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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo averiguar o conhecimento dos homens acadêmicos de cursos da área 

da saúde da Universidade Federal Fluminense, e com este investigar a questão: A identificação do nível de 

conhecimento deste grupo sobre os fatores relacionados ao acometimento de HPV na população masculina 

pode contribuir para uma melhor assistência dos usuários do serviço de saúde?. A abordagem 

metodológica foi do tipo quali-quantitativa, de natureza descritiva-exploratória. Utilizou-se a pesquisa de 

campo com um questionário de perguntas semi-abertas, em um grupo de alunos da graduação de áreas da 

saúde. Os achados demonstraram que os depoentes tinham idade média de 23,2 anos e com orientação 

sexual predominantemente homossexual, correspondendo a 56% da amostragem. O nível de conhecimento 

total sobre o HPV e seu acometimento foi de 70%, 18% para conhecimento parcial e 12% para 

desconhecimento total. Sobre o conhecimento sobre a prevenção contra o vírus, se obteve uma taxa de 

35% de conhecimento total, 47% de conhecimento parcial e 18% de desconhecimento total. Se tratando 

dos achados de abordagem qualitativa, encontraram-se três categorias: 1) A presença do tabu envolvendo 

o autocuidado masculino; 2) O reconhecimento de lacunas no conhecimento da doença pelos acadêmicos, 

destacando o surgimento de uma sub-categoria denominada como “A manifestação do desconhecimento 

do tema por ausência ou superficialidade deste nas cadeiras de seu currículo de formação”; e na categoria 

3) O despreparo de profissionais de saúde na prestação de assistência aos usuários. Na primeira categoria  

evidenciou-se que a problemática cultural imposta na criação dos homens é um fator de afastamento dessa 

população na prestação de auto cuidados e minimização da incidência do HPV. Na segunda, se enfatizou 

que a temática do HPV possivelmente vem sendo abordada informalmente nas atividades de ensino. E na 

terceira e última categoria, se apontou a necessidade de capacitação e atualização dos profissionais para a 

prática assistencial no serviço de saúde, tanto em aspectos de prevenção, promoção e recuperação da 

saúde. A conclusão do estudo aponta que  apesar da maioria dos acadêmicos demonstrarem um coeficiente 

adequado de conhecimentos sobre o tema, permanece deficitária ainda na atualidade a incorporação dos 

conhecimentos sobre prevenção, vacinação e consequências do HPV, o que demonstra a necessidade de 

intervenções mais aprofundadas e direcionadas àqueles que serão os disseminadores das informações 

relacionadas a essa temática. Foi observado escassa quantidade de autores que abordam o tema de saúde 

do homem relacionada ao acometimento por HPV. Espera-se que com esse estudo, a temática contribua 

para uma evidência mais expressiva e um maior espaço de discussões na sociedade.  

Palavras Chave: HPV; Saúde do Homem; Educação em Saúde; Enfermagem.  

 



 

 

ABSTRACT 

The present study has the purpose to examine the knowledge of male academics from courses in the health 

field at Universidade Federal Fluminense, and with this investigate the question: The identification of the 

level of knowledge of this group on the factors related to the affections of HPV in the male population can 

contribute to a better assistance for health service users? The methodological approach was quali-

quantitative type, of a descriptive-exploratory nature. The field research was used with a questionnaire of 

semi-open questions, in a group of college students from health areas. The findings showed that the 

interviewees had an average age of 23.2 years and had a predominantly homosexual orientation, 

corresponding to 56% of the sample. The level of total knowledge about HPV and its involvement was 

70%, 18% for partial knowledge and 12% for total ignorance. Regarding knowledge about virus 

prevention, a rate of 35% showed total knowledge, 47% partial knowledge and 18% total ignorance. 

Regarding the findings of a qualitative approach, three categories were found: 1) The presence of the 

taboo involving male self-care; 2) The recognition of gaps in knowledge of the disease by academics, 

highlighting the emergence of a sub-category called “The manifestation of ignorance of the theme due to 

its absence or superficiality in the subjects of their training curriculum”; and in category 3) The 

unpreparedness of health professionals in providing assistance to users. In the first category, it was evident 

that the cultural problem imposed on the creation of men is a factor that distances this population from 

providing self-care and minimizing the incidence of HPV. In the second, it was emphasized that the HPV 

theme is possibly being addressed informally in teaching activities. And in the third and last category, 

there was a need for training and updating professionals for care practice in the health service, both in 

terms of prevention, promotion and recovery of health. The conclusion of the study points out that 

although the majority of academics demonstrate an adequate coefficient of knowledge on the subject, the 

incorporation of knowledge on prevention, vaccination and consequences of HPV still remains deficient, 

which demonstrates the need for more in-depth and targeted interventions to those who will be the 

disseminators of information related to this matter. A small number of authors addressing the issue of 

men's health related to HPV involvement was observed. It is expected that with this study, the theme will 

contribute to more expressive evidence and a greater space for discussions in society. 

Keywords: HPV; Men's Health; Health education; Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

Anteriormente a alta taxa de incidência e mortalidade causada no mundo pela infecção do 

vírus do HIV, as pesquisas sobre infecções sexualmente transmissíveis não tinham tamanha 

importância. Contudo, com os passar dos anos e das evoluções científicas, foram descobertas 

outras doenças e infecções com o mesmo tipo de transmissão e de alta virulência como o 

Papilomavírus Humano, ou na sigla em inglês, HPV. 

No decorrer dos anos 80, os estudos sobre o Papilomavírus Humano tiveram grande 

importância no contexto da área saúde com a descoberta por Harald ZurHausen, virologista 

alemão, de que o vírus está correlacionado com a etiologia do câncer do colo de útero. 

Posteriormente, segundo ZurHausen (2011; p. 3), com estudos mais aprofundados sobre a 

carcinogênese do vírus se evidenciou a sua relação direta com o surgimento de casos de câncer de 

boca, garganta, pênis e ânus. 

Dados fornecidos pela Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) em 2019 informam que 

nos dias atuais, o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres é o do colo do útero, sendo 

que em países menos desenvolvidos aproximadamente 311 mil mulheres morreram pela falta do 

diagnóstico precoce e acompanhamento médico prévio. 

Em relação ao público masculino, os dados são diferentes, porém de maneira negativa, sendo 

a incidência em maior proporção do que o público feminino. O último relatório de estimativa de 

incidência de câncer no Brasil, divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2018; n/p), 

mostra que os casos de câncer na cavidade oral e o câncer na laringe têm como fatores de 

ocorrência a infecção pelo HPV. A enfermidade de cavidade oral possui incidência 3 vezes maior 

em homens, o quinto tipo mais frequente do sexo e a localizada na laringe, uma incidência 6 

vezes maior no grupo masculino, ocupando a oitava posição de mais frequente. 

Tais pesquisas evidenciam uma preocupante realidade na população brasileira masculina em 

relação a prevenção de doenças com fáceis diagnósticos e tratamento quando acompanhadas no 

seu início. Segundo Separavich e Canesqui (2013; p. 2-5), a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH) criada pelo Ministério da Saúde em 2008, através da 

Secretaria de Atenção à Saúde, reconhece e destaca que a não adesão masculina aos serviços de 

saúde mostra o preconceito cultural de gênero, que o surgimento de doenças está correlacionado a 
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fragilidade do corpo e dessa forma de seu precursor, prejudicando a imagem masculina de força. 

Dessa forma, sinais e sintomas iniciais de infecções como as do HPV são consideradas 

irrelevantes, junto à ideia de anterior de masculinidade e com o tabu da sexualidade de exposição 

ao vírus. 

O que se sabe com total certeza é que a prática de enfermagem com foco nas Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs) tem evoluído, abrangendo diferentes perspectivas de 

cuidados, sobretudo por se tratar de um problema que envolve as representações, práticas e 

comportamentos relativos à sexualidade. 

No campo da assistência, os cuidados de enfermagem envolvem a educação em saúde, a 

avaliação abrangente e completa, aconselhamento, imunizações, realização de testes, tratamento, 

busca ativa de parceiros e apoio ao usuário para tomada de decisões informadas (BUNGAY; 

MASARO; GILBERT; 2014). 

De acordo com Barbosa et al (2015), o aconselhamento se constitui em importante prática em 

saúde coletiva na desafiante tarefa de “quebra da cadeia” de transmissão das infecções 

sexualmente transmissíveis, apresenta relevância especial nas situações de risco de infecção por 

exposição sexual, contribuindo para ações educativas em saúde de qualidade, podendo ser 

utilizado em vários momentos nos serviços de saúde. 

É necessário que todos os profissionais escutem as necessidades de cada usuário do serviço, 

considerando as vulnerabilidades e evitando julgamentos ou preconceitos, respeitando a 

singularidade de cada indivíduo e sua história de vida. 

Para que haja a integralidade do serviço prestado, é preciso uma boa interação da equipe de 

saúde, atuando de forma interdisciplinar, possibilitando dessa forma, a comunicação 

horizontalizada entre as ciências. 

Infelizmente, o acesso a serviços de saúde para a obtenção desses cuidados ainda é cheio de 

percalços, o indivíduo, na maioria das vezes, encontra diversas barreiras que contribuem ainda 

mais para o agravamento do seu problema. Embora o acesso à saúde seja um dever do Estado e 

um direito de todos, podemos observar, na prática, que esse direito tem sido negligenciado 

(BRASIL, 2012). 
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Em uma Unidade Básica de Saúde o enfermeiro é um profissional com potencial de 

promover, em sua equipe, um processo de reflexão e revisão de suas práticas, para organização 

do serviço, buscando o aprimoramento dos cuidados de saúde. Nesse sentido, a integralidade é 

essencial para o rompimento da divisão existente entre a saúde pública e a assistência médica, 

exigindo práticas de saúde horizontais (VAL; NICHIATA, 2014). 

O enfermeiro é um profissional atuante na atenção básica e sendo assim de acordo com os 

estudos de Florin (2014; p. 32), exerce um papel importante nas atividades de educação em 

saúde, principalmente no que concerne a abordagem de tal temática, pois o assunto requer 

competências e habilidades que especificamente o enfermeiro recebe e prática em sua formação 

profissional, o tornando mais humanizado e preparado para lidar com adversidades que 

acompanham essa clientela. 

O acompanhamento das demandas do usuário na atenção primária à saúde (APS) costuma-se 

em geral ser caracterizado ainda hoje pela priorização do atendimento da “doença do corpo 

físico” por se tratar de doenças marcadas por estigmas sociais e se soma a esse fato o despreparo 

dos profissionais em lidar de forma segura e técnica com a subjetividade de cada sujeito que 

procura o serviço. 

A maioria dos indivíduos que buscam atendimento devido às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs) prefere ainda não falar sobre sua saúde sexual por se sentirem 

desconfortáveis, o que pode comprometer o sucesso do atendimento prestado. Esse estigma tem 

sido associado com algo vergonhoso direcionado a indivíduos que integram grupos de risco, 

reforçado, sobretudo, pelo fato de tais pessoas serem percebidas pela sociedade em geral como 

responsáveis por causar sua infecção (FLORIN.2014). 

É importante que na APS, de acordo com Sabidó. et. al. (2012; p.3), o trabalho em saúde 

incorpore mais tecnologias leves que se materializam em práticas relacionais, como acolhimento 

e vínculo. Há dificuldades em lidar com aspectos subjetivos e íntimos, envolvendo sexualidade e 

conjugalidade no atendimento. Existem receios sobre o falar, fazer e abordar dos profissionais, 

revelando vulnerabilidade da prática. Em contrapartida, na sua prática cotidiana de atendimento a 

essa clientela alguns profissionais ainda vivenciam dificuldades pessoais e não se sentem 

amparados pela instituição. 
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Os profissionais adotam então estritamente a conduta de tratamento medicamentoso não se 

envolvendo em questões que possam comprometê-los diante do serviço. A integralidade no 

cuidado é imprescindível para que os clientes possam procurar assistência institucional, 

quebrando a cadeia de transmissão. Na prática, os profissionais também costumam vivenciar 

dificuldades pessoais e não se sentem amparados pela instituição (SABIDÓ. et al. 2012). 

Em sua vivência cotidiana os profissionais da Enfermagem como promotores de condutas 

saudáveis têm buscado subsídios constantes em novos estudos que lhes possibilitem criar práticas 

e estratégias que busquem atender integralmente às demandas da população atendida. 

Evidencia-se então a necessidade da criação estratégias e a utilização de discursos que 

possam fazer sentido para pessoas diferentes, em contraposição às campanhas mais generalistas 

que já não dão conta nem das necessidades da clientela e nem das preocupações dos profissionais 

que parecem estar muito preocupados em realizar a prevenção e acompanhamento com diálogos 

mais efetivos e estratégias que possibilitem a reflexão e a transformação social. 

1.1 Objeto do Estudo  

Homens acadêmicos que atuam no Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense. 

 

1.2 Questão norteadora  

A identificação do nível de conhecimento entre os homens acadêmicos na área de saúde 

sobre os fatores relacionados ao acometimento de HPV na população masculina pode contribuir 

para uma melhor assistência dos usuários do serviço de saúde? 

 

1.3 Objetivo Geral 

Identificar o conhecimento dos homens acadêmicos da área de saúde do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense acerca do acometimento do 

Papilomavírus Humano. 
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1.4 Objetivos Específicos 

● Identificar o conhecimento sobre os fatores relacionados ao acometimento de HPV, 

como sintomas, transmissão, prevenção e fonte de aquisição 

● Investigar se os valores culturais tais como crenças, mitos e tabus sem 

correspondência com a realidade representam barreiras para promoção da saúde e na 

prevenção de doenças. 

● Verificar se a aquisição de informações por parte dos profissionais homens 

relacionados a enfermidade facilitam mais efetivamente a definição de ações e 

estratégias voltadas para prevenção da infecção por HPV na população masculina. 

 

1.5 Justificativa 

A despeito da Atenção Primária em Saúde (APS) trazer consigo o desenvolvimento de ações 

de promoção de saúde e prevenção às ISTs, e aqui mais especificamente ao acometimento de 

HPV na clientela masculina no contexto individual e coletivo, ainda ocorrem na atualidade 

poucos estudos sobre o modo como os profissionais e usuários do gênero masculino interagem 

levando-se em conta a integralidade dos cuidados prestados. 

Embora se saiba que a incidência de câncer de cervical seja maior que a de câncer de pênis, 

onde este mostra uma baixa prevalência no contexto global, este câncer se apresenta como uma 

doença maligna rara, de alta morbidade e mortalidade, acometendo principalmente homens com 

idade avançada, com pico de incidência na sétima década de vida, sendo muito raro em 

indivíduos jovens. Em vista disto, há o crescente empenho na detecção de HPV em pacientes do 

sexo masculino, principalmente pela a gravidade que o mesmo desempenha como fonte de 

contaminação de suas parceiras (CARVALHO, 2011; SILVA, 2008). 

Não se pode deixar de registrar o número restrito de trabalhos que abordam o tema HPV e o 

gênero masculino em relação ao número de material encontrado quando se trata de mulheres. 

Acresce-se a tal fato que em geral os homens em sua grande maioria só buscam atendimento para 

problemas relacionados à sua saúde quando já se deparam com sintomas avançados, ou quando 

tais problemas os causem qualquer incômodo impossível de ser equacionado por ele mesmo. 
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Daí se faz necessário conhecer a percepção dos profissionais sobre estas situações e como as 

atividades de educação em saúde e o acompanhamento a esse segmento da população vem sendo 

desenvolvido ao longo do tempo, a fim de se refletir e inovar com planejamentos e ações cada 

vez mais pertinentes e efetivas junto a clientela em questão, fornecendo aos profissionais 

subsídios para uma práxis segura e condizente com as necessidades da clientela exposta. Diante 

do exposto acima tal pesquisa se reveste de relevância acadêmica e social. 

1.6 Relevância  

De acordo com Almeida (2017; p. 2), mais de 630 milhões de homens e mulheres, uma 

proporção de 1 pessoa a cada 10 estão contaminados por este vírus no mundo. Estima-se que no 

Brasil, se haja de 9 a 10 milhões de infectados pelo HPV e que, a cada ano, 700 mil casos novos 

aparecem, considerando-se, portanto, uma epidemia. 

Segundo as últimas atualizações do estudo de Giuliano. et. al (2017; p. 3) homens apresentam 

infecções pelo Papilomavírus Humano na região genital com frequências elevadas e constantes 

ao longo da vida e os homens brasileiros têm mais infecções do que outros homens das Américas, 

como mexicanos e norte-americanos. Mais dados de Pedreira (2015; p 11) mostram que em 

comparação com outros subgrupos, homens jovens pareceram ter pior conhecimento sobre o 

HPV e não parecem ter a noção que podem difundir o vírus para parceiras, o que afeta a 

população feminina; ou que estão sob o risco de ter condiloma ou câncer associado ao HPV. O 

mesmo reforça que as ações educacionais para que a infecção pelo HPV e suas doenças 

associadas, com foco em homens jovens, podem ser benéficos para ambos os sexos. 

Com base no seu estudo de HPV em homens, Villa (2016; p. 8) expõe a importância do 

estudo da infecção do vírus em homens bem como a vacinação para a população masculino. Isso 

porque apesar da inclusão de meninos de 11 a 14 anos no calendário vacinal contra o 

Papilomavirus Humano, apenas 16,5% da população nessa faixa etária até início de junho de 

2016 estavam imunizados. Dados mais recentes de fevereiro de 2018, divulgados pelo Ministério 

da Saúde (2018, p. 34), mostram que somente 43,8% dos meninos tinham sido imunizados, um 

pouco a mais da metade da meta de cobertura vacinal de 80%. 

A base teórica ainda escassa da gravidade do que a infecção por HPV pode gerar em homens, 

atrelado a falta de esclarecimento e conhecimento do vírus na população em geral, pode 
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intensificar a disseminação e a incidência de casos novos no Brasil, o que dá mais credibilidade e 

relevância para estudos que procuram entender e reverter o cenário epidemiológico atual.
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PAPILOMAVÍRUS HUMANO– HPV 

A sigla em inglês, HPV, significa Papilomavírus Humano e este é um patógeno que atinge a 

pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões precursoras de câncer, como o câncer de 

colo de útero, pênis ou ânus (PACHECO, 2017). Existem muitos tipos de HPV e a maioria deles 

não causa problemas, segundo o Ministério de Saúde do Brasil (2014; p. 43) as infecções 

geralmente desaparecem sem qualquer intervenção no período de meses após a exposição, e cerca 

de 90% desaparecem no período de dois anos. Alguns tipos específicos de infecção por HPV, em 

pequena proporção, podem persistir e progredir para um câncer. 

O HPV pertence a uma família de vírus, a Papilomaviridae, e nessa já foram reconhecidos 

mais de 200 tipos diferentes, divididos principalmente em dois grandes grupos, o de baixo e o de 

alto risco oncogênico, aqueles com risco de evolução para um câncer (PACHECO, 

2017).Segundo o Ministério da Saúde do Brasil (2014; p. 44), existem 12 tipos identificados 

como de alto risco (HPV tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59), sendo os de tipos 

16 e 18 causadores da maioria dos casos de câncer de ânus. Os HPV de tipo 6 e 11, encontrados 

em boa parte das verrugas genitais parecem não oferecer nenhum risco de evolução para 

malignidade. 

O Ministério da Saúde (2017; p. 12) diz que o vírus HPV é altamente contagioso, sendo 

possível que um indivíduo se infecte com uma única exposição. A principal forma de transmissão 

é pela via sexual, que inclui contato oral-genital ou genital-genital. De acordo com Nakagawa 

(2015; p. 5-7), o HPV é uma das infecções de transmissão sexual mais frequente no mundo, 

estando entre as dez principais causas de procura por serviços de saúde. Se estima que em torno 

de 80% da população sexualmente ativa é exposta e virá a adquirir um ou mais subtipos de HPV 

em algum momento da vida. Portanto, o contágio com o HPV pode ocorrer mesmo na ausência 

de penetração vaginal ou anal, não fazendo de preservativos uma prevenção 100% eficaz. 

O HPV pode ficar no organismo durante anos sem a manifestação de sinais e sintomas, 

sendo que só 10% das pessoas infectadas podem apresentar verrugas genitais, e mesmo sem 

verrugas ainda infectar outras pessoas por serem portadores do vírus. Estudos de Pedreira (2015; 
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p. 6) informam que os fatores de risco para aquisição de infecção por HPV são atividade sexual, 

tabagismo, imunossupressão e outros. 

Em relação ao seu diagnóstico, focando em homens, Datta (2017; p. 9) diz que pode ser 

realizado facilmente por exame clínico quando em apresentação de formas de condilomas na 

área genital, porque homens em sua grande maioria não procuram a ajuda médica no período 

inicial da evolução da verruga genital, piorando por vezes seu formato e tamanho por uso de 

automedicação, logo, sendo facilmente reconhecidas. Em casos de lesões subclínicas não visíveis 

ao olho nu, é indicado a realização do exame de peniscopia, exame de diagnóstico utilizado pelo 

urologista para identificar lesões ou alterações imperceptíveis a olho nu com uso de um 

peniscópio, aparelho com lentes capaz de aumentar em até 40 vezes a imagem, ou uma captura 

híbrida, exame onde se colhe pequena amostra de tecido da glande, uretra ou pênis, através de 

raspagem.  

O Ministério da Saúde (2017; p. 14) preconiza que os tratamentos existentes têm o 

objetivo de reduzir, remover ou destruir as lesões proporcionadas pelo HPV, sendo eles químicos 

como exemplo a cauterização das verrugas e lesões, com aplicação de agentes químicos com o 

propósito de eliminar o condiloma e estimular o sistema imunológico no combate ao vírus; 

cirúrgicos, com a remoção de condiloma em tamanho e extensão grande o suficiente para não 

sofrerem reação com a cauterização; e estimuladores da imunidade, com uso de medicações que 

estimulem a resistência contra o Papilomavírus Humano. 

O grande problema das infecções pelo HPV é que a única forma de se evitar o contágio é 

a abstinência sexual, uma vez que os preservativos não garantem a proteção completa da área 

genital e, se houver uma lesão nas áreas expostas, o vírus pode ser transmitido para o parceiro 

(CARVALHO; IOLANDO; FAZZOLINI, 2009). Com avanço de estudos, foi desenvolvida uma 

vacina para os 4 tipos mais recorrentes do Papilomavírus Humano, 2 deles de baixo risco (6 e 

11) e outros 2 de alto risco oncológico (16 e 18) sendo hoje um dos meios de prevenção mais 

eficaz contra o HPV. Essa foi nomeada de vacina HPV-Q ou quadrivalente. 

De acordo com Iwamoto, Teixeira e Tobias (2017; p. 5-6), a vacinação é um método 

eficaz e de relevante custo-benefício para se combater uma doença de etiologia infecciosa. Em 

2006, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou a vacina quadrivalente como agente 
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imunizador contra o HPV e, no mesmo ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 

Brasil (Anvisa) regulamentou a comercialização dessa vacina no território nacional. 

A vacina quadrivalente (HPV-Q), segundo Ruas et. al (2017; p. 10), permite a 

imunização ativa contra Papilomavírus Humano dos tipos 6, 11, 16 e 18 (recombinante) e foi 

incluída no calendário vacinal em 2014. Quando a vacina foi implantada pelo Programa 

Nacional de Imunizações (PNI) e durante o ano de 2015, era necessária a administração de três 

doses. Em 2016, o esquema vacinal indicado pelo Ministério da Saúde (2017; p. 21) tornou-se 

composto por duas doses num intervalo de 0- 6 meses para meninas de 9 a 13 anos. A alteração 

no Calendário Vacinal começou a ser válida a partir de janeiro de 2016, pois estudos recentes 

evidenciaram que o esquema com duas doses apresenta uma resposta de anticorpos em meninas 

saudáveis de 9 a 14 anos não inferior quando comparada com a resposta imune de mulheres de 

15 a 25 anos que receberam três doses 

Houve inclusão de mais de 3,6 milhões de meninos de 11 a 14 anos na vacinação contra o 

HPV, objetivando aumentar a cobertura vacinal e reduzir a incidência de cânceres de pênis, ânus, 

garganta e verrugas genitais, assim como reduzir a incidência do câncer de colo de útero e vulva 

nas mulheres, já que os homens são responsáveis pela transmissão do vírus para suas parceiras. 

(BRASIL, 2017) 

As pesquisas da Organização Pan-Americana de Saúde (2019; n/p) informam que a 

infecção prévia pelo HPV não constitui uma contraindicação para a vacinação, e não há 

evidências sobre proteção contra doença causada pelos tipos de HPV com os quais um indivíduo 

já tenha se infectado no momento da vacinação, mas a vacina pode proteger das doenças 

causadas pelos outros tipos abrangidos pela vacina. A vacina contra o HPV constitui-se uma 

importante ferramenta para prevenção da infecção pelo HPV e doenças associadas, mas sua 

administração não extingue a necessidade de realizar o exame fundamental para prevenção do 

câncer do colo do útero, ou de câncer de pênis, o papanicolau e a peniscopia, visto que tais 

doenças malignas podem ocorrer por outros tipos de vírus não abrangidos na vacina oferecida. 
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2.2 SAÚDE DO HOMEM E O ACOMETIMENTO PELO HPV 

O termo masculinidade teve princípio em textos e estudos de Connell (1997; p. 2-4), 

socióloga australiana, que desenvolveu a teoria de masculinidade hegemônica como sendo “a 

posição nas relações de gênero, as práticas pelas quais os homens e as mulheres se 

comprometem com essa posição, e os efeitos dessas práticas na experiência corporal, na 

personalidade e na cultura”.  

As identidades de gênero que a masculinidade hegemônica se baseiam nos conflitos entre 

masculino e feminino, nas tensões entre pares de conceitos opostos que delimitam os limites 

entre os gêneros. No caso dos homens, na negação de qualquer características ou traços 

femininos que lhes possam ser atribuídos. (MACHIN, 2011) 

No que diz respeito à saúde, os homens muitas vezes negam a existência de dor ou 

sofrimento, de vulnerabilidades, para reforçar a ideia de força do masculino demarcando a 

diferenciação com o feminino. Essa imagem masculina do “ser forte” pode gerar práticas de 

pouco autocuidado com o corpo, tornando o homem vulnerável a uma série de situações, uma 

delas a infecção pelo Papilomavírus Humano. (PEDREIRA, 2015) 

Verifica-se que o homem só procura ajuda quando se sente “incomodado” e muitas vezes 

o faz no balcão das farmácias, raramente procurando orientação especializada. Desta forma, o 

número de homens diagnosticados com HPV é subdimensionado. A baixa procura por 

atendimento também se deve à cultura machista ainda existente nas famílias e na sociedade, que 

transmite a ideia do homem invulnerável, que não pode demonstrar fraquezas. O formato 

patriarcal que se é notado na sociedade se torna um grande fator para o afastamento da população 

masculina do seu auto cuidado e busca ativa em serviços de saúde. 

Em Santos et al (2009; n/p), se relata que os serviços de saúde disponibilizam 

atendimento a estes homens não oferecem estrutura física (privacidade) e horários inadequados, 

imensa dificuldade para marcação de consulta, principalmente a primeira e em sua maioria 

apresenta profissionais em número e qualificação insuficiente para lidar com estes pacientes do 

sexo masculino. 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) é direcionada 

para homens adultos que se encontram na faixa etária de 20 aos 59 anos. A configuração 
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metodológica foi pensada no grupo mais influente pois não se trata apenas de parcela 

preponderante responsável pela força produtiva social, mas também por desempenhar uma 

posição sociopolítica e cultural significativa na sociedade. Outro propósito da PNAISH com essa 

divisão seria para que se estimule o grupo masculino, junto com crianças, mulheres e idosos, a 

adesão do cuidado e procura de serviços de saúde.  

Seguindo a linha de pesquisa de Separavich e Canesqui (2013; p. 13), a atenção primária 

a saúde vêm sido direcionada majoritariamente a saúde da mulher justamente pela alta procura e 

por, socialmente, ser característica feminina a prevenção e o cuidado com sua saúde. O homem 

como provedor do lar, que ocasionalmente adoece e que dificilmente teria o tempo hábil para 

estar inserido em programas de prevenção, tem sido a representação social masculina e um fator 

para o maior negligenciamento do seu cuidado, e por consequência, um dos maiores fatores de 

estarem inseridos em maior quantidade em grupos de risco. 

Correlacionando os dados citados com o acometimento do HPV, muito do perfil 

masculino de displicência com sua saúde diz respeito ao maior surgimento de casos pela 

infecção do vírus no Brasil,  pois o maior tipo de combate contra a incidência de toda infecção 

sexualmente transmissível é a sua prevenção, seja com acompanhamento em consultas de rotina 

ou de lesões pré-existentes. 

Resultados da pesquisa de Silva, et. al (2017; p. 22), mostram que homens apresentam 

infecções pelo Papilomavírus Humano na região genital com frequências elevadas e constantes 

ao longo da vida, também indica que a ocorrência do câncer de pênis é três vezes maior em 

homens brasileiros do que norte-americanos, como exemplo de comparação do estudo. 

Com a intensificação de investimento em estudos, Villa (2016; p. 9) reforça que se 

ampliou o conhecimento já adquirido com o pesquisas prévias com câncer de colo de útero e a 

presença do HPV agora atrelados com os fatores de risco, aquisição e persistência da infecção 

pelo Papilomavírus Humano em homens. O Ministério da Saúde (2017; p 34) afirma que a 

vacinação contra o HPV, mesmo em meninas, está abaixo da cobertura esperada em todas as 

regiões do Brasil o que influencia no surgimento de mais casos de HPV. Existe um trabalho de 

todos os profissionais de saúde sobre a conscientização e importância da prevenção da infecção 

do vírus, e vinculado ao fato da baixa adesão à vacina, a inclusão Calendário Nacional de 
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Vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) de meninos da vacina quadrivalente do HPV se 

deu com estratégia de proteção para ambos os sexos. 

A importância em buscar formas de promoção da saúde, que repercutam na redução das 

taxas de incidência de HPV, dentre as quais está a educação em saúde. Maneiras que enfatizem a 

problemática do aumento de taxas de câncer de colo de útero, mas principalmente câncer de 

pênis e laringe em homens pela infecção do Papilomavírus Humano, já que estes são 

comprovados público de maior acometimento e de mais difícil alcance de prevenção, vêm sido o 

foco de diversos outros países como EUA, Israel, Panamá e Áustria, visto que se a infecção por 

HPV se tornou uma questão de saúde pública. (BRASIL, 2017; VILLA, 2016; PEDREIRA, 

2015). 

Destaca-se que a noção de promoção da saúde, neste estudo, vai ao encontro dos aportes 

da I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, constantes na Carta de Ottawa. Refere-

se, assim, “ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade 

de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo.”  

A discussão sobre a saúde do homem e a problemática cultural ao seu cuidado ultrapassa 

os limites de gênero e influencia todos os indivíduos em uma sociedade. Ao se tratar de 

infecções sexualmente transmissíveis, a assistência prestada ao homem busca não só envolver o 

principal cliente mas ainda alcançar potencialmente seu parceiro(a) e os usuários que este venha 

a ter contato sexual. 
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3. METODOLOGIA  

3.1 TIPO DE PESQUISA 

O estudo em questão tem uma abordagem de pesquisa quali-quantitativo, com um 

objetivo descritivo exploratório, do tipo de pesquisa de campo, com o propósito, de acordo com 

Severino (2007) e Appolinário (2011), tanto de “levantar informações sobre um determinado 

objeto, delimitando o campo de trabalho e mapeando as condições de manifestações desse 

objeto, quanto descrever o fenômeno observado sem deduzir as relações entre variáveis 

estudadas”. 

De acordo com (KNECHTEL, 2014) de tal maneira a pesquisa qualitativa quanto à 

quantitativa têm por inquietação principal o ponto de vista do indivíduo: a primeira aprecia a 

proximidade do sujeito, por exemplo, por meio da entrevista; na segunda, essa proximidade é 

medida por meio de materiais e métodos empíricos. A pesquisa qualitativa procura apreender 

fenômenos humanos, buscando captar um espectro detalhado e complexo por meio de uma 

análise científica do pesquisador. Esse tipo de pesquisa se atenta para o significado dos 

fenômenos e processos sociais. Afirma-se que ela está mais conectada ao cerne e descrição do 

objeto estudado, do que à sua quantificação, ou seja, se faz alusão ao calibre da intensidade, sem 

grande realce à extensão, se atentando mais com a qualidade do fenômeno estudado, e não com a 

quantidade de vezes que tal fenômeno pode se repetir. 

Nesse sentido, seguindo ainda as ideias de Knechtel (2014), a pesquisa qualitativa é 

complexa, comporta diversidade e flexibilidade, acolhendo tendências diversas amparadas em 

raízes filosóficas. Quando um pesquisador se interessa por dimensionar, avaliar determinada 

aplicação de uma técnica ou ainda introduzir uma variável, ele tem por hábito apelar ao estudo 

quantitativo. Ao passo que, se deseja observar o fenômeno, buscando entendê-lo de forma 

completa e integral, o pesquisador recorre à pesquisa qualitativa. 

Por mais que se saiba que os aspectos conceituais e metodológicos sejam caracterizados 

de forma singulares em cada uma dessas pesquisas, é plausível integrar as duas abordagens em 

uma pesquisa, sendo uma investigação que, além de se preocupar com o dado confinante, 

quantificado, pesquisará também a informação, originando outros dados, além do conhecimento 

imediato. 
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Huff (2008) sintetiza as vantagens e as desvantagens dos métodos mistos em relação às 

abordagens tradicionais. Para a autora, os métodos mistos seriam mais pragmáticos em combinar 

materiais com o objetivo de alcançar um equilíbrio ótimo entre abordagens quanti e quali. 

Estudos quanti completados por estudos quali podem fornecer maior potencial de interpretação 

dos fenômenos, principalmente ao agregar a percepção dos indivíduos no desenho de pesquisa. 

O inverso garante uma generalização para além do contexto específico de análise, o que 

implica uma maior amplitude do estudo. Idealmente, ao combinar abordagens quali e quanti, os 

pesquisadores evitariam as fragilidades próprias de cada método. 

No entanto, estudos baseados em métodos mistos ainda correm o risco de serem 

criticados pela superficialidade da análise se comparados aos métodos tradicionais de construção 

de conhecimento nas distintas comunidades científicas. A pesquisa qualitativa e quantitativa são 

até a atualidade idealizadas como “campos opostos” pela maior parte dos pesquisadores 

nacionais, dificultando assim a aplicabilidade de abordagens quali-quantitativa na aquisição dos 

resultados pretendidos nas pesquisas, tal evento é capaz de beneficiar o desenvolvimento das 

investigações, via complementaridade na apreciação dos objetos de estudo que estão em foco nas 

pesquisas. 

Uma possível solução para o embate entre pesquisa qualitativa e quantitativa veio com a 

defesa de que os métodos utilizados devem ser selecionados de acordo com a sua adequação ao 

problema de pesquisa. 

Tal afirmação, bastante conciliadora, é difícil de ser contestada como afirma Bryman 

(1984), posicionar-se contrário a ela é deixar subentendido a completa superioridade de um 

método em detrimento do outro. E ainda, denuncia uma prática que contraria a forma como se 

deve fazer uma pesquisa, que é escolher o problema de pesquisa em função do método e não o 

contrário. 

Diante disso, pesquisadores qualitativos e quantitativos podem considerar a possibilidade 

de usufruir da riqueza metodológica que advém da conciliação dos métodos. Como afirma 

Martin (1990), a integração entre os métodos possibilita uma melhor compreensão da realidade 

em estudo, alcançando os pontos cegos que um único método não é capaz de alcançar. 
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Indo ao encontro de Martin (1990) e Vieira (2006) defende que pensar os dois métodos 

em termos de complementaridade traz um avanço ao conhecimento. Particularmente na área de 

estudos organizacionais, em que se investigam fenômenos sociais complexos, a riqueza trazida 

pela conciliação dos métodos faz-se necessária. 

Entretanto, devido ao crédito em uma dicotomia entre métodos qualitativos e 

quantitativos, após estabelecerem seus problemas de pesquisa, os acadêmicos acercam-se a optar 

entre um dos métodos, tendo em vista sua maior adequação ao problema formulado, ou, o que é 

mais maléfico terminam por eleger o problema em função do método. 

Contudo, autores como Vieira (2006) e Martin (1990) ressaltam que esta dicotomia é 

falsa, e que seu pacto deve ser avaliado como um formato de se locupletar trabalhos 

investigativos instigantes e densos. Ao se refletir a respeito dos resultados obtidos, é possível 

observar que a combinação de métodos qualitativos e quantitativos ainda não é prática comum 

entre os acadêmicos da área de estudos organizacionais no Brasil. 

 

3.2 CENÁRIO DE ESTUDO 

O estudo tem como cenário o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), 

previamente no ano de inauguração denominado Hospital Municipal Antônio Pedro. A 

instituição foi cedida pela Prefeitura de Niterói à Universidade Federal Fluminense em 1964, 

desde então abre portas para alunos de diversos campos da área da saúde, seja para ensino 

prático ou para teórico, por possuir clínicas com as mais diversas especialidades e salas de aulas. 

O HUAP, em 2016, passou a ser filiado da Rede EBSERH, que é um estatal vinculada ao 

Ministério da Educação que também administra outros hospitais universitários federais. De 

acordo com registros da estatal, o hospital é considerado de nível terciário e quaternário, por 

isso, uma unidade de saúde de alta complexidade de atendimento. O mesmo oferece mais de 40 

serviços de especialidades. O atendimento da instituição é garantido pelo Sistema Único de 

Saúde e abrange a Região Metropolitana II, retrato municipal que inclui cidades como Niterói, 

Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá (EBSERH, 2019; n/p).  

Os participantes da pesquisa foram abordados individualmente pela pesquisadora de 

campo no término de suas aulas da graduação no Hospital Universitário Antônio Pedro, sendo 
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convidados a preencher o questionário em salas de aula pré-estabelecidas ou na biblioteca do 

HUAP, onde será mantido o sigilo e o anonimato dos participantes, preservando a privacidade 

dos mesmos. 

3.3 POPULAÇÃO E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

O estudo foi aplicado na população universitária masculina da Universidade Federal 

Fluminense, de cursos da área da saúde, frequentando o Hospital Universitário Antônio Pedro. O 

questionário foi aplicado em 15 indivíduos e posteriormente, os dados coletados foram 

analisados. 

Os critérios de inclusão foram: Participantes homens, maiores de 18 anos, com qualquer 

opção  sexual, acadêmicos na graduação de cursos da área da saúde da UFF que atuem no 

Hospital Universitário Antônio Pedro. 

Em contraponto, os critérios de exclusão foram: Participantes homens menores de 18 anos 

que não tenham cursado pelo menos 1 período da graduação do curso na área da saúde que 

estejam inscritos. 

3.4 COLETA DE DADOS 

A pesquisa foi coletada após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (ANEXO A). Tal termo é obrigatório em pesquisas nas quais serão realizados quaisquer 

tipos de intervenções diretas ao participante, tais como entrevistas, grupos focais, entre outros. 

Tendo a assinatura do participante, foi entregue um questionário estruturado com perguntas 

semiabertas. As respostas foram preenchidas pelo próprio sujeito da pesquisa na presença da 

pesquisadora e assim que completo, foi entregue para posterior análise dos dados coletados. 

Foram assinadas duas vias do Termo, sendo que uma foi entregue ao indivíduo e outra ficou em 

posse do pesquisador. 

3.5 INSTRUMENTO  

A coleta de dados foi realizada por meio de um instrumento em formato de questionário 

(APÊNDICE A) com perguntas sobre o conhecimento acerca da prevenção do Papilomavírus 

Humano. O questionário, segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 203) “é um instrumento de coleta 
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de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”.  

O instrumento de estudo aplicado foi um questionário estruturado com perguntas semi-

abertas, dessas contendo sem sua maioria respostas de múltipla-escolha e algumas com 

complementos justificando as escolhas selecionadas. O mesmo foi dividido em 3 tópicos de 

perguntas relacionados ao tema da pesquisa: conhecimento sobre HPV, sua vacina e prevenção 

pessoal. O tempo do preenchimento do instrumento foi estimado em 20 minutos. 

Na realização do questionário, o indivíduo foi abordado individualmente por meio de 

preservar sua identidade e não exposição de suas respostas, e no questionário foi somente 

identificado com numeração. 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

A importância das pesquisas nas ciências da saúde é inegável, assim como é necessária, em 

determinados momentos, a utilização de seres humanos como sujeitos, objeto da pesquisa 

científica (ARAÚJO, 2003; p. 2). 

Para a proteção dos participantes de pesquisas científicas, se criou Comitês de Ética em 

Pesquisa, de maneira a assegurar a segurança da parte mais frágil, sendo essa geralmente do 

sujeito estudado, considerando as condições de incerteza na pesquisa e assegurando direitos 

legais dos participantes. 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Brasil aprovou um documento que criou 

parâmetros éticos para as pesquisas na área da saúde, a Resolução CNS 01 (1988). 

Posteriormente, esse documento foi substituído pela resolução CNS 196 (1996). 

Na realização da pesquisa, coleta de dados e sua análise foram respeitadas e cumpridas a 

Resolução 466/12 que estabelece as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas que 

envolvam seres humanos e Resolução 510/2016 que estabelece as normas aplicáveis a pesquisas 

em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de 

dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam 

acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. 

3.7 ANÁLISE DE DADOS 
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A análise de dados foi feita seguindo os preceitos e visão de Laurence Bardin com seu 

método de análise de conteúdo. 

Segundo Santos (2011; p.15), Bardin diz que “a análise do conteúdo é um conjunto de 

instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos 

(conteúdos e continentes) extremamente diversificados”. 

É uma técnica de análise de comunicações, tanto associada aos significados, quanto aos 

significantes da mensagem. A análise de conteúdo é um método que pode ser aplicado tanto na 

pesquisa quantitativa como na investigação qualitativa, sendo que, na primeira, o que serve de 

informação é a frequência com que surgem certas características do conteúdo, enquanto na 

segunda é a presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de 

características num determinado fragmento de mensagem que é levado em consideração 

(BARDIN, 2006). 

De acordo com Silva, et. al. (2013), a proposta de Bardin (2006) se estabelece em etapas 

pré-estabelecidas, que são as de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 

A primeira etapa, denominada pré-análise, é aquela que agrupa a composição do material a 

ser analisado com propósito de deixa-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Nessa 

etapa se realiza quatro processos: 

A leitura flutuante, destinada a definir documentos de coleta de dados, transcrição de 

entrevistas, conhecimento do pesquisador dos dados; A escolha dos documentos, que é a escolha 

do que será analisado; A formulação de hipóteses e objetivos, aqueles a serem verificadas pelo 

pesquisador; A elaboração de indicadores, baseado nas respostas com reprodução recorrente de 

temas em recorte dos textos dos documentos. 

Exploração do material é a segunda etapa, diz respeito a codificação do material e na 

definição de categorias de análise, como classes, e a identificação das unidades de registro, como 

conjunto de conteúdo e das unidades de contexto nos documentos, destinada a encaminhar a 

unidade de registro para tal classe e conteúdo. Esta etapa é de suma importância, pois irá 

possibilitar o incremento das interpretações e inferência. Sendo assim, a codificação, a 

classificação e a categorização são básicas nesta fase (BARDIN, 2006). Na construção das 
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categorias, cabe ao pesquisador se ater ao critério exclusividade, de modo que um elemento não 

seja classificado em mais de uma categoria. 

A terceira e última etapa ocorre o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Nela 

ocorre a síntese e o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações 

inferenciais; é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2006). 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS QUANTITATIVOS 

4.1.1 DADOS SOCIOECONÔMICOS 

Para um universo amostral dos estudantes de graduação de cursos da área de saúde da 

Universidade Federal Fluminense foi realizada uma amostragem representativa composta por 15 

estudantes no período de setembro de 2020, cujas informações foram obtidas através de um 

questionário que abordava dados socioeconômicos, conhecimento sobre o HPV e a sua 

prevenção. Estes dados foram parametrizados (usando o software Microsoft Excel 2010®) e 

posteriormente analisados. A partir do resultado destas análises permitiu chegar a identificação as 

razões de prevalência. O perfil da amostragem foi composto por jovens adultos com média de 

idade de 23,2 ± 3,2 anos, o que respalda os demais estudos com alunos da área de saúde com 

médias de 20,9, 21,8 e 23,5 anos de idade (OLIVEIRA, et. al. 2015; p 3; OKAMOTO et. al. 

2016; p. 4; SILVA e MONTEIRO, 2016; p. 3). O HPV apresenta prevalência nas populações 

jovens sexualmente ativas, sendo aproximadamente 12 milhões de casos registrados a cada ano 

em indivíduos com idade inferior a 25 anos, fazendo do grupo de estudo de pesquisa, um grupo 

de risco (BARBOSA et al, 2006; p. 3; SOUSA et al, 2011; p. 3). A maioria dos estudantes, 73%, 

cursou mais do que a metade do currículo da graduação, dado demonstrado na Figura 1. Em 

relação ao Estado de origem dos mesmos, 80% é do Rio de Janeiro (RJ), 7% é de Minas Gerais 

(MG), 7% é de Mato Grosso (MT) e 7% é da Paraíba (PB).   

Figura 1. Perfil dos participantes do estudo 

Perfil dos Participantes (N = 15) (%) 

Período da 

Graduação 

2º - 6º período 27% 

7º - 9º período  73% 

Idade 
≤ 24 anos 87% 

> 24 anos 13% 

Portador de IST? 
Não  100% 

Sim  0% 

Fontes: Dados coletados no estudo. 
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A orientação sexual predominante foi homossexual, correspondendo a 56%, os 

heterossexuais foram 25% , os bissexuais por 13% e os pansexuais por 6%, como visto na Figura 

2. Todos os 15 participantes afirmaram não ser portador de nenhum tipo de Infecção Sexualmente 

Transmissível (IST). 

 Figura 2. Perfil de orientação sexual dos participantes  

Orientação Sexual dos Participantes  

Homossexual  56% (N = 9) 
 

Heterossexual 25% (N = 4) 
 

 

Bissexual 13% (N = 2) 
 

 

Panssexual 6% (N = 1)  

Fontes: Dados coletados no estudo. 

Ao investigar fatores associados a incidência de IST na população masculina, estudos 

apontam sua prevalência em homens homossexuais (CARDOSO; FERRO, 2012; p. 4), porém 

vale ressaltar que o cenário epidemiológico vem sido alterado ao longo dos anos indicando que 

homens heterossexuais têm sido a maioria dos casos de HIV e AIDS na população, por exemplo. 

(DUARTE et al, 2014; p. 2).  

O fato de que os participantes do estudo em sua maioria não portem qualquer IST foi vista 

de modo análogo em Alencar (2007; p. 67) com acadêmicos da mesma faixa etária onde 97,9% 

dos depoentes indicou não ter tido contato com enfermidades transmitidas por via sexual. Esse 

dado pode estar ligada ao fato do afastamento dos homens à existência de vulnerabilidades 

relacionadas a própria saúde, dado esse reconhecido no Programa Nacional de Atenção Integral a 

Saúde do Homem (PNAISH) e destaque de que a não adesão masculina aos serviços de saúde 

mostra o preconceito cultural de gênero e que o surgimento de doenças está correlacionado a 

fragilidade do corpo; ao julgamento moral de indivíduos portadores de IST ou até mesmo ao 
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possível desconhecimento da existência de qualquer infecção presente do participante, visto que o 

seu diagnóstico é de difícil percepção pelas características assintomáticas.  

O HPV pode ficar no organismo durante anos sem a manifestação de sinais e sintomas, 

sendo que só 10% das pessoas infectadas podem apresentar verrugas genitais, e mesmo sem 

verrugas ainda infectar outras pessoas por serem portadores do vírus. A imagem masculina do 

“ser forte” pode gerar práticas de pouco autocuidado com o corpo, tornando o homem vulnerável 

a uma série de situações, uma delas a infecção pelo Papilomavírus Humano (PEREIRA, 2015;  

p. 4;  SEPARAVICH; CANESQUI, 2013; p. 22). 

4.1.2 CONHECIMENTO SOBRE HPV 

No primeiro tópico de perguntas feitas aos participantes, numerados de um (1) ao seis (6) 

conforme instrumento de pesquisa em anexo, essas se referem ao conhecimento do Papilomavírus 

Humano (HPV). A respeito da definição do HPV e seu tipos, 93% dos participantes soube 

reconhecê-los, assim como a mesma porcentagem soube identificar a sintomatologia clínica. Nas 

demais perguntas de números dois (2), quatro (4) e seis (6) foram feitas associações com o 

aparecimento de condilomas ou verrugas genitais aos sintomas da infecção do HPV em 60% das 

respostas. 

Contudo, um estudo Silva e Monteiro (2016; p. 5) com alunos de Medicina de uma 

instituição do Rio de Janeiro já identificou as mesmas associações de sintomatologia em 75% das 

respostas.  

Identificou-se também que uma parcela de 80% dos estudantes soube dizer qual o tipo de 

diagnóstico para homens e o tratamento adequado e 65% desses associaram o possível 

surgimento de doenças pelo o acometimento do Papilomavírus Humano ao câncer de colo de 

útero, contra 76% do mesmo estudo mencionado anteriormente.  

O comparativo do nível de conhecimento dos estudantes nesse bloco de perguntas do 

questionário é demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3. Conhecimento sobre HPV e seu Acometimento 

 

Fontes: Dados coletados no estudo. 

Estudos anteriores que abordaram a discussão de conhecimento geral de estudantes sobre o 

HPV tiveram dados superiores aos colhidos na pesquisa. Okamoto et. al (2016; p. 6) evidenciou 

que 86,8% dos alunos de Medicina de uma instituição de ensino superior de Curitiba demonstrou 

conhecer o vírus e o seu acometimento, versus 70% deste estudo.  

No entanto, num maior corte comparativo, a literatura vem demonstrando um baixo nível 

de conhecimento de universitários sobre o Papilomavírus Humano em âmbito geral.  Em um 

estudo realizado na Faculdade Unidas do Vale do Araguaia (MT) de Silva, Sousa e Lacerda 

(2013; p. 12) 58% dos universitários afirmaram não conhecer nada a respeito do assunto e apenas 

42% disseram ter conhecimento sobre o HPV. Outro estudo de Reis e colaboradores (2010; p. 7) 

afirmou que, dos 200 questionários respondidos, 64,5% dos leitores não apresentaram 

conhecimento sobre o HPV e sua relação com o câncer. 

O Papilomavírus Humano é um patógeno transmitido sexualmente, causador de condilomas 

na área genital e em mucosas e está entre os principais causadores de lesões precursoras de 

câncer na população. Apesar da grande quantidade de acertos nas associações da sintomatologia 

do HPV, os estudantes demonstraram conhecimento parcial ao atrelar sinais característicos da 

ação do patógeno as demais IST’s, como corrimentos e dor na relação sexual. A grande 

problemática da infecção do vírus no organismo é a falta de sintomas, casos estes descritos pelos 

participantes como assintomáticos.  

Mais do que a metade dos estudantes soube associar o método correto de diagnóstico do 

HPV em homens, que se dá por exame clínico e subclínico, como peniscopia e captura híbrida. 
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Porém, houve identificação de conhecimento insuficiente ao se correlacionar o seu tratamento 

com a cura e eliminação do vírus do organismo, isso porque uma vez acometido pelo HPV, o 

mesmo já está instalado no organismo, onde nesses casos a preocupação é a eliminação de 

verrugas, de forma química, cirúrgica ou medicamentosa, e possível desenvolvimento de lesões 

oncológicas.  

Estudos recentes mostram que a resposta imune do organismo ao entrar em contato com 

algum subtipo do HPV, vai determinar se o mesmo se desenvolve ou não. Pedreira (2015;  p. 1) 

informa que os fatores de risco para aquisição de infecção por HPV são atividade sexual, 

tabagismo, imunossupressão e outros. 

Reconhecendo-se que o HPV é causa de diversos tipos de neoplasias, se identificou que, 

dentre os participantes, o conhecimento sobre doenças relacionadas ao vírus fica inferior ao 

esperado, mesmo que a maioria dos estudantes tenha cursado maior parte do currículo da 

graduação e, portanto, terem adquirido maior aprofundamento do tema. Embora grande parte 

reconheça o HPV como causa do câncer de colo uterino, a associação com outros tipos de câncer 

como o anal e de pênis é pouco conhecida, apesar de se tratar de homens.  

O mesmo resultado foi visto em um estudo no Rio de Janeiro, de Oliveira e outros 

colaboradores (2015; p. 5), onde somente 25% identificam o HPV como cofator dos cânceres em 

homens. Os mesmos ressaltaram que as consequências aos portadores de HPV são mais 

conhecidas e voltadas aos prejuízos à saúde da mulher, justamente pela abordagem dada na 

graduação em disciplinas com enfoque na área como Obstetrícia e Ginecologia.  

Sabe-se que usualmente, o homem é visto como um transmissor assintomático e não um 

portador passível de desenvolver sérias complicações decorrentes do HPV. Tal dado intensifica o 

fato de que a saúde da população masculina é negligenciada e pouco aprofundada, principalmente 

ao se tratar de infecções sexualmente transmissíveis.  

O Instituto Nacional de Câncer (BRASIL, 2018; p, 1-2) informa que 99,7% das neoplasias 

invasoras do colo uterino apresentam DNA do HPV, porém o câncer de ânus, pênis, cavidade 

oral e laringe também estão relacionados com esse vírus, e estes sãos os de maior prevalência nos 

homens. Sendo assim, é de extrema importância educar em saúde e intensificar a abordagem do 
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tema junto a população masculina universitária quanto ao modo de transmissão, a fim de se evitar 

a disseminação generalizada do vírus. (SAITO; KIYONO, 2007; p 14-15; WRIGHT, 2009; p. 9). 

4.1.3 CONHECIMENTO SOBRE A PREVENÇÃO DO HPV 

O segundo tópico de perguntas dos números sete (7) a treze (13) diz respeito ao 

conhecimento dos depoentes sobre a vacinação referente Papilomavírus Humano, sua prevenção 

pessoal assim como o uso de preservativo masculino e exames preventivos também para o 

parceiro sexual. 

Sobre a composição da vacina do HPV ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no 

total de participantes, 80% informou desconhecimento e 20% conhecimento parcial.  

Em relação ao esquema vacinal e suas recomendações, um número considerável de 93% 

demonstrou conhecimento parcial às informações do Ministério da Saúde. Quando perguntados 

se a vacina confere proteção para o HPV e quais seriam os efeitos colaterais que podem surgir 

nos usuários vacinados, somente 7% souberam responder corretamente.  

Já em questão relacionada a necessidade de vacinação ao indivíduo já contaminado pelo 

vírus, 53% indicaram conhecer o assunto e 47% demonstraram conhecer as contra-indicações da 

vacina.  

Quanto as interrogações feitas sobre a prevenção pessoal os achados demonstraram 

conhecimento total da maior parte dos depoentes (53%) igualmente nos achados ao se perguntar 

se ambos parceiros necessitam realizar exames preventivos e se o preservativo masculino protege 

por completo contra a contaminação pelo vírus, os depoentes demonstraram também 

conhecimento de 69%.  

Na figura 4 fica demonstrado o importante desconhecimento dos alunos sobre a prevenção 

contra o HPV, onde 47% conhecem parcialmente e 18% desconhecem totalmente o tema. 

Estudos demonstram que ao se abordar o conhecimento sobre a vacinação do Papilomavírus 

Humano em estudantes universitários, o percentual encontrado ainda é demasiado baixo, apesar 

de se tratar de alunos de cursos da área da saúde. Silva e Monteiro (2016; p. 5) indicam que os 

depoentes informaram erroneamente a quem se destina a vacina em 57,6% das respostas. Em um 



36 

 

estudo realizado por  SAULLE et al (2014; p 4) verificou-se que 43,3% da amostra acredita que 

somente as mulheres devem ser vacinadas.  

Figura 4. Conhecimento sobre a prevenção do HPV 

 

Fonte: Dados coletados no estudo. 

Vasconcelos (2019; n/p), ressalta em seu estudo que a maneira mais eficaz e com melhor 

custo-benefício para se controlar uma doença infecciosa é o desenvolvimento de vacinas assim 

como efetivar uma adequada cobertura vacinal, porém de acordo com o autor (2019; n/p) ainda 

temos baixas taxas informadas dentro de alguns subgrupos populacionais, mesmo para aquelas 

mesmo para aquelas com eficácia já comprovada na proteção contra ISTs, como as de hepatite A, 

hepatite B e HPV. No caso da vacina contra HPV, por exemplo, apenas 22% dos meninos e 51% 

das meninas menores de 15 anos, idade em que a vacina é indicada, foram imunizadas.  

Contudo ratifica-se que desde o ano de 2015, segundo o Programa Nacional de 

Imunizações (PNI) do Brasil disponibilizou-se a vacina quadrivalente para as meninas de 9 a 13 

anos de idade em duas doses (0 e 6 meses) e para a população feminina de 9 a 26 anos de idade, 

vivendo com HIV/Aids, em três doses (0, 2 e 6 meses).  

No momento atual, a população-alvo feminina foi estendida para até os 14 anos. Em 2017, 

o PNI ampliou a vacinação gratuita para meninos de 11 a 14 anos de idade em duas doses, com 

seis meses de intervalo entre elas. Vale ressaltar que para os que vivem com HIV, a faixa etária é 

mais ampla (9 a 26 anos) e o esquema vacinal é de três doses (intervalo de 0, 2 e 6 meses).  



37 

 

Atualmente, a vacina HPV para meninos é utilizada como estratégia de saúde pública em 

outros seis países (Estados Unidos, Austrália, Áustria, Israel, Porto Rico e Panamá). Esta 

estratégia tem como objetivo proteger contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que 

estão diretamente relacionadas ao HPV. Em países que já as programaram, no seu calendário 

vacinal, contendo os quatro tipos virais mais importantes. Obteve-se assim uma redução das 

manifestações do vírus em até 90%.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) possui uma experiência considerável e competente em 

cobertura vacinal, devido à realização de programas nacionais, que possibilitam uma promoção 

adequada de vacinação contra os tipos de HPV oncogênicos na população alvo. 

Vários autores tais como Nadal e Manzione (2007; n/p) e Iwamoto, Teixeira e Tobias 

(2017; p. 4-5), enfatizam que a existência da vacina por si só não é justificativa suficiente para 

exclusão de métodos preventivos como o exame de rastreamento de peniscopia.  

Tal afirmativa se justifica devido ao fato que mesmo sendo utilizada a vacina com as 

indicações corretas de administração, o rastreamento ainda se faz necessário com o uso de 

preservativos e a investigação de lesões com exames de rotina. Os profissionais de saúde por sua 

vez têm como obrigação em suas atividades laborais orientarem e incentivarem os usuários em 

relação ao autocuidado.  

Quanto a definição da faixa etária para a vacinação cabe lembrar que tal medida visa 

proteger as crianças antes do início da vida sexual. Entretanto, apesar dessa determinação, 

recomenda-se que a vacinação seja indicada para todos os indivíduos sexualmente ativos 

independente da idade, pois essa além de demonstrar eficácia fora do grupo indicado pelo 

Ministério da Saúde, compreendem quatro (04) tipos dos Papiloma Vírus Humano mais 

incidentes de baixo e alto risco oncogênico, e de acordo com as investigações de Carvalho, 

Iolando e Fazzolini (2009; p. 3-4), são catalogados mais de 250 tipos de HPV na atualidade. 

Acrescentado aos dados acima referenciados e de acordo com relatórios de estudo de 

Walter e colaboradores (2020; p 25-30) sobre o controle de doenças infecciosas, a infecção prévia 

do HPV no momento da vacinação não é classificado como uma contra indicação. Isso porque 

não há evidências sobre a proteção da vacina contra doenças causadas pelos tipos de HPV com os 
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quais um indivíduo já tenha se infectado, mas sim pelos tipos abrangidos pela vacina, que são os 

de maior incidência nas lesões. Portanto não compreende restringir o usuário à prevenção vacinal.  

Inúmeras discussões tanto no meio científico quanto fora dele, envolvem a questão da 

vacinação contra o HPV, pois é fato que menores de idade podem vir a ter vida sexual ativa, 

porém estes não têm maturidade psicológica para que a mesma seja livre de riscos de contrair 

Infecções Sexualmente Transmissíveis ou uma gravidez. Tal situação irá certamente impactar o  

desenvolvimento físico, psicológico e intelectual desse segmento populacional. Por esse motivo, 

é uma recomendação internacional abraçada por todas as legislações governamentais que 

menores de idade não devem ter vida sexual ativa. 

Essa preconização é de suma importância e indica que os responsáveis pelos menores se 

tornem um elo importante na construção de redes de colaboração relativas a medidas de educação 

em saúde com implementação e acompanhamento da cobertura vacinal no país, devido ao 

desconhecimento e desinformação dos benefícios da prevenção vacinal contra o HPV que ainda 

se perpetua na sociedade. 

O estudo de Neto (2012 p. 5-9) ressalta respeitáveis questões legislativas sobre a 

sexualidade da criança e do adolescente: 

“Considerando-se que a liberdade afetivo-sexual da criança e do adolescente tem 

o seu exercício limitado pelo seu grau de desenvolvimento bio-psico-social, há 

que se colocar, mesmo assim, essa liberdade afetivo-sexual como um direito e 

regulá-la de maneira emancipatória e não castradora. Qualquer expressão de 

sexualidade (no sentido estrito) é vedada ao menor de 14 anos, pelo mesmo 

Código Penal. Mas a afetividade-sexualidade ampla, intrínseca e natural dessa 

geração permanece em estado de latência e se manifestando peculiarmente de 

maneiras várias e possíveis (masturbação, jogos lúdico-sexuais, por exemplo). 

Entre 14 e 18 anos, segundo o Código citado, não se presume violência: há que 

se provar em concreto, caso a caso. Mas procura-se igualmente proteger esse 

adolescente, nessa faixa geracional, de outras formas de desrespeito à sua 

liberdade afetivo-sexual e a sua dignidade humana: fraudes, enganos, 

induzimentos, explorações etc.” 

Quanto a questão relacionada a “imagem” que ainda se tem na nossa sociedade relacionada 

ao entrelaçamento do acometimento pelo vírus e o contato sexual considerado precoce acarreta-se 

ainda uma forte preocupação nos núcleos familiares.  
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Vale evidenciar o estudo de Mcree (2014; p 13-19) onde foi percebido que o fator 

preponderante que contribui com a decisão dos pais em não estimularem a imunização contra o 

HPV é a crença de que seus filhos não são sexualmente ativos (79%), e, portanto tal fato torna 

improvável que eles adquiram HPV. Acrescido a esse fato ainda se tem o despreparo dos 

responsáveis com consequente desconforto para interagir com seus filhos sobre questões que 

envolvem a sexualidade de seus filhos. 

De acordo com os autores Nadal e Manzione (2006; n/p): 

“As vacinas vêm se mostrando mais efetivas quando administradas antes do 

início da atividade sexual e as campanhas de vacinação deverão ter como alvo os 

adolescentes e os pré-adolescentes. Espera-se, com o uso disseminado da vacina, 

que 70% dos cânceres cervicais sejam evitados, bem como a mesma proporção 

das outras doenças anogenitais associadas à infecção pelo HPV. Devido à pouca 

idade do público-alvo para a vacinação, os médicos e os pais deverão auxiliar na 

tomada de decisão. De qualquer forma, a vacina contra o HPV é uma das 

esperanças para o futuro e a proposta do programa de vacinação, quando a 

mesma estiver disponível, deverá ser clara, concisa e com mensagem educativa 

tanto para o público leigo como para os profissionais de saúde.” 

O Protocolo Clínico sobre Atenção Integral às Pessoas com IST (2020; p. 29), corrobora 

com o que foi exposto acima pois como já foi evidenciado os responsáveis tendem a não abordar 

aspectos determinantes da saúde sexual dos adolescentes, devido à negação do desejo sexual do 

jovem e ao incentivo ao prolongamento da infância, porém, essa abordagem não elimina a 

possibilidade de que estes iniciem atividade sexual precocemente.  

No mesmo estudo, é divulgado o dado de que dos escolares de 13 a 17 anos do sexo 

masculino, 36% já declararam ter se relacionado sexualmente alguma vez e 61,2% responderam 

ter usado preservativo na primeira relação, fator importante para disseminação de IST’s como o 

HPV. 

Os profissionais de saúde devem estar preparados para abordar corretamente esse assunto 

tão delicado como exposição a IST’s com os pais e responsáveis, e principalmente com o próprio 

público alvo. Além de que é fundamental que todos, governo, profissionais de saúde e de 

educação, família, escola e sociedade não economizem esforços para que os adolescentes sejam 

educados, não só para exercer sua sexualidade, mas, principalmente para exercer seus direitos 
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com responsabilidade, sendo respeitados e respeitando os outros.  (ALMEIDA E CENTA; 2009; 

n/p) 

Nessa investigação foram evidenciadas lacunas no conhecimento dos acadêmicos 

participantes da investigação o que pode certamente implicará em deficiências técnicas no 

acolhimento e atendimento posterior aos usuários, principalmente, na interação com o público 

masculino, que como já discutido anteriormente, apresentam dificuldades na procura e adesão de 

cuidados em unidade de saúde.  

De acordo com Moreno (2018; p.11): 

“As infecções sexualmente transmissíveis são doenças que se encontram em 

estado de pandemia e afetam todas as regiões do mundo. A comunidade não 

escapa dessa situação e apresenta altas taxas de contaminação nas últimas 

décadas, sendo um tema que interessa a toda a população, especialmente pelas 

suas consequências para a saúde, causando mortes neonatais precoces com 

repercussão negativa para a família, comunidade e Estado. Assim, é um tema de 

grande importância para a equipe (de saúde) pois pode-se mudar a realidade 

futura da comunidade e aumentar a natalidade e a qualidade de vida da 

população, tanto infantil quanto adulta” 

Apesar dos grandes avanços tecnológicos existentes, a prevenção de doenças e promoção 

da saúde são as principais questões de manutenção da vida. A educação e a saúde, quando bem 

articuladas, aumentam as possibilidades de assistência integral às pessoas. A educação na área da 

Saúde deve estimular vivências que promovam a realização de ações que busquem melhorar as 

condições de vida e promovam a saúde. Para que isso ocorra, é necessário valorizar tanto 

aspectos biológicos quanto emocionais, sociais, políticos, econômicos, culturais e espirituais 

(PEREIRA, VIEIRA, AMANCIO, 2011; n/p) 

Sintetizando quanto as perguntas fechadas utilizadas na perspectiva quantitativa presentes 

no instrumento de estudo de número um (01) ao número treze (13) essas nos permitiram conhecer 

os atributos da população masculina universitária de cursos da área da saúde assim como o seu 

entendimento da sintomatologia e afecções geradas pela infecção do HPV e a prevenção contra a 

sua contaminação demonstrados perante a temática investigada.  

Tais achados revelaram que a taxa de conhecimento da amostragem representativa do 

estudo se assimilou com outros autores na literatura disponível. Percebeu-se a grande 
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problemática do saber sobre a assistência de saúde para o usuário buscando a prevenção contra o 

Papilomavírus Humano da população masculina, assim como o déficit de conhecimento sobre o 

programa de vacinação nos estudos comparativos.  

De acordo com os autores referenciados, ficou demonstrado também que o nível de ciência 

sobre o HPV em âmbito universitário não se altera com grande discrepância entres os sexos 

masculino e feminino. Tais achados são respaldados com os autores que ofertam suporte teórico a 

cada gráfico encontrado logo abaixo. 

Gráfico 1: Comparativo com autores de porte teórico similar 

 

Fonte: Silva e Monteiro, 2017; Oliveira, et. al, 2015; Okamoto, et. al, 2016. 
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Gráfico 2: Comparativo com ambos os sexos de cursos da área da saúde. 

 

Fonte: Okamoto, et. al, 2016. 

Retomando os dados mencionados nas Figuras 3 e 4 sobre o conhecimento dos homens 

acadêmicos desse estudo e os gráficos acima, se apreende que os resultados se aproximam, 

demonstrando assim uma similaridade de conhecimento acadêmico acerca do acometimento do 

Papilomavírus Humano. 

 O estudo demonstrado no gráfico 2 se deu com alunos acadêmicos de ambos os sexos 

numa instituição de ensino superior de Curitiba, e apesar das diferenças socioeconômicas e grupo 

de gênero, os dados acusam proximidades nos saberes sobre o HPV. Tal resultado pode nos 

retratar que apesar de serem do gênero masculino e trouxeram consigo toda a concepção cultural 

atrelada ao seu autocuidado, não se impediu de indicarem o mesmo conhecimento que o gênero 

feminino.  

4.2 RESULTADOS QUALITATIVOS  

Prosseguindo a análise e discussão da investigação daqui em diante alicerçada na 

abordagem qualitativa pode-se observar a partir da pergunta de número quatorze (14) do 
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instrumento de coleta de dados desse estudo a construção três (03) categorias relacionadas as 

respostas dos participantes das quais  emergiram os achados.  

Tal procedimento executado nessa etapa sob ponto de vista inventariado pela análise 

qualitativa se buscou agrupar elementos, idéias ou expressões por parte dos depoentes. Os dados 

foram submetidos à análise de conteúdo procedendo-se a uma apreciação das comunicações que 

emergiram através da descrição do conteúdo manifesto das mensagens que nos permitiram a 

inferência de conhecimentos acerca do contexto de produção/recepção das mensagens.  

Nessa análise a partir das falas tomadas em conjunto foram então construídas três (03) 

categorias que foram assim denominadas: A presença do tabu envolvendo o autocuidado 

masculino; O reconhecimento de lacunas no conhecimento da doença pelos acadêmicos; e o 

despreparo de profissionais de saúde na prestação de assistência aos usuários. 

Cumpre ressaltar que ao se intentar elaborar as categorias emergiram representações nas 

falas que denotam certa complexidade ao serem analisadas em conjunto dada a diversidade de 

seus significados nas falas dos depoentes. Isso ocorre pelo entendimento do homem como um 

agente social que influencia e é influenciado pela estrutura social, dotado de percepções 

peculiares da realidade que permitem uma interpretação própria da sua realidade. Esta poderá ser 

distinta ou convergir com outras falas de acordo com cada observador e a posição do mesmo 

frente ao fenômeno estudado. 

Dessa forma, buscamos compreender como os atores sociais interpretam o ambiente onde 

atuam, extraindo informações que consideram significantes para o estabelecimento de estratégias 

de ação, com as quais poderiam influir nesse ambiente (ALENCAR, 2002). A partir destes 

pressupostos o autor citado refere:  

“O ator possui história e experiências que o diferenciam ou aproximam de 

outros atores; está inserido em uma estrutura social; é parte de uma cultura e tem 

interesses que podem ser conflitantes ou não com os de outros atores. Por 

conseguinte, vários fatores podem influenciar o modo como um ator específico 

ou categorias de atores sociais interpretam a realidade em que vivem.” 

(ALENCAR, 2002, p. 3).   

A primeira categoria analisada diz respeito à presença do tabu envolvendo o autocuidado 

masculino quando se teve como finalidade abarcar tal questionamento. 
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Vejamos essas falas: 

“Como homem não concordo muito que seja um pensamento que nos rodeie, 

pois não se trata única do assunto IST que afastam a maioria dos homens das 

consultas de rotina e seu não cuidado com a própria saúde. Porém é bem 

verdade que quando se trata de IST e em específico do HPV, as pessoas 

tendem a se afastar e anular, por questões multifatoriais, seja pelo tabu do 

sexo, o machismo estrutural, a estratificação das IST no imaginário coletivo. 

(Depoente número 2) 

“Como qualquer IST, o assunto é um tabu para a sociedade, além do mais, já 

existe pouca procura pelos homens aos serviços de saúde, principalmente pelo 

machismo que existe na sociedade”. (Depoente número 3) 

“Machismo. A cultura social que paira nos homens de que eles não precisam 

se cuidar, de "brutos". Ou só procurar o serviço de saúde uma vez já doente.” 

(Depoente número 5) 

“Uma sociedade baseada no modelo patriarcal, onde a figura masculina é 

vista como imune a certas doenças e questões de saúde. Homens são os que 

menos procuram serviço de saúde e, desta maneira, resulta em menos 

oportunidades de serem educados quanto a sua saúde sexual. Os homens se 

sentem envergonhados, com medo de que aquilo o faça ser "mal" visto pela 

sociedade.” (Depoente número 6) 

“Acredito que o machismo entranhado em nossa sociedade seja um dos 

principais fatores que fazem o próprio homem colocar a sua saúde em 

segundo plano.” (Depoente número 7) 

“A Construção da figura do homem inabalável da sociedade e tabu com 

relação à exames e consultas envolvendo o órgão genital.”(Depoente número 

9)  

Tais falas nos remetem a discussão dos tabus presentes na figura masculina em nossa 

sociedade e corroborando com tais representações nos respaldamos em autores que se propõem a 

discutir os tabus masculinos tais como VIEIRA et al. (2012) quando ressalta: 

“Hoje o maior desafio que precisa ser vencido e o machismo, os homens se 

acham os todos poderosos, é não tem consciência que também são frágeis, 

necessita de cuidados, de ir ao médico pelo menos uma vez no ano. Eles se 

sentem constrangidos e violados, medo de virar motivo de piadas, de ser vistos 

como homem frouxo, ou que gostar de serem tocados, eles acredita também, que 

possa tirar a sua masculinidade, muitos deixam de procurar o serviço de saúde, 

por conta de vergonha, medo, constrangimento, e o principal de sentir violado, 

precisa acabar com isso, eles se acha um herói, que não precisa de cuidados, 
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porém tem quem precise muito dele o machismo e o preconceito deve ser 

deixado de lá, para o seu próprio bem” (VIEIRA et al., 2012 p. 1-9) 

O tabu sobre o cuidado da saúde do homem vem sido debatido na temática de 

masculinidade tóxica. Esse conceito se define basicamente como aspectos que a sociedade tende 

a conferir ao sexo masculino de maneira estereotipada, sendo estas nocivas ou restritivas aos 

próprios homens ou às pessoas que estão ao seu redor.  

O comportamento de risco da população masculina confere a eles, segundo a Organização 

Pan-americana de Saúde - OPAS (2019; n/p), uma menor longevidade. Foi atribuído à 

masculinidade tóxica que de 1 em cada 5 homens das Américas não alcance os 50 anos de vida. 

A problemática cultural imposta à criação dos homens leva aos indivíduos do gênero uma 

maior vulnerabilidade a doenças e infecções sexualmente transmissíveis, acabando por assim 

gerar risco também a população feminina e infantil, visto que o desconhecimento prévio das 

ameaças que a falta de um diagnóstico do homem pode gerar também questões para a saúde da 

mulher, mesmo que ela tenha realizado todas as ações preventivas relacionadas às suas 

necessidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Para Zambenedetti (2012;n/p), os homens raramente procuram os serviços públicos de 

saúde, que é onde se empregam as ações preventivas,  os homens acabam criando uma barreira 

em redor de si. O distanciamento do homem a assuntos ligados a ações preventivas para sua 

própria saúde está diretamente ligado a incidência de enfermidades no gênero, e não só de 

infecções sexualmente transmissíveis, mas como também doenças crônicas não transmissíveis e 

doenças psicológicas.  

Tal fato vem associado a posição social do homem de provedor do lar, impedido de se 

abster do serviço para comparecer em consultas de rotina; ao papel de superioridade associado ao 

gênero que o impede de sentir seguro e acolhido ao falar sobre emoções e medos durante 

consultas; ao próprio homem e toda a construção social de que ao se posicionar como ser 

interessado com a própria saúde e possuir seus exames preventivos atualizados como mais 

afeminado, mais facilmente julgado entre o grupo social, já que a preocupação com a saúde é 

ligada ao sexo feminino. É visto que tais associações somente podem ser resolvidas por meio de 

políticas, programas e serviços de saúde receptivos que foquem nas questões das particularidades 

do gênero masculino.  



46 

 

A segunda categoria a ser mencionada diz respeito ao reconhecimento de lacunas no 

conhecimento da doença pelos acadêmicos. Notemos: 

“Depois de responder a pesquisa percebi que preciso aprofundar meus 

conhecimentos para oferecer uma boa assistência” (Depoente número 1) 

“Vi nesse “teste” que eu não sei o suficiente” (Depoente número 3) 

“Falta conteúdo com base teórica e prática mais sólida para atuar no manejo 

de pacientes com HPV” (Depoente número 8) 

“Algumas questões me deixaram na dúvida e acho que tenho que revisar o 

tema“ (Depoente número 15) 

A partir das falas dos depoentes surgiu ainda uma sub categoria que foi denominada como: 

A manifestação do desconhecimento do tema por ausência ou superficialidade desta nas 

disciplinas de seu currículo de formação 

Perguntados sobre a oferta de disciplinas na Universidade em que estudam sejam elas 

obrigatórias / optativas ou mesmo eletivas, que abordassem assuntos como o Papiloma Vírus 

Humano ou IST´s em geral, os depoentes relataram: 

“Houve uma obrigatória que mencionou HIV-AIDS, outras que citaram em 

separados as clínicas das IST, contudo somente uma optativa que ofereceu 

especificamente esse aspecto.” (Depoente número 2) 

“Optativas, mas acredito que não seja mais ofertada.” (Depoente número 3) 

“A disciplina obrigatória Virologia. Não era o foco da matéria, mas por fazer 

parte do assunto, a professora acabava falando sobre.” (Depoente número 5) 

“Nas disciplinas de virologia e bacteriologia abordam algumas das ISTs e 

ambas são obrigatórias no currículo. No entanto, também existem optativas 

exclusivas sobre a temática de IST mas com um número restrito de vagas para 

os alunos” (Depoente número 10) 

Correlacionando as falas dos depoentes sobre o desconhecimento do tema e a forma ou 

ausência da oferta de disciplinas de seus cursos da graduação que abordam densamente o tema 

IST’s, observa-se nas falas tal lacuna.  

Oliveira et.al (2015; p. 9-15) relatou o desconhecimento demonstrado pelos estudantes às 

disciplinas ofertadas no currículo do curso de sua graduação. No estudo comparativo é 
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especificado o curso de Enfermagem, que das 60 disciplinas ofertadas na instituição referente, 

somente 04 abordavam temas como HPV.  

Ratifica-se essa discussão nesse estudo e se permite inferir que a temática do HPV 

possivelmente vem sendo abordada informalmente nas atividades de ensino. Outros autores como 

Gir, Nogueira e Pelá (2000; p. 8) referem que a “aquisição de conhecimentos sobre a temática 

sexualidade e IST durante a graduação contribui para a minimização de posturas indevidas e 

inadequadas quando o aluno se depara com a temática em estudo e com seu cliente/paciente.” 

Considerando o atual cenário epidemiológico do país com cada vez mais casos de IST’s 

notificados, a importância da formação bem aproveitada do estudante do curso da saúde poderá 

ditar seu futuro desempenho profissional. Para isso se faz necessária toda uma reforma de 

currículo para acompanhar os debates atualizados sobre educação sexual na população.  

Entende-se que o tema de estudo está em constante mudança por conta do enfoque recente 

de pesquisas científicas voltadas para o tratamento e cura de diversas doenças de transmissão 

sexual. O atraso em se desenvolver o tema educação sexual na literatura devido a todas as 

exposições vedadas relativas a sexualidade humana, dificultou o acesso às orientações relativas 

ao sexo/sexualidade e aos assuntos correlatos, bem como ao conhecimento cientifico em meio 

acadêmico. 

 Nesse sentido, se foi prejudicando deste modo a práxis na área de saúde coletiva nacional, 

principalmente no que concerne a saúde sexual e reprodutiva, tanto em âmbito pessoal quanto 

coletivo, como previamente visto nas falas dos depoentes na categoria 01. 

A terceira e última categoria abrange o tema sobre o despreparo de profissionais de saúde 

na prestação de assistência aos usuários quando se pergunta aos participantes se acreditavam estar 

preparados para proporcionar seu papel de maneira apropriada ao cliente, onde se evidencia as 

seguintes falas: 

“Acredito ter as ferramentas básicas de conhecimento teórico e de certa forma 

prática para realizar a assistência a indivíduos suscetíveis ou acometidos por 

IST, apenas necessito de atualizações, caso defronte com a situação.” 

(Depoente número 2) 

“Durante minha trajetória acadêmica tive pouco contato com o tema ISTs e o 

seu universo. Sei que hoje em dia é um assunto recorrente, jovens iniciando suas 
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vidas sexuais cada vez mais cedo sem instrução nenhuma, trazendo uma 

carência de informações e cuidados. Carência essa que os profissionais de 

saúde necessitam suprir. E esses profissionais precisam estar aptos.” (Depoente 

número 5) 

“(Sim); Porém com auxílio mais especializado.”  (Depoente número 9) 

“(Sim); Porém ainda preciso estudar principalmente sobre a cobertura vacinal 

do HPV.” (Depoente número 10) 

“Eu acredito conseguir atender, não sei tudo sobre hpv mais informar o mínimo 

sim.” (Depoente número 12) 

O relato nas falas dos depoentes vem de encontro à discussão de autores com seus estudos 

sobre o conhecimento dos profissionais de saúde e a necessidade da prática de educação 

permanente na prestação de assistência de qualidade aos usuários de saúde acolhidos na atenção 

primária.  

O Ministério da Saúde (2007; p. 27-28) ressalta a ação como:  

“A Educação Permanente em Saúde (EPS) é entendida como importante 

estratégia para fomentar processos de mudança nas dinâmicas institucionais e 

fundamentam-se nos conceitos de ensino problematizador e aprendizagem 

significativa. Parte da premissa que o ensino aprendizagem ocorre a partir da 

reflexão da realidade vivenciada no cotidiano, tendo o trabalhador a 

possibilidade de repensar condutas, de procurar novas estratégias e caminhos 

para a superação de dificuldades individuais e coletivas.”  

Cabe aos gestores e profissionais de saúde o incentivo e superação dessa educação 

fragmentada e que não condiz com a realidade na atuação dos profissionais, enxergando as 

potencialidades do cotidiano para se produzir aprendizado contínuo e transformações importantes  

no modelo assistencial e na adesão do usuário ao autocuidado.  

No estudo de Pinto, Assis e Pecci (2019; p. 5-7) revelou-se a necessidade de capacitação e 

atualização dos profissionais para a prática educativa envolvida na pesquisa, e em estudo de 

Almeida, Moutinho e Leite (2016; p, 56) sobre a prática pedagógica de Enfermeiros na Estratégia 

de Saúde da Família (ESF ), ressaltam que a qualidade deste trabalho é fundamental para o 

alcance dos objetivos esperados com a educação em saúde.  
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Na assistência de usuários com queixas relacionadas a infecções sexualmente 

transmissíveis, os cuidados prestados pelos profissionais envolvem diversos aspectos como, por 

exemplo, o aconselhamento.  

De acordo com Barbosa et al (2015; p. 3-5), o aconselhamento se constitui em importante 

prática em saúde coletiva na desafiante tarefa de “quebra da cadeia” de transmissão das IST’s, 

apresenta relevância especial nas situações de risco de infecção por exposição sexual, 

contribuindo para ações educativas em saúde de qualidade, podendo ser utilizado em vários 

momentos nos serviços de saúde. 

A atuação do profissional de saúde precisa ser cada vez mais qualificada e trabalhada na 

graduação, principalmente se tratando da saúde do homem e toda a problemática nela envolvida, 

pois o HPV e suas repercussões clínicas, sociais e prognósticas (assim como muitas outras 

temáticas pouco discutidas) constituem  temas de suma importância no ambiente acadêmico da 

área da saúde, já que é na universidade que se formam os profissionais responsáveis por 

transmitir a informação à população contribuindo para que os usuários possam se sentirem 

devidamente orientados para busca de condutas saudáveis.   
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5. CONCLUSÃO 

Conclui-se com este trabalho que o  conhecimento acerca do acometimento do Papilomavírus 

Humano entre os homens acadêmicos na área de saúde pode contribuir para uma assistência 

adequada porém não aprofundada aos usuários de serviço de saúde, visto o resultado próximo 

porém abaixo do nível visto na literatura, e em questões específicas ao tema e ao esquema vacinal 

do HPV.  

Observou-se que as questões culturais ligadas a saúde do homem como o machismo é um 

fator de afastamento da população masculina na prestação de auto cuidados e minimização da 

incidência do HPV, demonstrado nas falas dos depoentes e nos autores presentes na literatura. 

O fato de que o grupo de inclusão ser composto somente por homens acadêmicos da área da 

saúde não se demonstrou como um fator facilitador mais efetivo para definição de ações e 

estratégias voltadas para a prevenção do HPV na população masculina, uma vez que os resultados 

dessa pesquisa foram similares a autores que incluíram tanto homens quanto mulheres como 

objeto de estudo. 

Apesar da maioria dos acadêmicos demonstrarem nível adequado de conhecimento sobre o 

tema, continua deficitária a incorporação do conhecimento sobre prevenção, vacinação e 

consequências do HPV. A falta de especificidade nas respostas para sintomatologia e prevenção 

mostram a falta de aprofundamento e divulgação do conhecimento e a necessidade de ensino 

mais direcionado àqueles que serão os disseminadores das informações, os atuais universitários e 

futuros profissionais da saúde.  

O HPV e suas repercussões clínicas, sociais e prognósticas constituem um tema de suma 

importância no ambiente acadêmico da área da saúde, já que é na universidade que se formam os 

profissionais responsáveis por transmitir a informação à população, por isso se ressalta também a 

necessidade de um maior incentivo de disciplinas em instituições de nível superior que abordem 

o tema de IST. 

 A enfermagem representa um dos maiores grupos profissionais de ação para a prevenção 

e promoção da saúde no sistema de saúde coletiva, e esse projeto reitera aos acadêmicos da área o 

aprimoramento do conhecimento visando uma assistência adequada e uma abordagem que 

permita acesso integral ao grupo de usuários masculinos.  
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Com esse projeto se buscou conhecer o conhecimento dos homens acadêmicos da área da 

saúde da Universidade Federal Fluminense, e durante a sua elaboração se constatou escassa 

quantidade de autores que abordam a temática de saúde do homem relacionado a infecção do 

HPV. Espera-se que esse trabalho possa dar mais evidência ao assunto e influenciar a abordagem 

de outros autores.  

Acredita-se que somente através da educação em saúde exercida por profissionais que 

sejam conhecedores do tema aqui discutido, se poderá ofertar uma adequada assistência aos 

usuários. Tal situação relacionada ao conhecimento ainda deficitário dos profissionais em alguns 

aspectos fundamentais sobre o assunto em questão, somente poderá ser equacionada através de 

uma formação profissional na área de saúde que priorize o empoderamento da população, 

minimizando  suas vulnerabilidades e contribuindo para  modificações de comportamento na vida 

dos sujeitos anteriormente passivos, tornando-os na atualidade protagonistas dos assuntos 

relacionados à sua saúde e qualidade de vida . 
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APÊNCICE A 

INSTRUMENTO DE PESQUISA  
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APÊNDICE B 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADES 
2019 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Definição de 
Orientador e 
Definição de 

Tema 

X X X                   

Escolha do 
problema da 

pesquisa 
    X X                 

Pesquisa de 

artigos 
relacionados 

      X X X X           

Elaboração de 
Anteprojeto de 

pesquisa 
          X X X X X X   

Apresentação do 

Relatório Parcial 
                    X   

Submissão ao 
Comitê                     X X 

 

ATIVIDADES 
2020  

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez  

Período de 
Distanciamento 

Social / Atv. 
Acadêmicas 
Suspensas 

X X X X X X X X         

 

 

Coleta de Dados                 X X      

Análise de Dados                     X   

 

 

Defesa do TCC                       X 

 

 
 

 



67 

 

ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Prezado Senhor , 

O Sr. está sendo convidado a participar da pesquisa: “CONHECIMENTO DOS 

HOMENS ACADÊMICOS ACERCA DO PAPILOMA VÍRUS HUMANO” que tem por 

objetivo averiguar se o conhecimento de acadêmicos da área de saúde acerca do acometimento do 

vírus HPV pode se tornar um valioso fator da minimização dessa doença junto a clientela 

masculina. Essa pesquisa será realizada com homens acima de 18 anos, de qualquer opção sexual, 

acadêmicos na graduação de cursos da saúde da instituição Universidade Federal Fluminense que 

atuem no Hospital Universitário Antônio Pedro. Sua participação no estudo consistirá em 

responder algumas questões sobre acometimento do Papilomavírus Humano e sua prevenção, pelo 

preenchimento de um questionário semi-estruturado. A coleta de dados terá uma duração de mais 

ou menos 20 minutos. Se houver algum problema relacionado com a pesquisa o senhor será 

acompanhado junto a pesquisadora de campo e poderá ser encaminhado para o serviço de saúde 

de referência do seu município, caso sinta a necessidade.  

 

   ,  /  /   

Participante do estudo 

 

   ,  /  /   

Investigadora do estudo 
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Os riscos com essa pesquisa são mínimos, sendo que o Sr. pode se sentir desconfortável 

em responder alguma pergunta mas o Sr. tem a liberdade de não responder ou interromper a 

participação a qualquer momento. O Sr. tem a liberdade de não participar da pesquisa ou retirar 

seu consentimento a qualquer momento, mesmo após o início da coleta de dados, sem qualquer 

prejuízo. Está assegurada a garantia do sigilo das suas informações. O Sr. não terá nenhuma 

despesa e não há compensação financeira relacionada à sua participação na pesquisa. Caso 

tenha alguma dúvida sobre a pesquisa o Sr. poderá entrar em contato com o coordenador 

responsável pelo estudo: MARCIA ISABEL GENTIL DINIZ, que pode ser localizado no 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (212629-9484) das 9h às 17h ou pelo e-mail 

marciagentil@uol.com.br, ou com VITÓRIA SOARES GAVIOLI, investigadora de campo, 

pelo e-mail vitoria.gavioli97@gmail.com, ou pelo telefone (2196409-1927). Os Comitês de 

Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos 

de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas 

elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios 

e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos 

os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a 

dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação 

voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou 

telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas; E-mail: etica.ret@id.uff.br; Tel/fax: (21) 

2629-9189. 

 

 

 

   ,  /  /   

Participante do estudo 

 

   ,  /  /   

Investigadora do estudo 
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Sua participação é importante e voluntária e vai gerar informações que serão úteis para a 

desmitificação do acometimento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e sua 

prevenção, intensificação de assuntos como o do tema na formação acadêmica de futuros 

profissionais da saúde e maior relevância na atenção da saúde do homem. Este termo será 

assinado em duas vias, pelo senhor e pelo responsável pela pesquisa, ficando uma via em seu 

poder. 

Eu,  , no dia   

declaro ter sido informado e concordo em ser participante, do projeto de pesquisa 

"CONHECIMENTO DOS HOMENS ACADÊMICOS ACERCA DO PAPILOMA 

VÍRUS HUMANO” e ter sido suficientemente informado a respeito do que li ou foi lido para mim. 

Discuti com a investigadora de campo VITÓRIA SOARES GAVIOLI, sobre minha decisão em 

participar do estudo. Ficaram claros para mim os propósitos do estudo, os procedimentos, garantias de 

sigilo, de esclarecimentos permanentes e isenção de despesas. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo. 

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo. 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 das pesquisadoras. 

Estou recebendo uma via assinada deste Termo. 

 

 

 

   ,  /  /  

Participante do estudo 

 

   ,  /  /  

 Investigadora do estudo 

 

   ,  /  /   

Responsável pelo estudo 

  


