precursor dessa doença. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-05962011000200014


 

A infecção pelo HPV depois de instalada pode estacionar regredir ou progredir e 

transformar-se dando origem às neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC) e/ou 

carcinomas, sendo classificadas de acordo com a maior ou menor probabilidade de 

evolução para câncer em, respectivamente, lesões de baixo grau (NIC I) e lesões de 

alto grau (NIC II e III). (MELLO et al., 2010, p. 176). 

 

 

O HPV é transmitido pelo contato direto, através das relações sexuais, ou indireto, 

com o indivíduo que tem a lesão, através de fômites, aparelhos ginecológicos não estéreis, 

entre outros. Lesões na pele que provocam a sua descontinuidade também possibilitam a 

infecção viral (LETO et al., 2011). 

A transmissão do HPV ocorre através do contato direto com o epitélio oral, vaginal ou 

anal. O contágio dos indivíduos que praticam sexo com parceiros contaminados é de grau 

relativamente alto, com 25% a 65% de probabilidade de contaminação. Em alguns casos, a 

infecção decorrente pode ser responsável pelo desenvolvimento de lesões de alto grau de 

malignidade. A evolução das neoplasias intraepiteliais para o câncer cervical depende de 

alguns fatores como o tipo de vírus, da carga viral, da persistência da infecção pelo HPV e do 

estado geral do hospedeiro (FRANÇA, 2013).  

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2013) a maioria das infecções por 

HPV são assintomáticas ou inaparentes, apresentando-se como lesões microscópicas, sendo 

chamadas de infecção latente. A infecção pode se manifestar através de formas clínicas ou 

subclínicas. As lesões clínicas se apresentam como verrugas ou lesões exofíticas, que são 

chamadas de condilomas acuminados. As infecções subclínicas, não são visíveis ao olho nu, 

podendo ser encontradas nos mesmos locais e não apresentarem nenhum sintoma ou sinal. 

Alguns fatores aumentam a probabilidade da mulher desenvolver esse tipo de câncer 

quando infectadas pelo HPV, como a multiparidade, uso de contraceptivos orais, tabagismo, 

infecções com outras DSTs, imunossupressão e deficiências nutricionais (ROSA et al., 2009). 

Para Santana et al. (2008) a prevenção é a melhor forma, para que ocorra a redução 

das taxas de incidência das lesões precursoras desse câncer e, portanto, a redução do câncer 

cervical, que pode ser realizado através do rastreamento periódico da população com o uso do 

teste Papanicolaou, vacinas profiláticas e educação em saúde.  

 

 

 

 

 



2.2 EPIDEMIOLOGIA  

 

Como em qualquer doença, há necessidade de se conhecer os dados epidemiológicos 

relacionados ao HPV, pois possibilita o desenvolvimento de estratégias para as ações 

voltadas para a proteção e promoção da saúde da comunidade reconhecendo também, os 

pacientes de risco.  

No Brasil e nos demais países que integram o Mercosul, os dados estatísticos de 

prevalência de infecção pelo HPV na população sexualmente ativa não são encontrados. Os 

dados de ocorrência do HPV são obtidos através da análise de pacientes portadores de 

neoplasias intraepiteliais cervicais e carcinoma invasivo de colo uterino. (MELLO et al., 

2010, p. 176). 

O INCA (2013) afirma que cerca de 291 milhões de mulheres no mundo são 

portadoras do HPV, sendo que 32% estão infectadas pelos tipos 16, 18 ou ambos.  Quando se 

compara esse dado com a incidência anual de aproximadamente 500 mil casos de câncer de 

colo do útero, conclui-se a infecção pelo HPV é um fator indispensável, mas não suficiente, 

para o desenvolvimento do câncer do colo do útero. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012), mais de 630 milhões de 

homens e mulheres (1:10 pessoas) estão infectados pelo HPV no mundo. No Brasil, estima-se 

que haja 9 a10 milhões de infectados por esse vírus e a cada ano, surjam 700 mil casos novos, 

podendo ser considerada dessa forma uma epidemia. 

 

 

2.3 PREVENÇÃO 

 

O HPV assume um especial destaque na saúde pública diante da morbimortalidade 

associada às lesões, a associação da ocorrência do câncer de colo de útero, entre outras 

doenças. A sua prevenção torna-se a chave para esse importante problema mundial, sendo 

necessária a implementação de programas de esclarecimentos sobre a prevenção dos agravos 

relacionados à infecção e, sobretudo a conscientização da população dessa importante prática, 

através da vacinação, orientações sobre os hábitos sexuais, cuidados higiênicos e exames de 

detecção. 

 

 

 



2.3.1 Hábitos e comportamentos sexuais  

 

Para o INCA (2014) a transmissão do HPV pode se dar através do contato direto com 

a pele ou mucosa infectada, sendo a via sexual a principal forma de contagio, que inclui o 

contato oro-genital, genital-genital ou mesmo a manual-genital. Sendo assim, o contágio com 

o vírus pode ocorrer mesmo na ausência de penetração vaginal ou anal. O uso do preservativo 

durante todo o contato sexual, infelizmente não protege totalmente a infecção por esse vírus, 

pois não cobre todas as áreas, como a infecção na vulva, na região pubiana, perianal e perineal 

ou na bolsa escrotal. Então, pode-se transmitir o vírus apesar do uso preservativo. 

Em geral a infecção por HPV acomete jovens no início da atividade sexual. 

Entretanto, uma pequena fração de mulheres apresenta persistência da infecção, 

provavelmente por falha de mecanismos imunológicos, o que pode ocasionar a alteração no 

epitélio cervical e transformação maligna. O tabagismo também tem sido relacionado à 

infecção por HPV e com o câncer de colo uterino, devido principalmente à imunossupressão 

local causada, que permite com maior facilidade a penetração do vírus nas células (PINTO et 

al., 2012).  

Mulheres que tiveram muitos parceiros sexuais e que teve relação sexual com homem 

que teve muitas parceiras sexuais a probabilidade de infecção por HPV é mais elevada. Sendo 

assim, essas intervenções, como o início das atividades sexuais mais tardia e a redução do 

número de parceiros sexuais podem ser uma estratégia de prevenção por esses vírus. 

 

 

2.3.2 Vacinação 

 

Em junho de 2006, a Advisory Committe on Immunization Practic (ACIP) e a Food 

and Drug Administration (FDA) aprovaram a vacina que previne contra quatro tipos de HPV: 

6, 11, 16 e 18 que será utilizada por mulheres entre 9 e 26 anos de idade. Essas vacinas 

profiláticas prometem reduzir a incidência da infecção pelo HPV e das suas lesões clínicas e 

subclínicas, o que representa um grande avanço rumo ao aumento da qualidade e expetativa 

de vida das pessoas. 

O INCA (2013) esclarece que além da vacina profilática quadrivalente, existe 

também, a vacina bivalente, ambas aprovadas e registradas pela Agência Nacional de Saúde 

(ANVISA). A vacina quadrivalente Gardasil ®, confere proteção contra o HPV 6, 11,16 e 18, 

e a vacina bivalente Cervarix®, confere proteção contra o HPV 16 e 18. Ambas, as vacinas 



possuem maior indicação para meninas que ainda não iniciaram a vida sexual, uma vez que 

apresentam maior eficácia na proteção de indivíduos não expostos aos tipos virais presentes 

nas vacinas. Após o início da atividade sexual a possibilidade de contato com o HPV 

aumenta progressivamente: 25% das adolescentes apresentam infecção pelo HPV durante o 

primeiro ano após iniciação sexual e três anos depois esse percentual sobe para 70%. 

 

A vacina quadrivalente Gardasil® deve ser aplicada em três doses intramusculares, 

sendo a segunda e terceira dose com intervalos de 2 meses e 6 meses após a 

primeira. A aplicação da vacina bivalente Cervarix® também é por via 

intramuscular em 3 doses, sendo a segunda e a terceira com intervalos de 1 e 6 

meses a partir da primeira dose (ANDRADE, 2010). 

 

 

A eficácia total em termos de saúde pública ainda não está bem estabelecida, já que a 

vacina não substitui os programas de rastreamento, como atualmente é recomendado. Nos 

países onde está sendo implementada, a vacinação ainda não forneceu dados de redução de 

incidência e mortalidade pelo câncer do colo de útero. Apesar disso, a vacina parece ser uma 

alternativa promissora para a redução da morbimortalidade por esse tipo de câncer 

(BORSATTO, VIDAL e ROCHA, 2011).  

 

 

2.3.3 Métodos de diagnóstico 

 

O exame citopatológico chamado de Papanicolaou é um teste de rotina inicialmente 

introduzido aos serviços clínicos por George N. Papanicolaou, em 1939. Esse exame envolve 

a coleta de células esfoliadas do colo do útero e exame microscópico destas células após 

coloração e permite detectar células anormais e, assim, estimar se existe risco de haver lesão 

precursora não detectável clinicamente (LIMBERGER et al, 2012).  É um teste efetivo, de 

baixo custo e considerado a melhor estratégia de prevenção do câncer de colo de útero.  

Segundo o Ministério da Saúde (2013) toda mulher que tem ou já teve vida sexual 

deve submeter-se ao exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 59 

anos. Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Após dois exames seguidos (com um 

intervalo de um ano) apresentando resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a 

cada três anos. 

Há a existência de outros testes, como o método de reação em cadeia da polimerase 

(PCR) que é um teste de alta sensibilidade, utilizado para detectar a existência ou não do 

DNA do HPV. E o método de Captura Híbrida (HC), que são amplificadores de sinal que 



detecta o DNA viral em material cérvico-vaginais que são capazes de reconhecer sequências 

de HPV de alto e baixo risco, por meio de sondas de RNA (BRINGHENTI et al., 2010). 

 

 

2.3.4 Conscientização da população  

 

A compreensão da patogênese viral pela população é de grande importância para 

dinamizar as prevenções primárias e secundárias, gerando um novo enfoque na área da 

educação em saúde com ênfase no cuidado, objetivando a construção do saber, através da 

comunicação, do diálogo e criando possibilidades para a construção de sua própria produção 

(REIS et al., 2010).  

Uma aliada das estratégias de prevenção, é o conjunto de ações na escola, pois as 

instituições de ensino terão, principalmente, duas funções: aproximar a campanha de 

vacinação de seu público alvo e, a de conscientização da sociedade acerca da vacina. 

Campanhas publicitárias na televisão, cartazes, mídia em geral, redes sociais e grupos de 

jovens serão, ainda, estratégias muito importantes a serem utilizadas para sensibilização. 

Segundo o Ministério da saúde (2014) o ministro da saúde Arthur Chioro assinou em 

junho de 2014 um Termo de Cooperação com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

para a distribuição de folders sobre a vacina contra o HPV e foram produzidos para 

distribuição via Correios 2,6 milhões de folders, que serão entregues nas residências pelos 

carteiros. Nos exemplares constam informações de como o vírus é transmitido, informações 

sobre a vacina aplicada e o público-alvo.  

 

 

2.4 ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DO HPV 

 

O enfermeiro é também um profissional responsável pela promoção, prevenção e 

recuperação da saúde dos indivíduos, dentro de sua comunidade. Sendo essa, a tarefa 

fundamental para diminuir taxas de infecções pelo HPV. Ele deve focar na prevenção 

primária para não deixar que a doença evolua para uma infecção secundária. 

A vacinação é adequada na prevenção do HPV, mas é importante que o enfermeiro 

advirta que ela somente não é suficiente para uma proteção eficaz, uma vez que não imuniza 

contra todos os tipos virais, sendo imprescindível o uso do preservativo de barreira, mesmo 

após a vacinação. 



Para reforçar essa reflexão, Martins, Filho e Hammes (2007) afirmam que, além da 

estratégia de introdução da imunização como profilaxia para HPV, se faz eficaz também a 

adoção de comportamentos de prevenção das DSTs, como o início da atividade sexual após 

os 18 anos de idade. Neste sentido, percebe-se que é necessário existir outras metodologias 

de prevenção e promoção em relação à saúde da mulher.  

A consulta de Enfermagem é uma estratégia muito importante para a detecção precoce 

de desvios de saúde e acompanhamento de medidas instituídas, as quais se dirigem ao bem-

estar das pessoas. Viabiliza o trabalho do enfermeiro durante o atendimento ao paciente, 

facilitando a identificação de problemas e as decisões a serem tomadas posteriormente. É um 

método científico com aplicação específica, de modo que o cuidado de Enfermagem seja 

adequado, individualizado e efetivo (OLIVEIRA et al, 2012). 

Além da realização do exame preventivo, a consulta é um espaço para retirar dúvidas 

e aprender a cuidar de si. É um instrumento de extrema valia para a estratégia de prevenção 

primária da doença. Na consulta são discutidos assuntos de como evitar o aparecimento da 

doença, informar os fatores de risco, estimular o sexo seguro, ou seja, realizar a educação em 

saúde, para que essa mulher fique motivada para o autocuidado. 

A educação em saúde estabelece um conjunto de saberes e práticas orientados para a 

promoção da saúde e prevenção de doenças.  É um recurso por meio do qual o conhecimento 

cientificamente produzido pelos profissionais no campo da saúde, atinge a vida cotidiana das 

pessoas, uma vez que a compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença oferece 

contribuições para a adoção de novos hábitos e condutas de saúde. O processo de educar em 

saúde, parte essencial do trabalho de cuidar da enfermagem tem o objetivo de mobilizar 

forças e a motivação para mudanças, seja de comportamento, atitude ou adaptações às novas 

situações de vida da população (SOUZA et al, 2013). 

O enfermeiro é capacitado para realizar ações de educação em saúde sobre a infecção 

pelo vírus HPV e outras infecções sexualmente transmissíveis, conscientizando o indivíduo 

ao sexo seguro, com o uso do preservativo e orientações acerca da diminuição o número de 

parceiros, do tratamento específico, pois quanto mais parceiros sexuais, maior o risco da 

infecção pelo HPV (RAMA et al, 2008). 

Ele deve elaborar planos de educação permanente capacitando profissionais de saúde, 

mobilizando para uma educação permanente. É imprescindível que o enfermeiro adquira 

conhecimentos acerca desta patologia, de forma a trazer subsídios que possam contribuir para 

a educação e prevenção da população. Esse profissional deverá buscar compreender toda a 



fisiopatologia, diagnóstico e tratamento do HPV, assim como também deverá estar engajado 

na profilaxia da doença e na execução das atividades de enfermagem. 

Em resolução mais recente do COFEN (Resolução COFEN nº 381, 2011 – DOU 

n°140) é normatizado a execução pelo enfermeiro, da coleta de material para colpocitologia 

oncótica pelo método de Papanicolau, devendo este profissional possuir conhecimentos e 

competências que garantam o saber técnico-científico ao procedimento. Através desta 

deliberação nota-se que o enfermeiro está respaldado legalmente para realização de tais 

atribuições. Durante a consulta de enfermagem ginecológica pode ser realizado o exame 

preventivo para detecção ou não de DSTs, dentre elas o HPV.   

Dentro desse contexto ele poderá oferecer materiais educativos para reforçar as 

informações sobre a infecção, forma de contágio e tratamento do HPV. O profissional 

enfermeiro também pode estar envolvido em atividades de grupo desenvolvidas na unidade, 

como palestras, campanhas na mídia, para que assim a população possa ter um conhecimento 

prévio dessa doença e de outra DSTs e formar vínculo para hábito de autocuidado. 

Neste sentido, o atendimento à mulher, tanto de forma individual, seja na consulta de 

enfermagem ou de maneira coletiva em grupos, deverá ser planejado dentro de uma 

perspectiva que envolva direta ou indiretamente outros profissionais que compõem a equipe 

de saúde. Além dessas ações, faz-se também necessário, a realização de busca ativa das 

pacientes faltosas, encorajamento de mulheres a comunicar seu parceiro sexual para que 

também possa ser atendido e tratado, marcar retorno para conhecimento do resultado dos 

exames, oferecer e ensinar a técnica de uso do preservativo, aconselhando o uso deste em 

todas as relações sexuais ou adoção de parceiro fixo mútuo. 

 

 

2.5 AS DISCIPLINAS DA FORMAÇÂO ACADÊMICA  

 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis são patologias que representam grandes 

desafios para a saúde no contexto mundial, merecendo destaque devido ao seu alto potencial 

de disseminação. Os enfermeiros possuem um importante papel social de educadores da 

população em relação à prevenção e aos riscos de DSTs e ainda estimulam o auto cuidado 

para que a população procure serviços de saúde quando sinais e sintomas forem detectados. 

As instituições de ensino superior possuem papel fundamental na educação e formação 

de seus acadêmicos, sendo responsável pela geração de futuros profissionais que são 



capacitados a desempenhar funções de ações assistenciais e educativas com pacientes 

portadores ou não de algum tipo de DSTs.  

Ao observar, ainda que empiricamente, a matriz curricular do curso de Enfermagem e 

Licenciatura em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) 

da Universidade Federal Fluminense (UFF) tem carga horária de 5.440 horas, cuja proposta é 

integralizada em tempo médio de nove semestres letivos. Por ser acadêmica desse curso, foi 

possível levantar as diversas disciplinas nas quais poderiam ser abordados os temas sobre 

DSTs.  

No decorrer dos períodos são ministradas disciplinas como Enfermagem na Saúde da 

Mulher I e II, Patologia Geral, Enfermagem em Doenças Infecciosas e Parasitárias, 

Enfermagem em Saúde Coletiva I e Microbiologia I, que formam parte da grade curricular do 

curso. Essas disciplinas deveriam conter em seu conteúdo programático assuntos relacionados 

às DSTs, incluindo o tema abordado nessa pesquisa, o HPV. As ementas das disciplinas 

destacadas estão descritas a seguir: 

 

Quadro 1: Ementas das disciplinas 

 

Disciplina: Enfermagem na Saúde da Mulher I  

Carga horária total: 90 h - Teórica: 30 h - Prática: 60 h 

Implementação das políticas públicas sobre a assistência integral à saúde da mulher; ações 

de saúde, na rede básica, que envolvem a enfermagem ginecológica e obstétrica e suas 

interações em perinatologia. 

 

Disciplina: Enfermagem na Saúde da Mulher II 

Carga horária total: 160 h - Teórica: 40 h - Prática: 120 h 

Estudos do parto e pós-parto normal. intercorrências obstétricas, perinatais e 

ginecológicas. ações de enfermagem na assistência à saúde da mulher. 

 

Disciplina: Patologia geral 

Carga horária total: 30 h - Teórica: 30 h - Prática: 0 

Processos patológicos gerais correspondentes à reação do organismo frente a agentes 

agressões físicos, químicos ou biológicos. anomalias do desenvolvimento, os distúrbios 

genéticos e metabólicos e os processos blastomastosos. 



 

Disciplina: Enfermagem em Doenças Infecciosas e Parasitárias 

Carga horária total: 90 h - Teórica: 30 h - Prática: 60 h 

Políticas de saúde e as doenças transmissíveis de maior relevância epidemiológica, 

políticas de saúde direcionadas a grupos humanos modalidades assistência. ações de 

enfermagem dirigidas aos usuários da rede hospitalar em situação de atendimento 

ambulatorial e/ou internação por doenças transmissíveis. 

 

Disciplina: Enfermagem em Saúde Coletiva I 

Carga horária total: 90 h - Teórica: 60 h - Prática: 30 h 

Concepções de saúde e doença. saúde coletiva no contexto das políticas públicas. Meio 

ambiente e saúde. Promoção de saúde e a saúde pública. A construção social das políticas 

de saúde. AIDS. Noções de Epidemiologia Analítica. Saúde e nutrição. Práticas educativas 

em saúde coletiva. 

 

Disciplina: Microbiologia I 

Carga horária total: 90 h - Teórica: 60 h - Prática: 30 h 

Introdução ao estudo dos microorganismos. Vírus - definição, natureza, métodos de 

cultivo, organização, viral, morfologia e estrutura, constituição química, classificação, 

multiplicação viral. Resposta imune e não imune do hospedeiro às infecções virais, 

interferência viral, patogenia, prevenção e controle das infecções virais. métodos e técnicas 

nos diagnósticos das viroses. antivirais. Viroses respiratórias, herpesvírus, hepatites virais, 

HIV, vírus oncogênicos de RNA e DNA. sistemas hospedeiros para o estudo vírus. 

 

 Esse levantamento permitirá a discussão dos depoimentos dos acadêmicos para 

compreensão do que se estabeleceu: averiguar quais conhecimentos eles possuem sobre 

prevenção de HPV e fundamentar as opções de medidas preventivas que adotariam junto à 

população feminina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Nesta investigação foi utilizada pesquisa do tipo descritiva, pois teve o interesse em 

buscar e observar os fenômenos, visando então, descrevê-los, classificá-los e interpretá-los, 

voltado para os objetivos do trabalho a fim de identificar deficiências de aprendizagem acerca 

da temática (prevenção do HPV), de forma a estabelecer as características emergentes da 

população na sua totalidade ou de uma parte dela.  

 
Observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem 

manipula-los. Procura descobrir, com a maior precisão possível, a freqüência com 

que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas 

características. Busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida 

social, política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do 

indivíduo tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas 

(CERVO, 2007, p. 61-62). 

 

 

Através disso, averiguamos o conhecimento que os acadêmicos de enfermagem 

possuem sobre as medidas preventivas do HPV para atuarem junto à população feminina, uma 

vez que os acadêmicos são preparados para serem capazes de realizar práticas assistenciais e 

educativas, desenvolvendo ações para contribuir para o controle das doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 

3.2 ABORDAGEM 

 

Optou-se por abordagem quantitativa, pois se pretendeu saber quais conhecimentos os 

acadêmicos de enfermagem possuíam sobre as medidas preventivas do HPV junto à 

população feminina. 

A pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa 

traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de 



recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão etc.). 

Foi escolhida a abordagem quantitativa por esta se adequar melhor ao objeto de 

estudo, pois essa abordagem é empregada em diversos tipos de pesquisas, inclusive nas 

descritivas, sobretudo pela facilidade de poder expor a complexidade de determinado 

problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos experimentados por grupos sociais, apresentando contribuições no processo de 

mudança, criação e formação de opiniões de determinado grupo, permitindo uma maior 

profundidade, a interpretação das particularidades dos comportamentos e das atitudes dos 

indivíduos. 

Nesse estudo, os dados que emergiram do questionário foram computados como 

variáveis independentes, tendo em vista que cada acadêmico tem única experiência e 

aprendizado diferenciado a respeito de determinado conteúdo oferecido através das 

disciplinas.  

 

 

3.3 MÉTODO 

 

O método adotado nessa pesquisa foi o de amostragem intencional, que se enquadra 

numa abordagem quantitativa. Segundo Gil (1999) a técnica de amostragem intencional 

constitui um tipo de amostragem não probabilística e consiste em selecionar um subgrupo da 

população que, com base nas informações disponíveis possa ser considerado representativo de 

toda a população. 

Sendo assim, foram sujeitos do estudo os acadêmicos do curso de graduação em 

Enfermagem da EEAAC da UFF, instituição de autarquia pública federal, por ser população 

próxima à autora desse estudo e, por sua atuação direta junto à população feminina quer nas 

Unidades Básicas de Saúde, quer nas instituições de educação em ensino básico e do 

fundamental no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

3.4 SUJEITOS E CENÁRIO DA PESQUISA 



 

O cenário da pesquisa foi a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, cujo 

curso de graduação de Enfermagem (EEAAC), oferece ensino público, de horário integral em 

nove períodos semestrais consecutivos, localizada no município de Niterói, no estado do Rio 

de Janeiro, na qual são ministradas aulas de Enfermagem e de Licenciatura em Enfermagem. 

Para Fortin (2009) uma população define-se como um conjunto de elementos que têm 

características comuns. O elemento é em geral uma pessoa, mas pode ser um grupo, uma 

organização, uma escola, uma cidade. 

Com base nessa afirmação, a população investigada foram 60 (sessenta) (n = 60) 

acadêmicos de enfermagem de ambos os sexos que estavam cursando o 8º e 9º período, porém 

concidentemente, no dia previsto para aplicação do questionário apenas o sexo feminino 

estava presente em sala de aula. 

 Como critérios de exclusão foram adotados, os acadêmicos de enfermagem que 

faltaram no dia da aplicação do questionário e aqueles que não estavam com matrícula ativa 

no curso. 

 

 

3.5 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Foi elaborado um questionário (apêndice, p.65) estruturado com perguntas abertas e 

fechadas relacionadas ao conhecimento dos acadêmicos sobre as medidas preventivas do HPV 

e as disciplinas cursadas na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, que permitiram 

atender aos objetivos da pesquisa. O questionário é uma técnica de investigação composta por 

um número grande ou pequeno de questões apresentadas por escrito que tem por objetivo 

propiciar determinado conhecimento ao pesquisador. 

Após a aplicação do questionário as respostas foram analisadas por estatística 

descritiva simples e posteriormente compuseram a análise e discussão da temática, objeto 

desse estudo. A variável dependente é ser acadêmico de enfermagem de curso de graduação, 

da EEAAC, estar no oitavo e/ou no nono período e matriculado regularmente, as demais 

variáveis serão independentes tendo em vistas as características de cada acadêmico e as 

possibilidades de práticas apreendidas ao longo do curso. 

Para análise dos dados supõe-se a quantificação dos eventos para submetê-los à 

classificação, mensuração e análise. Segundo Chizzotti (1991, p.69) seu objetivo: “é propor 



uma explicação do conjunto de dados reunidos a partir de uma conceitualização da realidade 

percebida ou observada”.  

Logo, para a análise de dados desta pesquisa foi utilizada estatística simples descritiva 

e não probabilística cujo “n” referencial será o total de acadêmicos participante do estudo a 

ser definido no período temporal proposto e relativo ao fenômeno. Estes significarão a relação 

de casos que compuser universo total n= acadêmicos / casos, sendo então considerados 100% 

da amostra intencional.  

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

 

Analise Critica de Riscos e Benefícios   

 

 O desenvolvimento desta pesquisa não teve a pretensão de apresentar nenhum risco 

aos envolvidos no âmbito físico, psicológico, social e econômico visto que esta se 

desenvolveu apenas através da escrita dos participantes que se propuseram por livre e 

espontânea vontade a responderam o questionário. Contudo, caso aja, por parte do acadêmico 

a necessidade de ação resolutiva sob quaisquer aspectos que considerar risco para si, o 

problema será encaminhado à Coordenação de Curso, no sentido de favorecer a atenção 

específica ao acadêmico no que couber. 

Os benefícios dessa pesquisa são válidos na medida em que permitiu levantar a partir 

das respostas dos acadêmicos, o conhecimento que possuem acerca da prevenção do HPV, 

pois como futuros enfermeiros, já devem desenvolver durante a fase acadêmica um olhar 

crítico, buscando o sentimento de responsabilidade, contribuindo para o controle das doenças 

sexualmente transmissíveis. 

 

 

Duração Total da pesquisa 

 

A partir da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense no 1.061.284 de 08/05/2015, foi realizado a coleta de dados durante o 

primeiro semestre de 2015. A categorização e análise, bem como a redação do Trabalho de 

Conclusão de Curso e sua defesa e apresentação obedeceram ao cronograma previsto no 

projeto. 



 

Explicação das Responsabilidades do Pesquisador, da Instituição, do promotor e do 

patrocinado 

 

 O presente trabalho foi composto pela docente Dra. Helen Campos Ferreira e a 

discente Mirielle Aparecida Dionizio Soares, acadêmica de Enfermagem do 9º período do 

Curso de Graduação da Universidade Federal Fluminense como pesquisadoras responsáveis, 

tendo estas à incumbência de coordenar e realizar a pesquisa, além de garantir a integridade e 

bem estar dos sujeitos desta. A instituição na qual foi desenvolvida a pesquisa foi a 

Universidade Federal Fluminense. Os promotores foram à acadêmica de enfermagem Mirielle 

Aparecida Dionizio Soares e a professora Dra. Helen Campos Ferreira (orientadora).  

Cabe ao pesquisador o encargo de preservar os dados da pesquisa por um período de 

cinco anos, sendo que durante o desenvolver da pesquisa os sujeitos deverão ser mantidos no 

anonimato. Este também será responsável pela divulgação dos resultados da pesquisa em 

eventos científicos de modo a gerar conhecimento sem que ocorra degradação da imagem 

instituição envolvida na pesquisa. Conforme as leis do país este pesquisador deverá conduzir 

sua pesquisa de acordo com a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

 

 

Critérios para Suspender ou encerrar a pesquisa 

 

A pesquisa seria suspensa, caso não houvesse autorização da instituição onde se 

realizou ou se os sujeitos da pesquisa não assinassem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

No decorrer da pesquisa, os sujeitos tiveram total liberdade para suspender sua 

participação na pesquisa, sem qualquer dano a sua pessoa. Eles tinham todo o apoio devido 

por parte do pesquisador, sempre que solicitados para esclarecimento de dúvidas acerca da 

pesquisa. 

O levantamento de dados foi encerrado quando todos os participantes que estiverem 

assistindo aula, no dia em que a pesquisa for realizada, responderem os questionários. 

 

 



Demonstrativo da existência de infraestrutura necessária para desenvolvimento da pesquisa e 

para atender eventuais problemas dela resultantes com a concordância documentada da 

Instituição 

 

A pesquisa foi realizada nas dependências da instituição de ensino superior, 

necessitando apenas de infraestrutura física da Instituição envolvida, pois, todos os demais 

recursos foram de responsabilidade do pesquisador, que é aluno do Curso de Enfermagem da 

Universidade Federal Fluminense. 

 

 

O orçamento financeiro detalhado da pesquisa, recursos, fontes e destinação, bem como a 

forma e o valor de remuneração do pesquisador 

 

A pesquisa foi desenvolvida mediante recursos do próprio pesquisador, conforme suas 

possibilidades, não dispondo de qualquer patrocínio ou auxílio financeiro de qualquer fonte 

para execução. 

 

 

Explicitação de acordos pré-existentes quanto à propriedade das informações geradas, 

demonstrando a inexistência de qualquer cláusula restritiva quanto à divulgação pública dos 

resultados a menos que se trate de casos de obtenção do patenteamento, neste caso os 

resultados devem se tornar públicos tão logo se encerre as etapas do patenteamento 

 

 

Todas as informações obtidas nesta pesquisa sendo estas favoráveis ou não, deverão 

ser utilizadas apenas para fins científicos cabendo ao pesquisador o direito de divulgá-las 

devido à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos inquiridos em 

qualquer evento da área de saúde.  

 

 

Declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou 

não, da destinação do material e/ou dados coletados 

  



Eu, Helen Campos Ferreira, professora Adjunta e pesquisadora, do Curso de 

Enfermagem da UFF/ campus Niterói, responsável pelo desenvolvimento do projeto de 

pesquisa intitulado: O CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

ACERCA DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DO HPV JUNTO À POPULAÇÃO 

FEMININA declara conhecer o teor da RS 466/2012 do Conselho Nacional de Pesquisa e 

compromete-se a cumpri-la integralmente durante o desenvolvimento deste estudo, agindo de 

forma ética e responsável, em conformidade com o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem nos itens referentes à pesquisa e divulgação de dados coletados: será mantido o 

anonimato dos sujeitos voluntários da pesquisa; os dados coletados só serão utilizados neste 

trabalho de pesquisa; será guardado durante cinco anos e após composição dos resultados, 

este serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não; só serão publicados através de 

eventos ou artigos científicos. 

O pesquisador apresentou aos sujeitos os objetivos do estudo, o motivo da pesquisa, e 

foi pedido para que assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

conforme a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde – 

CNS/MS (BRASIL, 1996). Além deste termo, o estudo só foi possível após a aprovação do 

Comitê de Ética e Pesquisa que, antes do início da coleta de dados avaliou o projeto e atestou 

sua pertinência. Após isso, foram contatados os sujeitos da pesquisa para assinarem o TCLE 

e, ocorreu a coleta dos dados. Esclareço que não utilizarei nomes ou imagens dos sujeitos, 

protegendo os entrevistados de quaisquer implicações, que possam vir a decorrer da pesquisa.  

Os dados coletados foram utilizados neste estudo, como fontes primárias e, serão 

destruídos oportunamente. Desta maneira, preservei a privacidade e o anonimato dos 

indivíduos em obediência ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

 

 

Descrever os métodos que afetem diretamente os sujeitos da pesquisa 

 

Os métodos que foram utilizados nesta pesquisa não afetaram de nenhum modo os 

sujeitos participantes desta, visto que os questionários foram respondidos pelos acadêmicos de 

enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa que pertence à Universidade 

Federal Fluminense. 

 

 

Descrever qualquer risco, avaliando sua possibilidade e gravidade 



A pesquisa não ofereceu nenhum risco físico e/ou emocional aos participantes, pois se 

tratou apenas de averiguar o conhecimento que os acadêmicos de enfermagem possuem sobre 

as medidas preventivas do HPV junto à população feminina e listar as orientações que 

adquirem no período acadêmico sobre essa patologia, sendo assim, no intuito de contribuir 

com a diminuição do índice de vulnerabilidade a esta patologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada com 60 acadêmicas de enfermagem da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), localizada no município de Niterói, no 

estado do Rio de Janeiro. 

 A Escola surgiu em 1944 com o intuito de criar uma escola de enfermagem que 

seguisse o modelo oficial padrão, em território fluminense. Nessa época ela era chamada de 

Escola de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, onde somente foi adotado seu atual 

nome em 1995, em homenagem a D. Aurora de Afonso Costa, fundadora e primeira diretora 

da escola. Ocupa-se da formação de enfermeiros e licenciados em enfermagem na graduação 

e hoje tem pós-graduação lato e estrito sensu, cujo objetivo é formar profissional crítico e 

reflexivo com competência técnico-científica, ético-política, social e educativa, comprometido 

com a prática social, capaz de identificar as necessidades individuais e coletivas da população 

e seus determinantes e atuar no processo saúde-doença, garantindo a qualidade da assistência 

de enfermagem em todos os níveis de atenção à saúde.  O curso de graduação de enfermagem 

e licenciatura tem carga horária de 5.440 horas, sendo que deste total, 24% são destinados a 

estágios curriculares obrigatórios no campo de formação específica e da licenciatura. 

Os acadêmicos voluntários após terem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

conforme preconiza a resolução n° 466/2012, tiveram seus dados analisados na íntegra e 

interpretados, usando-se matemática estatística descritiva simples. Seus nomes foram 

mantidos em anonimato e seus dados estarão em posse da autora, durante os próximos cinco 

anos, de acordo com a normatização de pesquisas com seres humanos.  

Os resultados obtidos serão apresentados através de gráficos e quadros, para favorecer 

o entendimento e posteriormente cada dado sofrerá análise pela autora.  

Os sujeitos foram caracterizados por idade conforme demonstrado no quadro a seguir. 

 

 

Quadro 2 - Caracterização dos sujeitos do estudo 

 



 

A maior parte das voluntárias que participaram do estudo tinha a faixa etária de 22 – 

(30%) à 23 anos (42%), o que corresponde a 72% do total do estudo. Apenas três acadêmicas, 

uma que apresentava 21 anos (2%), outra com 26 anos (2%) e outra que apresentava 30 anos 

(2%) correspondem a 6 % do total desse estudo. Com 24 anos obtivemos nove acadêmicas 

(15%) e com 25 anos apenas cinco acadêmicas, correspondendo a 8% desse estudo. Nessa 

faixa etária pressupõe-se atividade sexual presente e condição de preocuparem-se com o 

autocuidado relativo as DSTs. 

A primeira pergunta que constava no questionário era se as voluntárias já haviam 

apresentado algum tipo de Doença Sexualmente Transmissível (DST). As respostas obtidas 

encontram-se ilustradas no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1- Você já teve alguma doença sexualmente transmissível? 

 

 

 

De acordo com a pesquisa, a maioria das acadêmicas disse não ter tido nenhuma DST 

(58 – 97%) e outras duas (3%) responderam que sim. Esse é um tipo de dado que algumas 

vezes nos questionamos se é fidedigno ou não, pelo fato de que muitos jovens ainda têm o 
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receio de passar esse tipo de informação, mesmo sinalizando que o questionário seria mantido 

em anonimato. Atualmente, essa é uma questão comportamental da população jovem, que 

ainda causa preocupação, pois dificulta o rastreamento das DSTs e conseqüentemente seu 

tratamento e prevenção. 

 Após perguntamos se já teriam ouvido falar sobre o Papiloma vírus Humano (HPV), 

todas as voluntárias disseram que sim, além disso, responderam também que o HPV é um tipo 

de vírus e que pode ser considerado perigoso (60 – 100%). Então, de alguma forma têm a 

informação da patologia e sua magnitude social. 

Em relação à via de comunicação que elas ouviram falar sobre o HPV as respostas 

foram às seguintes: 

 

Gráfico 2 - Qual via de comunicação? 

 

 

Os dados mostram que o maior número de voluntárias ouviu falar sobre o HPV através 

da internet (25 – 42%), o que nos reforça o poder que a tecnologia de informação tem em 

possibilitar difusão rápida de informações e conhecimentos para a sociedade. A Faculdade (23 

– 38%) vem como a segunda resposta mais citada, mostrando a sua importância para a 

contribuição do futuro profissional enfermeiro responsável pela promoção, prevenção e 

recuperação da saúde dos indivíduos. A TV/rádio (11 – 18%), juntamente com a internet, 

formam os meios de comunicação em massa que tem a característica de chegar a uma grande 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Internet Faculdade TV/rádio Amigos Família

Via de comunicação

%
d

as
 r

e
sp

o
st

as



quantidade de receptores ao mesmo tempo, favorecendo a disseminação de informações sobre 

o HPV. A opção amigos (1 – 2%) e família (0 – 0%) não obtiveram números significativos  

Todas acadêmicas (60 – 100%) responderem que o HPV pode ser perigoso e foram 

indagadas a dizer “com as suas próprias palavras” o porquê de considerarem isso, obtivemos 

então, as seguintes respostas: 

 

Quadro 3 – Você pensa que o HPV pode ser perigoso? 

 

Respostas fo % 

É um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de 

colo de útero. 

41 68 

Por vezes não apresentar sintomas aparentes e a partir disso 

transmitir mais facilmente. 

13 22 

Deixaram em branco. 06 10 

 

A maioria das voluntárias (41 – 68%) sabe que o HPV, tem um alto poder de 

periculosidade por ser um importante fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo 

de útero. Outras (13 – 22%) responderam que sua transmissão pode ser feita mais facilmente, 

pelo fato de que os sintomas da infecção possam ser apresentados e forma inaparente. As 

demais (06 – 10%) não responderam a questão.  

Somente a infecção pelo HPV não é capaz de levar a uma transformação maligna, o 

vírus pode ficar instalado no corpo sem se manifestar, podendo aparecer em determinadas 

situações relacionadas ao estado geral do hospedeiro, do tipo do vírus, da carga viral
 
e da 

evolução das neoplasias intra-epiteliais cervicais (NIC) (ROSA et al., 2009). O HPV é um 

vilão potente e silencioso, uma vez que existem quase 200 tipos. Segundo o Instituto Nacional 

de Câncer (INCA, 2013) a maioria das infecções por HPV são assintomáticas ou inaparentes, 

apresentando-se como lesões microscópicas, sendo chamadas de infecção latente. Nos últimos 

anos a etiologia do câncer de colo de útero tem sido associada ao Papilomavírus Humano, 

sendo a infecção cervical pelo HPV, o principal precursor dessa doença.  

Portanto, pelo fato da maioria das infecções do HPV não apresentarem lesões 

aparentes, as medidas de prevenção e de rastreamento do HPV necessitam ser freqüentemente 

implementadas.  

A próxima pergunta realizada nesse estudo foi em relação à transmissão do HPV. As 

respostas encontram-se retratadas no quadro a seguir:  

 

                        Quadro 4 – Como é a transmissão do HPV?  



Respostas fo % 

Contato oro genital; genital-genital e 

transmissão vertical. 

19 32 

Contato oro genital e genital-genital. 18 30 

Contato genital-genital 13 22 

Transmissão de sangue 07 12 

Contato através da pele 03 5 

Objetos íntimos 00 00 

Pela alimentação 00 00 

 

A transmissão do HPV ocorre através do contato direto com o epitélio oral, vaginal ou 

anal. O contágio dos indivíduos que praticam sexo com parceiros contaminados é de grau 

relativamente alto, com 25% a 65% de probabilidade de contaminação. Em alguns casos, a 

infecção decorrente pode ser responsável pelo desenvolvimento de lesões de alto grau de 

malignidade. A evolução das neoplasias intraepiteliais para o câncer cervical depende de 

alguns fatores como o tipo de vírus, da carga viral, da persistência da infecção pelo HPV e do 

estado geral do hospedeiro (FRANÇA, 2013).  

Para Leto et al. (2011), o HPV é transmitido pelo contato direto, através das relações 

sexuais, ou indireto, com o indivíduo que tem a lesão, através de fômites, aparelhos 

ginecológicos não estéreis, entre outros. Lesões na pele que provocam a sua descontinuidade 

também possibilitam a infecção viral. A via sexual apresenta-se como a principal forma de 

contagio, que inclui o contato oro-genital, genital-genital ou mesmo a manual-genital. Sendo 

assim, o contágio com o vírus pode ocorrer mesmo na ausência de penetração vaginal ou anal. 

A transmissão do vírus de mãe para filho pode ocorrer por meio do trato genital materno 

infectado, no momento do parto, mas somente um pequeno número de crianças desenvolve a 

papilomatose. 

Nessa questão estava destacado que as voluntárias poderiam marcar mais de uma 

opção. Sendo assim, uma parte das voluntárias marcaram as opções de contato oro genital, 

genital-genital e transmissão vertical (19 - 32%), outras marcaram somente as opções de 

contato oro genital e genital-genital (18 - 30%), um número relevante marcou somente a 

opção de contato genital-genital (13 - 22%). A contaminação através da transfusão sanguínea 

foi citada pelas voluntárias (7 – 12%), porém, sabemos que esse tipo de contaminação não 

ocorre com o Papilomavírus. Contato através da pele foi pontuado por três acadêmicas (5%). 

Objetos íntimos e pela alimentação não foram citados. 

Após perguntar como se dá a transmissão do HPV, foi questionado o uso do 

preservativo para a prevenção do vírus.  



 

Gráfico 3 – O uso do preservativo previne contra o HPV? 

 

 
 

Apesar de sempre ser recomendado o uso de preservativo durante todo o contato 

sexual, ele não protege totalmente a infecção pelo HPV, pois não cobre todas as áreas 

possíveis de ser infectadas. Na presença de infecção na vulva, na região pubiana, perineal e 

perianal, o vírus poderá ser transmitido apesar do uso do preservativo. A camisinha feminina, 

que cobre também a vulva, evita mais eficazmente o contágio se utilizada desde o início da 

relação sexual (INCA 2013).  

A maioria das acadêmicas (48 – 80%) respondeu que o uso do preservativo previne o 

HPV, apenas duas acadêmicas (3%) responderam que ele não previne e as outras (10 – 17%) 

disseram que o vírus não é totalmente prevenido com o uso do preservativo. Um dado 

preocupante, pois uma vez que o acadêmico de enfermagem é o futuro profissional promotor 

da saúde, é imprescindível que ele adquira conhecimentos acerca desta patologia, de forma a 

trazer subsídios que possam contribuir para a educação e prevenção da população e também 

para o seu autocuidado. Neste estudo muitas não têm conhecimento sobre a abrangência das 

medidas de prevenção e sua vulnerabilidade. 

Foram então arguidas especificamente sobre o uso do preservativo. As respostas foram 

às seguintes: 

 

Quadro 5 – O uso do preservativo previne contra o HPV? Por quê? 
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Respostas fo % 

Sim, pois é uma barreira de proteção genital-genital, 

prevenido assim o contato direto com o órgão sexual e suas 

secreções. 

32 53 

Em branco. 13 22 

Não sei. 08 13 

Totalmente não, pois o preservativo não protege outras 

áreas que podem estar acometidas. 

07 12 

 

No grupo estudado ao descreverem o porquê de suas respostas, um pouco mais da 

metade das voluntárias (32 – 53%) disseram que o preservativo é uma barreira de proteção 

genital-genital, sendo assim previne o contato direto com o órgão sexual e suas secreções, 

porém reforçando a reflexão anteriormente citada, Vargens et al. (2013), afirma que a 

transmissão do HPV é principalmente feita a partir da via sexual, através do contato direto 

com a pele ou mucosa infectada, entretanto, as lesões quando estão presentes, são contagiosas 

e em alguns casos o uso do preservativo, não assegura a proteção.  

Outra parte das voluntárias deixou em branco (13 – 22%) e disseram não saber (08 – 

13%) o porquê de suas respostas. Vale ressaltar que o acadêmico como futuro profissional de 

enfermagem deve desenvolver durante a fase acadêmica, o conhecimento sobre esta patologia 

e um olhar crítico, buscando o sentimento de responsabilidade, realizando práticas 

assistenciais e educativas, desenvolvendo e contribuindo para o controle das DSTs. Preocupa-

nos tal resultado pois, significa que 21 de 60 acadêmicas instruiriam, equivocadamente, as 

mulheres afirmando que a “camisinha” as protegem do HPV. 

O restante das participantes (07 – 12%) disse que o preservativo por si só, não protege 

totalmente o contágio pelo vírus, pois como já foi dito, as lesões que HPV provoca podem 

estar presentes, não necessariamente no órgão sexual, mas também em outras partes do corpo. 

Em junho de 2006, a Advisory Committe on Immunization Practic (ACIP) e a Food 

and Drug Administration (FDA) aprovaram a vacina que previne contra quatro tipos de HPV: 

6, 11, 16 e 18 que seria utilizada por mulheres entre 9 e 26 anos de idade. Essas vacinas 

profiláticas prometem reduzir a incidência da infecção pelo HPV e das suas lesões clínicas e 

subclínicas, o que representa um grande avanço rumo ao aumento da qualidade e expectativa 

de vida das pessoas. Essas vacinas já estão disponíveis e potencialmente reduzem a 

incidência do câncer de colo de útero. Sobre essa afirmação, ao serem questionadas, todas as 

voluntárias (60 – 100%) disseram que já ouviram falar sobre a vacina contra o HPV e ainda: 



que é indicado vacinar as mulheres antes mesmo de começarem a sua vida sexual (60 – 

100%). Informaram o meio pelo qual ouviram falar da vacinação: 

 

Gráfico 4 – Ouviu falar da vacinação por meio de qual veículo? 

 

 

 

As opções enfermeiro (21 – 35%) e internet (21 – 35%) obtiveram o mesmo número 

de marcações, o que nos chama atenção é a importância que se dá ao profissional enfermeiro. 

Estar bem informado e a partir disso, contribuir para a formação dos futuros colegas de 

profissão. TV/rádio (10 – 17%), obteve uma pequena pontuação. Professores (8 – 13%) 

obteve pontuação reduzida, o que demonstra uma possível deficiência no processo ensino - 

aprendizagem que envolve docente e discentes. A opção médico (0 – 0%) não foi marcada por 

nenhuma das voluntárias. 

Questionou-se sobre a eficácia da vacina, as acadêmicas responderam o seguinte: 

 

Gráfico 5 – A vacina contra o HPV é eficaz? 
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A eficácia total em termos de saúde pública ainda não está bem estabelecida, já que a 

vacina não substitui os programas de rastreamento, como atualmente é recomendado. Nos 

países onde está sendo implementada, a vacinação ainda não forneceu dados de redução de 

incidência e mortalidade pelo câncer do colo de útero.  

Apesar disso, a vacina parece ser uma alternativa promissora para a redução da 

morbimortalidade por esse tipo de câncer (BORSATTO, VIDAL e ROCHA, 2011). Cabe 

ressaltar que a vacina é uma ferramenta de prevenção primária e não substitui o rastreamento 

do câncer de colo útero (Papanicolaou), pois a vacina não confere proteção contra todos os 

tipos de alto risco do HPV. Quase todas as voluntárias (54 – 90%) responderam que a vacina 

é eficaz, o restante (6 – 10%) respondeu que talvez seja eficaz e nenhuma voluntária 

respondeu que não seria eficaz. 

Uma vez mais percebemos que há deficiência no conhecimento da medida de 

prevenção acerca da vacina. Compreendemos que a mesma é de uso recente na população 

brasileira e, portanto as evidencias não são tão esclarecedoras. 

Ao serem questionadas sobre a indicação da vacina, obtivemos o seguinte quadro: 

 

Quadro 6 – Qual é o objetivo da vacinação contra o HPV?  

 

Respostas fo % 



Prevenção do câncer de colo de útero 51 85 

Prevenção de DSTs 09 15 

Prevenção do câncer de boca 00 00 

Não sei 00 00 

 

Do número total de voluntárias que responderam essa questão, um número relevante 

(51 - 85%) sabe que o objetivo da vacinação é a prevenção do câncer de colo de útero. Apenas 

(9 – 15%) disse que o objetivo seria a prevenção de DSTs. A alternativa não sabe (0 – 0%) e 

prevenção do câncer de boca (0 – 0%) não foi marcada. Segundo o Ministério da Saúde 

(2013), o principal objetivo da vacinação contra o HPV no Brasil é a prevenção do câncer de 

colo de útero, refletindo na redução da incidência e da mortalidade por esta enfermidade. 

Após o início da atividade sexual a possibilidade de contato com o HPV aumenta 

progressivamente: 25% das adolescentes apresentam infecção pelo HPV durante o primeiro 

ano após iniciação sexual e três anos depois esse percentual sobe para 70%. Diante do 

exposto, foi elaborada a próxima pergunta. 

 

Gráfico 6 – Você acha que vale a pena vacinar mulheres que já iniciaram as atividades 

sexuais? 

 

 

Um número relevante (45 – 75%), disse que é válido vacinar as mulheres que já 

haviam iniciado a vida sexual. Sabe-se que após o inicio da atividade sexual a possibilidade 

de contato com o HPV aumenta progressivamente. Não há até o momento, evidência 

científica de benefício significativo em vacinar mulheres previamente expostas são HPV. 

Segundo a Advisory Committe on Immunization Practic (ACIP), há evidências de que a 
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vacina confere maior proteção e indicação para pessoas que nunca tiveram contato com o 

vírus, induzindo a produção de 10 vezes mais anticorpos que uma infecção natural pelo HPV. 

As demais voluntárias (15 – 25%) disse não valer à pena a vacinação. Dessa forma, a decisão 

sobre a vacinação deve ser individualizada, levando em conta as expectativas e a relação 

custo-benefício pessoal. 

Sob este aspecto, na qualidade de profissional da saúde trabalhar com dados tão tênues 

traz muitas limitações. Pois, a população que nunca teve atividade sexual, as adolescentes não 

são incentivadas, pelas famílias, a se vacinarem porque sofrem o preconceito de que ao fazê-

la estariam anunciando desejo de relações sexuais. Alguns pais utilizam a não adesão à 

vacinação como forma de controle do corpo da filha em relação à iniciação sexual.  

O INCA (2013) esclarece que além da vacina profilática quadrivalente, existe também, 

a vacina bivalente, ambas aprovadas e registradas pela Agência Nacional de Saúde 

(ANVISA). A vacina quadrivalente Gardasil ®, confere proteção contra o HPV 6, 11,16 e 18, 

e a vacina bivalente Cervarix®, confere proteção contra o HPV 16 e 18. Baseado nisso, foi 

elaborada a próxima pergunta: 

 

Quadro 7 – Quantas doses de vacina devem ser aplicadas da vacina bivalente e 

quadrivalente respectivamente? 

 

Respostas fo % 

Bivalente (0, 1 e 6 meses) Quadrivalente (0, 2 e 6 meses) 18 30 

Bivalente (0, 3 e 6 meses) Quadrivalente (0, 2 e 6 meses) 15 25 

Bivalente (0, 6 e 8 meses) Quadrivalente (0, 2 e 6 meses) 11 18 

Não sei 11 18 

Bivalente (0, 1 e 6 meses) Quadrivalente (0, 4 e 8 meses) 05 08 

 

 

Ambas as vacinas possuem maior indicação para meninas que ainda não iniciaram a 

vida sexual, uma vez que apresentam maior eficácia na proteção de indivíduos não expostos 

aos tipos virais presentes nas vacinas. 

 

A vacina quadrivalente Gardasil® deve ser aplicada em três doses intramusculares, 

sendo a segunda e terceira dose com intervalos de 2 meses e 6 meses após a 

primeira. A aplicação da vacina bivalente Cervarix® também é por via 



intramuscular em 3 doses, sendo a segunda e a terceira com intervalos de 1 e 6 

meses a partir da primeira dose (ANDRADE, 2010). 

 

 

Neste estudo menos da metade das acadêmicas (18 – 30%) marcaram a opção correta. 

Um número relevante (15 – 25%) marcou a opção de doses bivalente (0, 3 e 6 meses) 

quadrivalente (0, 2 e 6 meses). Não souberam responder (11 – 18%) e a opção bivalente (0, 6 

e 8 meses) quadrivalente (0, 2 e 6 meses), obtiveram a mesma pontuação. Bivalente (0, 1 e 6 

meses) quadrivalente (0, 4 e 8 meses), obteve cinco marcações totalizando 8% da pesquisa. 

Isso nos possibilita dizer que não detêm conhecimento dos aspectos do uso adequado 

dos tipos de vacina oferecidos no mercado brasileiro.  

Ao averiguar se a vacina contra HPV podia ser administrada concomitantemente com 

de outro tipo, obtivemos os seguintes dados: 

 

Gráfico 7 – A vacina do HPV pode ser administrada concomitantemente com outra? 

 

 

 

 

A maior parte das voluntárias do grupo estudado (41 – 68%) sabe que a vacina contra 

o HPV pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas do calendário nacional de 

vacinação, sem interferências na resposta de anticorpos a qualquer uma das vacinas, deve 

somente ser aplicada em região anatômica distinta. O restante das voluntárias (19 – 32%) 

respondeu que não pode ser aplicada concomitantemente. Esse tipo de informação é 
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importante que o acadêmico saiba, pois durante o período acadêmico existe a possibilidade de 

participar de campanhas de vacinação como a do HPV. Uma vez mais preocupa-nos que não 

tenham sedimentado tais conhecimentos. 

É importante ressaltar que as vacinas contra o HPV são preventivas, tendo como 

objetivo evitar a infecção pelos tipos de HPV que estão associados ao câncer de colo uterino. 

Baseada nessa ressalva, a seguinte pergunta foi feita as acadêmicas: 

 

Gráfico 8 – A vacina contra o HPV tem efeito terapêutico? 

 

 

 

 

A utilização das vacinas é destinada exclusivamente à prevenção e não possui efeito 

nas infecções pré-existentes ou na doença já estabelecida. As vacinas profiláticas prometem 

reduzir a incidência da infecção pelo HPV e das suas lesões clínicas e subclínicas (NADAL; 

MANZIONE, 2010). Portanto, neste estudo um pouco mais da metade (35 – 58%) respondeu 

que não possui efeito terapêutico, mas o que nos assusta é que uma quantidade um pouco 

menor que isso (25 – 42%) afirmar que possui efeito terapêutico. Nenhuma das vacinas é 

terapêutica, ou seja, não há eficácia contra infecções ou lesões já existentes. 

 

Gráfico 9 – Por quanto tempo a vacina contra o HPV é eficaz? 
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Segundo o INCA (2015) a duração da eficácia foi comprovada até 8-9 anos, mas ainda 

existem lacunas relacionadas à duração da imunidade. O que nos chama a atenção, foi o fato 

de que somente uma acadêmica (2%) ter respondido a opção correta. A opção em que mais foi 

pontuada foi à duração de 10 anos (43 – 72%), a opção 4-5 anos (5 – 8%) 6-7 anos (4 – 7%) 

obtiveram quase o mesmo número de respostas e seis acadêmicas (10%) disseram não saber o 

tempo de duração da vacina.  

Vale destacar que o enfermeiro pode estar envolvido em atividades de grupo 

desenvolvidas na unidade, como palestras, campanhas na mídia, para que assim a população 

possa ter um conhecimento prévio dessa doença e de outra DSTs e formar vínculo para hábito 

de autocuidado, portanto se faz necessário que ele adquira maior conhecimento sobre a 

doença e as medidas de prevenção acerca dela. 

Então, se há informação adequada como não se apropriar de conhecimento maior a 

respeito das atividades que se irá realizar? Era necessário saber se conheciam os aspectos de 

não se poder utilizar a vacinação.  

 

 

Quadro 8 – Quais são as contraindicações da vacina? 

 

Respostas fo % 
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Não tem contra-indicações 17 28 

Gestantes 13 22 

Homens 12 20 

Indivíduos acometidos por doenças 

agudas 

08 13 

Gestantes e homens                    07         12 

Gestantes e doenças agudas 03 05 

 

Nesta pergunta foi destacado que as acadêmicas poderiam marcar quantas respostas 

quisessem. Não tem contra-indicações (17 – 28%) foi a mais pontuada, seguido de gestantes 

(13 – 17%). Homens (12 – 20%) foi bastante pontuado, seguido de indivíduos acometidos por 

doenças agudas (8 – 13%). Sete pessoas marcaram as opções que a vacina é contra-indicada 

para gestantes e homens (12%) e três pessoas marcaram as opções gestantes e doenças agudas 

(5%).  

Segundo a o informe técnico da Secretária da Saúde, Centro de Vigilância 

Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” (2014), as contra-indicações para a aplicação da 

vacina são: reação anafilática aos componentes da vacina e gestantes, uma vez que não há 

estudos conclusivos até o momento, porém se a adolescente engravidar após o inicio do 

esquema vacinal, as doses subseqüentes deverão ser adiadas até o período pós-parto. 

As vacinas podem ser aplicadas em indivíduos com infecções agudas de leve 

intensidade, mas devem ser postergadas em indivíduos com infecções moderadas ou graves 

(MELLO, 2013). Poucas voluntárias mostram saber as contra-indicações da vacina (13 – 

22%). 

Outros hábitos se fazem de extrema importância para a prevenção do HPV e sua 

malignidade. Para evitar que a contaminação pelo HPV se transforme em câncer, é 

fundamental que as mulheres se submetam ao exame preventivo regularmente. 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – O exame Papanicolaou é importante para a prevenção do HPV? 

 



 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2013) toda mulher que tem ou já teve vida sexual 

deve submeter-se ao exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 59 

anos. Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Após dois exames seguidos (com um 

intervalo de um ano) apresentando resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a 

cada três anos.  

De acordo com Batista e Mastroeni (2012), o teste Papanicolaou é o exame preventivo 

mais comum, porém como ele é um exame citológico, ele não detecta a presença do vírus do 

HPV, no entanto é o melhor método para a detecção das lesões precursoras e câncer de colo 

de útero. Grande parte das acadêmicas (49 – 82%) sabe que é importante o exame preventivo, 

já outras (9 – 15%) não o consideram importante e outras duas (3%) dizem que talvez seja 

importante para a prevenção do vírus. Porém, 100% das voluntárias (60) disseram que a 

vacina contra o HPV não substituirá a realização do exame Papanicolaou, uma vez que este se 

torna importante não só para a detecção das lesões precursoras e o câncer de colo de útero, 

mas também para outros tipos de DSTs. 

O fato de o HPV provocar sintomas e o porquê foi outra pergunta realizada para as 

acadêmicas. As repostas estão a seguir: 

 

Gráfico 11 – Uma pessoa infectada pelo vírus do HPV apresenta necessariamente 

sinais e sintomas? 
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Mais da metade (46 – 77%) sabe que o HPV pode não apresentar necessariamente 

sinais e sintomas, em contrapartida, outras acadêmicas (14 – 23%) disseram que as pessoas 

infectadas pelo HPV apresentam sim, sinais e sintomas. As acadêmicas foram indagadas a 

justificarem suas respostas. A seguir, estão transcritas as respostas das acadêmicas. 

 

Quadro 9 – Por quê? 

 

Respostas fo % 

Em branco 28 47 

Não, pois pode ser assintomática. 14 23 

Não, por conta do período de incubação. 11 18 

Sim, pois as verrugas são características do HPV 07 12 

 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2013) a maioria das infecções por 

HPV são assintomáticas ou inaparentes, apresentando-se como lesões microscópicas, sendo 

chamadas de infecção latente. A infecção pode se manifestar através de formas clínicas ou 

subclínicas. As lesões clínicas se apresentam como verrugas ou lesões exofíticas, que são 

chamadas de condilomas acuminados. As infecções subclínicas, não são visíveis ao olho nu, 

podendo ser encontradas nos mesmos locais e não apresentarem nenhum sintoma ou sinal.  
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Este foi um dado preocupante pois, somente (14 - 23%) sabe que o HPV pode ser 

assintomático, enquanto (28 - 47%) não souberam responder a questão, deixando-a em 

branco. Outras acadêmicas (11- 18%) disseram que não apresenta sintomas por conta do 

período de incubação, valem ressaltar que o período de incubação é o tempo decorrido entre 

o contato com o agente etiológico e o aparecimento dos sintomas, ou no caso do HPV os 

sintomas podem ficar instalado no corpo sem se manifestar, porém não mais em período de 

incubação. Outras (7 - 12%) disseram que sim, pois as verrugas são características do HPV, 

contradizendo a literatura. Uma questão que nos impressiona, pois, se ao separarmos os 

dados de quem respondeu corretamente e não, a maioria das acadêmicas não sabe que o HPV 

pode se manifestar sem o aparecimento de sinais e sintomas. 

Quando o HPV aparece de forma clínica, podemos visualizar suas lesões. A partir 

dessa informação a seguinte pergunta foi feita: 

 

Quadro 10 – Como são as lesões clínicas do HPV? 

 

Respostas fo % 

Verrugas ou lesões exofíticas denominadas condilomas 

acuminados. 

39 65 

Úlceras chamadas de cancro duro. 18 30 

Lesões eritemato-vésicopustulosas. 02 03 

Pequenas vesículas, como bolhinhas de água. 01 02 

 

No grupo estudado, mais da metade (39 – 65%) sabe que as lesões clínicas do HPV 

são as verrugas ou lesões exofíticas denominadas condilomas acuminados. Uma boa parte das 

acadêmicas disse que as lesões do HPV são úlceras chamadas de cancro duro. Lesões 

eritemato-vésicopustulosas (2 – 3%) e pequenas vesículas, como bolhinhas de água (1 – 2%) 

obtiveram poucas marcações.  

Vale destacar que a consulta de enfermagem é uma estratégia muito importante para a 

detecção precoce de desvios de saúde e acompanhamento de medidas instituídas, as quais se 

dirigem ao bem-estar das pessoas. Viabiliza o trabalho do enfermeiro durante o atendimento 

ao paciente, facilitando a identificação de problemas e as decisões a serem tomadas 

posteriormente. É um método científico com aplicação específica, de modo que o cuidado de 

Enfermagem seja adequado, individualizado e efetivo (OLIVEIRA et al, 2012).  



Sendo assim, a consulta é um espaço para retirar dúvidas, aprender a cuidar de si e 

também feito à realização do exame preventivo, onde o enfermeiro tem que estar preparado 

para saber identificar as lesões manifestadas pelo HPV. 

Estão descritos mais de 200 genótipos diferentes de HPVs, porém, só alguns têm 

potencial oncogênico, baseado nisso, a seguinte questão foi elaborada: 

 

Gráfico 12 – Quais os tipos de HPV altamente oncogênicos? 

  

 

 

Pouco menos da metade das voluntárias (27 – 45%) respondeu que os tipos de HPV 

altamente oncogênicos são os tipos 16 e 18, em segundo lugar (12 – 20%) os tipos 11 e 18. 

Obtiveram a mesma significância as voluntárias que não sabiam responder e as que colocaram 

os tipos 6 e 11 (9 – 15%). Os tipos 6 e 16 foram marcados por três acadêmicas equivalendo a 

5% do grupo estudado. Segundo a classificação internacional, são considerados como 

carcinogênicos para os humanos do grupo 1B (reconhecidamente cancerígeno para humanos) 

os tipos de HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 66 e do grupo 2B 

(possivelmente cancerígeno para humanos): HPV 6 e 11 (CESTARI, 2012). Portanto, os tipos 

16 e 18 são considerados oncogênicos, apresentando maior risco ou probabilidade de 

desenvolver o câncer de colo de útero. Ao olharmos as respostas do grupo estudado é 

perceptível que somente pouco menos da metade respondeu corretamente. 
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O enfermeiro como promotor da saúde do indivíduo e de sua comunidade é capaz de 

desenvolver estratégias visando o bem-estar e a recuperação mais qualificada de seus 

pacientes, perante a isso, averiguamos se sabiam sobre a via de parto melhor indicada para as 

mulheres portadoras de HPV. 

 

Gráfico 13 – Qual é a via de parto indicada para as mulheres grávidas infectadas pelo 

HPV? 
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Para o INCA (2015) não é contraindicado o parto normal, pois apesar de ser possível a 

contaminação do bebê, o desenvolvimento das lesões é muito raro, somente uma acadêmica 

(2%) respondeu essa alternativa. Pode ocorrer a contaminação antes mesmo do trabalho de 

parto e a opção pela cesariana (46 - 77%) não garante a prevenção da transmissão da infecção, 

essa foi à alternativa em que mais houve marcação pelas acadêmicas. Somente sete 

acadêmicas (12%) sabem que a via de parto deverá ser determinada pelo médico após a 

análise individualizada de cada caso. Outras (6 – 10%) escreveram que não sabiam a resposta.  

O enfermeiro deve promover o atendimento à mulher, tanto de forma individual, seja 

na consulta de enfermagem ou de maneira coletiva em grupos, deverá planejar dentro de uma 

perspectiva que envolva direta ou indiretamente outros profissionais que compõem a equipe 



de saúde. Dessa forma, na fase acadêmica o aluno deve buscar o sentimento de 

responsabilidade, incentivo e compreensão do trabalho multidisciplinar em equipe, 

promovendo a melhor estratégia para cada paciente. Além disso, como sendo uns dos 

principais membros da equipe de saúde seu dever e papel social é realizar estratégias de 

prevenção. 

Foi perguntado às acadêmicas o que elas aconselhariam para a população feminina 

como forma prioritária de prevenção ao HPV. As respostas estão transcritas a seguir: 

 

Gráfico 14 - Você como futuro enfermeiro/a o que aconselharia para a população 

feminina como forma prioritária de prevenção ao HPV. 
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O HPV assume um especial destaque na saúde pública diante da morbimortalidade 

associada às lesões, a associação da ocorrência do câncer de colo de útero, entre outras 

doenças. Segundo o INCA (2014) O uso do preservativo durante todo o contato sexual, 

infelizmente não protege totalmente a infecção por esse vírus, pois não cobre todas as áreas, 

como a infecção na vulva, na região pubiana, perianal e perineal ou na bolsa escrotal. Então, 

pode-se transmitir o vírus apesar do uso preservativo.  



Diante disso, a forma primária de prevenção seria a vacinação (8 – 13%), uma vez que 

são profiláticas, conferindo proteção antes mesmo do contato com o vírus. Essa opção obteve 

um pequeno número de pontuação entre as acadêmicas. As formas secundárias de prevenção, 

como o uso do preservativo, obteve (34 – 57%) das pontuações. O exame Papanicolaou (15 – 

25%) ficou em segundo lugar e alternativa de redução do número de parceiros (3 – 5%) foi a 

menos citada. Vale ressaltar que todas essas formas de prevenção são importantíssimas e, 

sobretudo a conscientização da população dessas importantes práticas, sem excluir ou 

privilegiar uma delas. 

Após as questões sobre a patologia em si, foram elaboradas perguntas sobre o ensino 

repassado durante o período acadêmico sobre o HPV. 

 

Gráfico 15 – Durante o seu período acadêmico, você teve alguma disciplina em que 

abordou o assunto sobre o HPV? 
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Mais da metade (39 – 65%) das voluntárias disseram ter tido disciplinas que 

abordaram o HPV durante o período acadêmico. O restante das voluntárias (21 – 35%) 

respondeu que não foi abordado o assunto. Vale ressaltar que a turma investigada trata-se de 

turmas que são compostas por algumas alunas de diferentes turmas, por exemplo, que já 

colaram grau. Talvez essa possa ser a justificativa pela diferença nas respostas, entretanto, 

isso nos mostra a importância de uma revisão no processo de ensino-aprendizado, para que 



todos os alunos da EEAAC produzam através do processo ensino aprendizado o 

conhecimento sobre o HPV e as medidas de proteção que devem realizar junto á população. 

 

Quando questionadas sobre as disciplinas em que foi abordado o HPV, obtivemos o 

seguinte quadro: 

 

Quadro 11 – Qual disciplina abordou? 

 

Respostas fo % 

Microbiologia I 19 49 

Enfermagem em doenças infecciosas 

e parasitárias 

09 23 

Enfermagem na saúde da mulher 09 23 

Enfermagem em saúde coletiva  02 5 

  

Quase metade das alunas (19 – 49%) respondeu que o HPV foi abordado na disciplina 

de microbiologia, um dado importante, pois sendo esta uma disciplina do ciclo básico, que 

aborda a questão do vírus. Porém, de forma mais básica, porque de acordo com sua ementa 

são abordadas uma grande quantidade de vírus e muitas informações sobre a natureza destes. 

 As disciplinas mais específicas como, Enfermagem em Doenças Infecciosas e 

parasitárias (9 – 23%) e Enfermagem na Saúde da Mulher (9 – 23%) obtiveram a mesma 

significância de pontuações, o que assusta, pois na ementa da primeira disciplina, está descrito 

que políticas de saúde e as doenças transmissíveis de maior relevância epidemiológica, seriam 

abordados, o que não está de acordo com as respostas presentes neste estudo. E a disciplina de 

Enfermagem na Saúde da Mulher também foi pouco pontuada, seria importante o destaque do 

HPV, uma vez que contempla ações de enfermagem na assistência à saúde da mulher; ações 

de saúde, na rede básica, que envolvem a enfermagem ginecológica e obstétrica. Enfermagem 

em saúde coletiva foi citada por apenas duas alunas (5%). 

Ainda sobre o processo de ensino, 100% (60) das acadêmicas de enfermagem 

disseram que não foi o suficiente o que aprenderam na Universidade sobre o HPV para o seu 

processo de formação e que deveriam conter mais informações sobre o vírus durante o 

período acadêmico. 

Perguntei então o porquê delas acharem que deveriam conter mais informações sobre 

o HPV durante o período acadêmico. 



 

Quadro 12 – Por quê? 

 

Respostas fo % 

Pouco abordado, pela importância do tema. 21 35 

Em branco. 18 30 

Porque somos futuros promotores da saúde, sendo 

assim temos que estar por dentro do assunto. 

14 23 

Pois não sei o suficiente para responder esse 

questionário. 

07 12 

 

O HPV se destaca como uma das DSTs mais comuns no mundo, sendo a sua 

prevenção necessária para esse importante problema de saúde em nível mundial. 

Concordando com essa afirmativa, pouco abordado, pela importância do tema (21 – 35%) foi 

o mais citado. Boa parte das acadêmicas (18 – 30%) deixou em branco. Porque somos futuros 

promotores da saúde, temos que estar por dentro do assunto (14 – 23%) e “Não sei o 

suficiente para responder esse questionário” foi citado por sete acadêmicas totalizando 12% 

deste estudo.  

Perguntei também, quais outras doenças foram abordadas durante o período 

acadêmico, e 70% (42) das acadêmicas citaram doenças como HIV, Sífilis, Gonorréia e 

Herpes. A maioria das voluntárias disse que foi muito superficial o ensino e que a doença que 

teve maior aprofundamento, foi a AIDS. O restante (18 – 30%) deixou em branco. 

 Como vimos, todas as acadêmicas envolvidas neste estudo concordam que necessitam 

aprender mais sobre o tema em questão.  

O graduando é preparado para ser capaz, mediante o aprendizado, de atender as 

exigências gerais e específicas da formação acadêmica, observando fatores humanos, técnicos 

e administrativos descritos na proposta pedagógica da instituição. Portanto, conhecimentos 

sobre as medidas preventivas da s DSTs se faz de extrema importância para a sua formação 

profissional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os conhecimentos, sobre as medidas preventivas do HPV junto à população feminina, 

que os acadêmicos de enfermagem adquiriram no curso de graduação em enfermagem da 

EEAAC apontam que : já teriam ouvido falar do Papilomavírus humano. Grande parte delas 

sabiam que é um tipo de vírus que oferece perigo à população feminina, pois pode ser 

considerado um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero. 

A maioria selecionou três alternativas e sabia que o HPV poderia ser transmitido 

através do contato oro genital; genital-genital e transmissão vertical, porém um número 

relevante das acadêmicas optaram somente pela alternativa que constava contato genital-

genital, esta via de contágio pode ser considerada a principal, entretanto, sabe-se que as outras 

vias anteriormente citadas são consideradas também vias de transmissão e nenhuma 

voluntária citou a opção objetos íntimos. 

Sobre a sintomatologia, mais da metade não respondeu e não sabem que o HPV pode 

se manifestar sem o aparecimento de sinais e sintomas. Poucas acadêmicas sabem que o HPV 

pode ser assintomático. Sobre as lesões que o HPV pode causar, um número relevante não 

saberia reconhecer essas lesões numa possível consulta ginecológica de enfermagem. 

Em relação à vacinação, é oportuno destacar que elas sabiam o objetivo da vacinação e 

que esta seria eficaz ao que propõe. Mostraram saber que sua melhor indicação seria para as 

mulheres que ainda não teriam iniciado a sua vida sexual, porém a grande maioria não sabia o 

intervalo das doses recomendadas e nem a duração da eficácia da vacina. 

Outro dado importante em relação à vacinação, foi em questão às contra-indicações, a 

maioria das alunas não sabem as contra-indicações da vacina. Um pouco menos da metade 

das alunas não sabe que a vacina não possui efeito terapêutico, estamos tratando de vacinas 

profiláticas, nenhuma das vacinas tem efeito em infecções ou lesões já existentes.  

Quando perguntadas sobre o uso do preservativo, a grande maioria não sabe que este 

não previne totalmente o contágio pelo vírus do HPV. A maioria respondeu que uso o uso do 

preservativo previne sim a transmissão do vírus, pois é uma barreira de proteção genital-



genital, prevenido assim o contato direto com o órgão sexual e suas secreções. E ao serem 

perguntadas sobre o que aconselhariam como prioritária de prevenção contra o vírus, elas 

responderam que seria o uso do preservativo, deixando a vacinação em penúltima colocação. 

Esses se tornam dados muito preocupantes, pois como elas não sabem o que aconselhar para a 

população feminina sobre a prioridade de forma de prevenção, provavelmente elas não estão 

adotando as práticas corretas para se protegerem contra esse vírus.  

As acadêmicas de enfermagem informaram no questionário, muitas disseram não ter 

tido o conteúdo sobre o HPV ministrado durante o período acadêmico e as que responderam 

ter tido, relataram que o tema foi pouco abordado, sendo necessário mais aprofundamento, 

pois somos futuros promotores da saúde. No momento da passagem do questionário, escutei 

comentários de muitas alunas dizendo que pareciam que estavam fazendo uma prova, pois 

não sabiam o suficiente para responder o questionário.  

 Identifiquei também, que o HPV foi abordado por uma disciplina que aborda o vírus 

de uma forma mais básica, pois são abordados uma grande quantidade de vírus e muitas 

informações sobre a natureza destes. Todas as alunas afirmaram necessitar de mais 

informações sobre o HPV e outras DSTs na Universidade, pois todo conteúdo dado foi muito 

superficial. 

O acadêmico, como futuro enfermeiro, já deve desenvolver durante a fase acadêmica 

um olhar crítico, buscando o sentimento de responsabilidade, realizando práticas assistenciais 

e educativas, desenvolvendo e contribuindo para o controle das DSTs, de modo a reduzir o 

índice da doença. Cabe ao profissional enfermeiro, obter conhecimento do HPV e de suas 

implicações biopsicossociais, de forma a trazer subsídios que possam contribuir para a 

educação e prevenção da população, ressaltando a importância de se realizar exames de 

prevenção e detecção, na conscientização do sexo seguro, medidas profiláticas através da 

vacinação, na qualidade de responsável por despertar nos indivíduos a corresponsabilidade 

por sua saúde.  

Dessa forma, eu como acadêmica de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa, sugiro que seja revisado o processo de ensino-aprendizado, não só a respeito 

do Papilomavírus humano como das demais DSTs, com o objetivo de aprofundar e adequar os 

conteúdos teóricos para a prática profissional, para que os futuros enfermeiros possam 

transcender com propriedades os conhecimentos adquiridos e repassá-los na prática.    

A realização deste estudo foi de grande valia, pois me proporcionou um 

enriquecimento pessoal e profissional, uma vez que contribuiu para o meu aperfeiçoamento 

do conhecimento teórico a respeito do tema central e a meu ver uma importante contribuição 



também para a minha unidade de formação, pois, de fato, as acadêmicas apresentaram déficit 

de conhecimento sobre a patologia e as medidas de prevenção aplicáveis à população 

feminina.   

Dessa forma conclui-se que os acadêmicos de enfermagem, sujeitos desse estudo não 

demonstraram estarem preparados para lidar com a população feminina acerca da prevenção 

contra o HPV de forma adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDRADE, C.J.C. Avaliações econômicas do uso da vacina contra o Papilomavírus 

Humano (HPV) em meninas adolescentes: uma revisão sistemática. 2010. 123 f. Dissertação 

– Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2010. 

 

 

BATISTA, R.P.B.; MASTROENI, M.F.; Fatores associados à baixa adesão ao exame 

colpocitológico em mães adolescentes. Acta Paul Enferm.;25(6):879-88. 2012. 

 

 

BORSATTO, A. Z.; VIDAL,  M. L. B.; ROCHA, R. C. N. P. Vacina contra o HPV e a 

Prevenção do Câncer do Colo do Útero: Subsídios para a Prática. Revista Brasileira de 

Cancerologia, 57(1): 67-74, 2011. 

 

 

BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Vigilância em saúde. Departamento de vigilância 

das doenças transmissíveis. Coordenação geral do Programa de Nacional de Imunizações. 

Informe técnico sobre a vacina contra o papilomavírus humano (HPV). Brasília. Dezembro, 

2013. 

 

 

BRINGHENTI, M. E.; DOZZA, T. G.; DOZZA, T. G; MARTINS. T. R., BAZZO, M. L. 

Prevenção do câncer cervical: associação da citologia oncótica a novas técnicas de biologia 

molecular na detecção do papilomavírus humano (HPV). DST - J bras Doenças Sex Transm. 

22(3): 135-140 - ISSN: 0103-4065. 2010. 

 

 

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A.; SILVA, R. Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

CESTARI, M. E.W.; MERIGHI, M. A. B.; GARANHANI, M. L.; JESUS, M.C.; LOPES, D. 

F. M. Necessidades de cuidados de mulheres infectadas pelo papilomavírus humano: uma 

Abordagem compreensiva. Rev. esc. enferm. USP. São Paulo. v.46 n.5. Out. 2012. 

 

 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 5 ed. São Paulo: Cortez, 1991. 

 

 

COREN. Conselho regional de enfermagem. Legislação e Normas. pág 50. v.11, n.01. 2009. 

FORTIN, M. Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures, Lusodidacta, 2009. 



 

FRANÇA, M. C. A.; FRANÇA, M. C. S.; MORAES, S. D. S. Conhecimento de mulheres 

acerca do papilomavírus humano e sua relação com o câncer de colo uterino. Cogitare 

enferm. Curitiba v.18 n.3, jul./et. 2013. 

 

 

GIL, A.C.. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

INCA. Instituto Nacional de Câncer. HPV- Perguntas e Respostas mais frequentes. 

Disponível em:<http:// inca.gov>. Acesso em: Outubro de 2013. 

 

 

LETO, M. G. P.; SANTOS, G. F.; PORRO, A. M.; TOMIMORI, J. Infecção pelo 

papilomavírus humano: etiopatogenia, biologia molecular e manifestações clínicas. An. Bras. 

Rio de Janeiro, Dermatol. v.86 n.2, mar/abr. 2011. 

 

 

LIMBERGER. A; OLIVEIRA, C. F.; CORREA, M. P.; REUS, L.; ODA, J. M. M.; 

CARNEIRO, N. K.; WATANABE, A. E. Aspectos imunológicos da infecção pelo vírus do 

papiloma humano (HPV). Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, Londrina, v. 33, n. 1, p. 

111-122, jan./jun. 2012. 

 

 

MARTINS, C. M. R.; FILHO, A. L.; HAMMES, L. S. Associação entre idade ao início da 

atividade sexual e subseqüente infecção por papilomavírus humano: resultados de um 

programa de rastreamento brasileiro. Rev Bras Ginecol Obstet. São Paulo, 2007. 

 

MELLO, C. F. Vacinação contra o papilomavírus humano. Einstein. São Paulo. v.11 n.4. 

Out/dez. 2013. 

 

MELLO, E.J.C.J.; SILVA, D.F.; BRITO, L.M.; LOBÃO,W.J.M.; SOUSA,M.D.G.; 

NASCIMENTO,M.D.S.B. Epidemiologia do Papilomavírus Humano (HPV) em Adolescentes 

- Revisão Bibliográfica. NewsLab - edição 101, 2010. 

 

 

Ministério da Saúde. Portal da Saúde. Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/saude>. Acesso em outubro de 2014. 

 

 

NADAL, S. R.; TSBCP; MANZIONE, C.R.; TSBCP. Vacina contra o papilomavirus 

humano. O que é preciso saber? Rev Brás. Colo-proctol. v.30 n. 2. Rio de Janeiro, 

Abril/junho, 2010. 

 

VARGENS, O. M. C.; SILVA, C. M.; SILVA, G. A.; GIRIANELLI, V. R. Diagnóstico de 

HPV: o processo de interação da mulher com seu parceiro. Rev. Bras. enferm. v.66 n.3. 

Brasília, maio/junho, 2013. 

 



OLIVEIRA, S. K. P.; QUEIROZ, A. P. O.; MATOS, D. P. M.; MOURA, A. F.; LIMA, F. E. 

T. Temas abordados na consulta de enfermagem: revisão integrativa da literatura. Rev. bras. 

enferm. Brasília, vol.65 no.1, Jan./Feb. 2012. 

 

 

PINTO, V. F. C.; BARBOSA, V. F. C.; PAIVA, S. G. Aspectos epidemiológicos e 

citológicos de infecções pelo papilomavírus humano (HPV) em adolescentes: Uma revisão. 

Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v.5, n.4, Pub.4, Out. 2012. 

 

 

RAMA, C.H., ROTELI-MARTINS, C., DERCHAIN, S.F.M.; Prevalência do HPV em 

mulheres rastreadas para o câncer cervical. Rev Saúde Pública, 42(1): 123-130. 2008. 

 

 

Recommendations of the advisory committee on immunization practices (ACIP). MMWR; 56 

(RR-2):1-24. 2007. 

 

 

REIS, A. A. S.; MONTEIRO, C. D.; PAULA, L. B.; SANTOS, R. S.; SADDI, V. A.; CRUZ, 

A. D. Papilomavírus humano e saúde pública: prevenção ao carcinoma de cérvice uterina. 

Ciência & Saúde Coletiva, 15(Supl. 1):1055-1060. 2010. 

 

 

ROSA, M. I.; MEDEIROS, L. R.; ROSA, D. D.; BOZZETI, M. C.; SILVA, F. R.; SILVA. B. 

R. Papilomavírus humano e neoplasia cervical. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro v. 25 n.5, 

mai. 2009. 
 

 

SANTANA, E. A.; BISELLI, P. M.; ALMEIDA, M.T.G.; BERTELLI, E.C.P. Câncer 

cervical: etiologia, diagnóstico e prevenção. Arq Ciênc Saúde, 15(4):199-204, out/dez 2008. 

 

 

SILVEIRA, G. A.; FERRAZ, B. A.; MARANHÃO, G. A. Conhecimento dos universitários 

sobre HPV e câncer de colo uterino em uma Faculdade privada localizada no sertão de 

Pernambuco. Saúde Coletiva em Debate, 2(1), 87-95, dez. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIATRICO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de Pesquisa: “O CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM ACERCA DAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS DO HPV JUNTO À POPULAÇÃO FEMININA”. 

Pesquisador Responsável: Profª Drª. Helen Campos Ferreira. 

Coleta de dados: Discente MIRIELLE APARECIDA DIONIZIO SOARES 

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. 

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa “O CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM ACERCA DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DO HPV JUNTO À POPULAÇÃO 

FEMININA”, cujo objetivo é averiguar os conhecimentos dos acadêmicos de enfermagem sobre as medidas 

preventivas do HPV junto à população feminina, buscando a relação entre o conhecimento adquirido na 

academia e proposta prática a ser adotada. Para tal aplicaremos um questionário em sala de aula, composto de 

perguntas sem estruturadas sobre informações pessoais e o conhecimento sobre a prevenção do HPV.  

Não serão publicados dados ou informações que possibilitem sua identificação. Não há riscos 

relacionados aos procedimentos que serão realizados neste estudo. Embora não haja nenhuma garantia de que a 

você terá benefícios com ele, as informações que fornecer serão úteis para verificarmos quais são as disciplinas 

que tratam da temática e quais são as propostas que você utilizaria na aplicabilidade de medidas preventivas 

contra o HPV, junto á população feminina, podendo beneficiar outros indivíduos quer na qualificação destes ou 

em suas práticas profissionais.  

Sua participação no estudo não implicará em custos adicionais. Você não terá qualquer despesa com a 

realização da pesquisa, pois a mesma será custeada pela autora. Assinando esse consentimento, você não desiste 

de nenhum de seus direitos. Além disso, não libera os investigadores de suas responsabilidades legais e 

profissionais no caso de alguma situação que lhe prejudique. A sua participação é inteiramente voluntária e uma 

vez aceitando participar desta pesquisa, você deverá se sentir livre para abandonar o estudo a qualquer momento 

do curso deste, sem que isto afete o seu cuidado ou relacionamento futuro com esta instituição. O investigador 

deste estudo também poderá retirá-lo do estudo a qualquer momento, se ela julgar que seja necessário para o seu 

bem estar. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, você deverá se reportar ao Comitê de Ética em 

Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do 

Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante de pesquisa, que estará sob contato permanente, ou 

contactando o Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, no telefone (21) 2629-9189. É assegurado o 

completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação neste estudo, incluindo a eventualidade da 

apresentação dos resultados deste estudo em congressos e periódicos científicos. 

 

____________________________________                       __________________________________ 

  Mirielle Aparecida D. Soares                                             Helen Campos Ferreira 

  
Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, __________________________________________ 

_____________________________________________________firmado abaixo, acadêmica de enfermagem 

residente à _____________________________________________concordo em participar do estudo intitulado 

“O conhecimento dos acadêmicos de enfermagem acerca das medidas preventivas do hpv junto à 

população feminina”. Eu fui completamente orientada pela acadêmica de enfermagem Mirielle Aparecida D. 

Soares que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Eu pude questioná-la 

sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma cópia da folha de informações para os 

participantes, a qual li compreendi e me deu plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea 

participação nesta pesquisa. Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, patrocinado pela 

autora que está sob a responsabilidade da Dra. Helen Campos Ferreira sobre qualquer anormalidade observada. 

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. Minha identidade jamais 

será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por pessoas envolvidas no estudo com autorização 

delegada da investigadora e por pessoas delegadas pelo patrocinador. 

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 



 

Investigadora: Nome: _________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

Participante: Nome: _________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

Responsável: Nome: _________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________.  

 

 
 

 

 

Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitario Antonio Pedro / UFF 

Endereço: Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar , prédio anexo ao HUAP 
E-mail: www.cep.uff.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirielle Aparecida D. Soares  

miriellesoares1@gmail.com                                                                 

Telefone: (21)  979617515                                                                

Helen Campos Ferreira      

helen.campos@gmail.com  

Telefone: (21) 99628-0921 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE         

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 

Questionário Sobre Papilomavírus Humano (HPV) 
 

Idade:                                     

Sexo: (  ) Feminino    (  ) Masculino 

 

1) Você já teve alguma doença sexualmente transmissível? 

 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

2) Já ouviu falar em Papilomavírus Humano (HPV)? 

 

(  ) Sim     (  ) Não 

 

3) Se sim, por qual via de comunicação? 

 

(  )Amigos    (  ) Faculdade   (  ) Família   (  ) TV/rádio    (  ) Internet 

 

4) Você acha que o HPV pode ser perigoso? 

 

(  ) Não sei   (  ) Sim   (  ) Não   (  ) Somente em casos de doenças crônicas 

 

Por que? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5) O HPV é um tipo de: 

 

(  ) Vírus   (  ) Bactéria   (  ) Fungos    (  ) Protozoários 

 



6) Como é a transmissão do HPV? Assinale quantas quiser. 

 

(  ) Não sei    (  ) Contato oro genital    (  ) Transfusão de sangue    (  ) Pela 

alimentação    (  ) Contato através da pele    (  ) Contato genital-genital    (  ) Objetos 

íntimos    (  ) Transmissão vertical(mãe/feto) 

 

7) O uso do preservativo previne contra o HPV? 

 

(  ) Sim     (  ) Não    (  ) Totalmente não. 

 

Por que? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8) Já ouviu falar da vacina contra o HPV?  

 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

9) Ouviu falar da vacinação por meio de qual veículo? 

 

(  ) Médico    (  ) Enfermeiro    (  ) Professores    (  ) Internet    (  ) TV/Rádio 

 

10) A vacina contra o HPV é eficaz? 

 

(  ) Sim    (   ) Não   (   ) Talvez 

 

11)  Qual o objetivo desta vacinação? 

 

(  ) Não sei     (  ) Prevenção do câncer de colo de útero     (  ) Prevenção de DSTs     (  

) Prevenção do câncer de boca 

 



12) Qual é a indicação da vacina? 

 

(  ) No primeiro ano de vida    (  ) Antes de começar a vida sexual    (  ) Depois de 

iniciar a vida sexual     (  ) Antes de planejar uma gestação. 

 

13)  Você acha que vale a pena vacinar mulheres que já iniciaram a atividade sexual? 

 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

14) Quantas doses de vacina devem ser aplicadas da vacina bivalente e quadrivalente 

respectivamente?  

 

(  ) Bivalente ( 0, 1 e 6 meses) Quadrivalente (0, 2 e 6 meses)     (  ) Bivalente ( 0, 3 e 6 

meses) Quadrivalente (0, 2 e 6 meses)        (  ) Bivalente ( 0, 1 e 6 meses) 

Quadrivalente (0, 4 e 8 meses)        (  ) Bivalente ( 0, 6 e 8 meses) Quadrivalente (0, 2 

e 6 meses)     

 

 

15) A vacina do HPV pode ser administrada concomitantemente com outra?  

 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

16)  A vacina contra o HPV tem efeito terapêutico? 

 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

17) Por quanto tempo a vacina contra o HPV é eficaz? 

 

(  ) 4-5 anos   (  )  6-7 anos (  ) 8-9 anos (  )10 anos 

 

18) Quais são as contra-indicações da vacina? Pode marcar mais de uma opção 

 



(  ) Gestantes   (  ) Indivíduos acometidos por doenças agudas   (  ) Não tem contra-

indicações   (  ) Homens  

19)  O exame Papanicolaou é importante para a prevenção do HPV? 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Talvez 

 

20)  A vacina contra o HPV substituirá a realização do exame Papanicolaou? 

 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Talvez 

 

21) Uma pessoa infectada pelo vírus do HPV apresenta necessariamente sinais e sintomas? 

(  ) Sim   (  ) Não 

Por que? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

22)  Como são as lesões clínicas do HPV? 

 

(  ) São pequenas vesículas, como bolhinhas de água (  ) Verrugas ou lesões exofíticas 

denominadas condilomas acuminados     (  ) Úlceras chamadas de cancro duro    (  ) 

Lesões eritemato-vésicopustulosas 

 

23) Quais os tipos de HPV altamente oncogênicos? 

 

(  ) 6 e 11    (  ) 6 e 16    (  ) 16 e 18    (  ) 11 e 18 

 

24)  Qual a via de parto indicada para mulheres grávidas infectadas com HPV? 

 

(  ) Não sei    (  ) Normal    (  ) Cesariana    (  ) Determinada pelo médico 

 

25) Você como futuro enfermeiro/a o que aconselharia para a população feminina como 

forma prioritária de prevenção ao HPV? Marque somente uma alternativa. 

 



(  ) Uso do preservativo    (  ) Vacinação    (  ) Redução do número de parceiros 

sexuais    (  ) Exame Papanicolaou anualmente     

 

26) Durante seu período acadêmico você teve alguma disciplina em que abordou o assunto 

sobre o HPV? 

 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

27) Em que período? 

 

(  ) 1º, 2º ou 3º    (  ) 4º ou 5º    (  ) 6º ou 7º    (  ) 8º ou 9º 

 

Qual disciplina abordou? _______________________________________ 

 

28) O que você aprendeu na faculdade sobre o HPV foi o suficiente? 

 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

29) Você acha que deveriam ter mais informações sobre o HPV durante o seu período 

acadêmico? 

 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

Por que? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

30) Você teve alguma disciplina em que abordou outros tipos de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DSTs)? 

 

(  ) Sim    (  ) Não 



 

Quais Doenças? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua participação! 

 

. 

 

 

 

 

  

 


