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RESUMO

Trata-se de pesquisa exploratória, de abordagem quantitativa que através de estudo de
caso estudou os saberes e práticas de adolescentes do sexo feminino a respeito da prevenção
contra o HPV. O cenário foi o Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI) localizado no
município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, integrante do complexo da Universidade
Federal Fluminense. Os objetivos previstos foram: conhecer os saberes e práticas adotadas
pelas adolescentes a respeito da prevenção do HPV; levantar o conhecimento (saberes) sobre
HPV neste grupo de adolescentes; listar as práticas adotadas pelas adolescentes acerca da
prevenção do HPV e propor estratégias de educação em saúde. O método de amostragem por
conveniência permitiu aplicação de questionário a trinta adolescentes, que após terem sido
autorizadas para participar do estudo por seus genitores, confirmaram a hipótese da autora: as
adolescentes não tem saberes consistentes sobre HPV e por esse motivo não realizam práticas
preventivas a respeito dessa patologia. Os resultados demonstram que: 50% referem conhecer
a doença e os outros 50% relativos que declararam “não saber” e as que deixaram em branco,
não valorizam esse conhecimento; as informações são dadas através dos amigos (37%); ações
de cunho individual produzem comunicação mais eficaz 64%; apesar de todo aparato da mídia
desejam falar do assunto de maneira individual e singular; sabem que a doença é perigosa,
contagiosa, mas desconheciam a forma de transmissão por objetos íntimos; dizem que a
doença pode ou não ocasionar sintomas e reconhecem os sinais das verrugas; 40% não
adotam o preservativo como prevenção e quanto à vacinação já ouviu falar, mas desconhecem
a forma de imunização e não atrela o HPV a possibilidade de câncer de colo uterino. Tais
dados reforçam a necessidade de insistir em programas de saúde preventivos contra o HPV,
de maneira periódica, dialógica e manutenção de canal aberto com as adolescentes para
retirarem dúvidas e adotarem hábitos e medidas de prevenção contra o HPV. Para tal
propõem-se como estratégias metodologias ativas de abordagem da temática.

Palavras-chave: Enfermagem, Saúde do adolescente, Saúde pública, Infecções por
Papilomavírus

ABSTRACT

It is an exploratory research, with quantitative approach that through case study
studied the knowledge and practices of female adolescents regarding prevention against HPV.
The setting was the University College Geraldo Reis (COLUNI) located in Niteroi, state of
Rio de Janeiro, integral complex of Fluminense Federal University. The objectives set were:
information about the knowledge and practices adopted by adolescents regarding prevention
of HPV; raise awareness (knowledge) of HPV in this group of adolescents; list the practices
adopted by teenagers about prevention of HPV and propose strategies for health education.
The metod of convenience sampling allowed a questionnaire to thirty teens that after being
allowed to participate in the study by their parents, confirmed the hypothesis of author:
adolescents do not have consistent knowledge about HPV and therefore do not perform
preventive practices regarding this pathology. The results show that: 50% reported knowing
the disease and other 50% relative who declared “not knowing” and those left blank, do not
value this knowledge. The information is given through friends (37%); actions on an
individual produce more effective communication 64%; despite all the media apparatus want
to talk about it individually and singular; know that the disease is dangerous, contagious, but
unaware of the mode of transmission by intimate objects; said disease may or may not cause
symptoms and recognize the signs of warts; 40% do not adopt the condom as prevention and
as vaccination will have heard but unaware of the immunization form and not links HPV to
the possibility of cervical cancer. These data reinforce the need to insist on preventive health
programs against HPV, periodically, dialogic and maintenance of open channel with teens to
withdraw doubts and habits and adopt preventive measures against HPV. To this end it is
proposed as strategies active methods of approach of the theme.

Keywords: Nursing, Adolescent Health, Public Health, Papillomavirus Infections.
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1- INTRODUÇÃO

A adolescência é compreendida como uma fase de transição entre a infância e a vida
adulta e nesse período ocorrem mudanças marcantes nas diversas dimensões da vida humana:
física, psíquica e social.
Hoje, tem-se uma preocupação mundial com os indivíduos nesta fase e houve
necessidade de definição pela Organização Mundial da Saúde (OMS) da faixa etária mais
representativa. Segundo a OMS, adolescentes são jovens com idade entre 10 e 19 anos World
Health Organization (WHO) (2012). Porém, na sociedade brasileira, através do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) considera-se que a adolescência compreende a faixa etária
dos 12 aos 18 anos (BRASIL, 1990).
Muito embora se admita que a pediatria seja a ciência que estude as crianças,
incluindo adolescentes, existe um ramo da medicina que se destina somente ao estudo da
juventude, a Hebiatra. A especialidade começou a ganhar corpo na década de 1950 nos
Estados Unidos e na Europa. Esta especialidade existe no Brasil desde 1974, sendo pioneiro o
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CORDEIRO
et al., 2008, p. 6).
O hebiatra é um profissional da área médica responsável pelo atendimento de
adolescentes, pelo acompanhamento do seu desenvolvimento psicossocial, de sua interação
social e de questões relacionadas com drogas, sexualidade, violência e assistência médica
(CORDEIRO et al. 2008, p. 7-12). Os especialistas aconselham pelo menos uma consulta no
início da puberdade, que deve ser repetida a cada seis meses. Depois desse contato inicial, é
recomendada pelo menos uma visita anual ao especialista. O atendimento é feito junto com os
pais ou responsáveis e depois o adolescente fica sozinho com o médico.
A preocupação das autoridades de saúde sobre esse grupo social tem tamanha
importância que foram criados programas de atenção à saúde e educação, pelo Governo
Federal, voltados para adolescentes. Esses programas são abrangentes, contendo atividades de

12

promoção, prevenção e atenção à saúde do adolescente, tendo em vista os aspectos culturais,
afetivos e psicossociais (RUZANY, 2005, p.113).
O Ministério da Saúde criou em 1989 o Programa Saúde do Adolescente (PROSAD),
fundamentado numa política de Promoção de Saúde, de identificação de grupos de risco,
detecção precoce dos agravos à saúde, com tratamento adequado e reabilitação, respeitadas as
diretrizes do Sistema Único de Saúde, garantidas pela Constituição Brasileira de 1988
(BRASIL, 1989). O PROSAD é dirigido a todos os jovens entre 10 a 19 anos e se caracteriza
pela integralidade das ações de saúde e pelo enfoque preventivo e educativo.
Mais recentemente, foi criado em 2007 e lançado em 2008, o Programa Saúde na
Escola (PSE) que é uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação. Seu principal
objetivo é oferecer atenção integral de prevenção, promoção e atenção à saúde de crianças,
adolescentes e jovens do ensino básico público. O PSE está estruturado em quatro blocos,
sendo que no segundo bloco há uma abordagem à educação sexual e reprodutiva.
É válido reforçar que a saúde do adolescente será efetiva através de uma abordagem
integral, trabalhada por equipes multidisciplinares e de forma intersetorial. Além disso, os
programas voltados para esta faixa da população devem estar integrados ao Sistema Local de
Saúde e abranger áreas prioritárias como crescimento, desenvolvimento, estilos de vida e
problemas epidemiológicos (RUZANY, 2005).
A adolescência é marcada por

características

que

indicam

mudança de

comportamento, mas que são típicas desse período, não sugerindo alterações patológicas. Para
Bock (2005) o adolescente vivencia “desequilíbrios e instabilidades extremas” com
expressões psicopatológicas de conduta, mas que podem ser analisadas como aceitáveis para o
seu momento evolutivo, pois constitui vivências necessárias para se atingir a maturidade,
formulando-se assim a “síndrome da adolescência normal”.

O que se tem vivido pelo adolescente é a “síndrome da adolescência normal”
formada por um conjunto de sinais e sintomas que são: busca da identidade,
tendência grupal, necessidade de fantasiar e intelectualizar, crises religiosas,
deslocamento temporal, evolução sexual, atitude social reivindicatória, contradições
sucessivas nas condutas, separação progressiva dos pais, constantes flutuações do
humor e ânimo. Essas mudanças são alternadas a todo o momento, mas é importante
salientar que essas atitudes não se mantêm na idade adulta. (ABERASTURY;
KNOBEL 1, 1970 apud. SAITO; LEAL 2005, p. 44-48).

1

ABERASTURY, A. KNOBEL, M. La adolescencia normal. Buenos Aires, Paidos, 1970.
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Com o início da vida sexual, cada vez mais cedo, ocorre também uma maior
vulnerabilidade dos adolescentes a problemas relacionados à sexualidade e reprodução,
incluindo a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV). Para o Instituto Nacional do Câncer
(INCA, 2008), o contágio pelo HPV, principal agente do câncer de colo uterino, ocorre no
início da vida sexual na adolescência ou por volta dos 20 anos.
O HPV é um vírus ácido desoxirribonucleico (DNA) extremamente prevalente em
todo o mundo. Atualmente, existem aproximadamente 200 tipos identificados, dos quais cerca
de 45 acometem a área anogenital, podendo ser classificados como de alto risco de câncer e
baixo risco de câncer (INCA 2012). A principal via de transmissão do HPV é através do
contato sexual, mas existe a possibilidade de transmissão vertical (mãe/feto) e de inoculação
através de objetos que alberguem o HPV (VARELLA, 2012).
Entre os aspectos sociais que envolvem esta questão a falta de informação e conceitos
equivocados facilita a transmissão de doenças sexuais na adolescência. Dentre estas, o HPV
ainda não possui um espaço significativo nas campanhas nacionais de educação e prevenção
(TAQUETTE, VILHENA, PAULA 2005, p. 210-214) porque a sociedade brasileira prefere
tratar a doença já instalada a que fomentar insumos para prevenção.
Por esse motivo, é necessário saber qual o conhecimento (saberes) e quais práticas de
educação sexual os adolescentes adotam que os tornam mais susceptíveis a esse tipo de
infecção. Assim, os profissionais de saúde poderão agir eficazmente na formação de hábitos
que os tornem menos vulneráveis a esta patologia.
Então, ao pensar sobre essa temática delimitei, como problema de pesquisa: Quais são
os saberes dos adolescentes do sexo feminino, de determinado contexto educacional (escola)
em relação à prevenção do HPV?
A atuação dos enfermeiros junto aos adolescentes vem se configurando como objeto
da assistência da enfermagem somente nas últimas décadas, sobretudo a partir da década de
70, quando surgem as primeiras ações planejadas em saúde direcionadas à adolescência no
Brasil. Desde então, a enfermagem vem realizando práticas assistenciais e educativas, junto
com outros profissionais da saúde e educação, objetivando o acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento, controle das doenças sexualmente transmissíveis (DST),
síndrome da imunodeficiência humana (SIDA) e prevenção da gravidez indesejada, entre
outras necessidades de saúde do grupo.
Adolescentes sempre estão no limite entre a responsabilidade de adultos e a
infantilidade de crianças. Contudo, a mídia escrita e falada ainda não dá conta de oferecer
informações sobre educação sexual de maneira permanente, no sentido de criar hábitos de
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vida sexual e reprodutiva saudáveis. Muitos adolescentes são dirigidos por genitores que
entendem que a escola é o aparelho formador que deve instruí-los sobre o assunto. Porém, a
ausência de atenção à saúde do adolescente os torna vulneráveis.
A motivação pelo tema surgiu durante minha adolescência por observar de perto uma
familiar ter adquirido o HPV. Como ela não conhecia nada sobre a doença causada por esse
vírus, se viu com a autoestima abalada, guardando segredo sobre seu estado de saúde e ainda
com medo de revelar e tomar as devidas providências. Tal postura revela vulnerabilidade que
permite promoção de aquisição de outras patologias.

1.1-

OBJETO DE ESTUDO

Diante das questões apresentadas acima, emerge como objeto deste estudo os saberes
das adolescentes para prevenção do HPV.

1.2-

QUESTÕES NORTEADORAS

- Quais saberes as adolescentes possuem sobre o HPV e sua prevenção?
- Que estratégias dizem utilizar para se auto cuidar em relação a essa doença?
- Como a enfermagem pode atuar diminuindo o índice de vulnerabilidade a cerca desta
patologia no grupo de adolescentes?

1.3-

OBJETIVOS
Geral
- Conhecer os saberes e práticas adotadas pelas adolescentes a respeito da prevenção

do HPV.
Específicos
-Levantamento do conhecimento sobre HPV em grupo de adolescentes de determinado
espaço escolar;
-Listar as práticas adotadas pelas adolescentes acerca da prevenção do HPV;
-Propor estratégias de educação em saúde, utilizando os depoimentos das adolescentes.
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1.4- RELEVÂNCIA

É na adolescência que tem acontecido o primeiro contato com a infecção por HPV. A
maioria dos estudos de prevalência tem demonstrado uma diferença de 6-8 vezes na presença
do HPV em mulheres mais jovens em relação às mais velhas. As taxas têm variado de 12-56%
em mulheres menores de 21 anos, em comparação com 2-7% em mulheres com mais de 35
anos de idade (SMITH, 2008, tradução nossa).
Causa preocupação a crescente taxa desta infecção nesta faixa etária e pode-se
observar que as jovens têm pouca ou nenhuma informação. Por isso, os profissionais devem
explicar quais são as medidas preventivas. Pensa-se que conhecendo a forma de contágio, o
tratamento preconizado e, principalmente, as consequências desta infecção, as adolescentes
compreenderão a necessidade de acompanhamento e a importância da prevenção.
Tal proposta se insere no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Atenção à Saúde Integral
da Mulher, Criança, Adolescente e Coletiva, do Departamento de Enfermagem MaternoInfantil e Psiquiátrica na linha de pesquisa de nº 1- Atenção à saúde dos seres humanos, no
ciclo vital, nas dimensões do cuidar/cuidado na saúde e, no Grupo de Pesquisa/CNPq relativo
à Saúde da Mulher e do Recém-nato, liderado pela orientadora da pesquisa, Dra. Helen
Campos Ferreira.
Neste sentido, propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família
e comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a partir
do uso de tecnologia leve também gera produção de conhecimento e promoção da saúde. Com
este estudo permite-se uma assistência sistematizada e mais digna para a sociedade
melhorando o cuidar do adolescente na perspectiva de oferecer possibilidades de se auto
cuidar diminuindo a vulnerabilidade no contágio de HPV.
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2-

REVISÃO DE LITERATURA

2.1- O PAPILOMAVÍRUS HUMANO

O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus da família Papilomaviridae que infecta as
células epiteliais da pele e da mucosa. Atualmente, sabe-se que o HPV constitui uma família
de vírus com aproximadamente 200 tipos. Enquanto alguns deles causam apenas verrugas
comuns no corpo, outros infectam a região genital, podendo ocasionar lesões que, se não
tratadas, se transformam em câncer de colo do útero. Após a infecção o vírus passa por um
período de incubação de semanas a meses, antes que se inicie o desenvolvimento de lesões
(RAMOS, 2007).
A infecção genital por HPV é a doença viral sexualmente transmissível mais frequente
no mundo – uma em cada cinco mulheres é portadora do vírus. O Ministério da Saúde registra
a cada ano 137 mil novos casos no país (BRASIL, 2012).
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2012) os tipos virais que mais
infectam o trato anogenital podem ser classificados em dois grupos: baixo risco - vírus que
não levam ao desenvolvimento do câncer são os tipos 6 e 11; e intermediário e alto risco vírus que podem levar ao desenvolvimento do câncer, que são os tipos 16, 18, 45 e outros.
Esse vírus pode ficar instalado no corpo muito tempo sem se manifestar, aparecendo
em determinadas situações quando a defesa do organismo fica abalada. Na maior parte das
vezes a infecção pelo HPV não apresenta sintomas, podendo até regredir espontaneamente
sem nenhum tipo de tratamento. Geralmente, não resulta em câncer, mas é comprovado que
99% das mulheres que têm câncer do colo uterino, foram antes infectadas por esse vírus
(BASTOS, 2010).

A infecção pelo HPV depois de instalada pode estacionar, regredir ou progredir e
transformar-se dando origem às neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC) e/ou
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carcinomas, sendo classificadas de acordo com a maior ou menor probabilidade de
evolução para câncer em, respectivamente, lesões de baixo grau (NIC I) e lesões de
alto grau (NIC II e III). (MELLO et al, 2010, p. 176).

Para evitar que a contaminação pelo HPV se transforme em câncer, é fundamental que
as mulheres se submetam ao exame preventivo para cânceres de colo de útero regularmente.
O teste de Papanicolau é o exame preventivo mais comum, e foi introduzido no Brasil na
década de 1950. Ele não detecta o vírus, mas as alterações que causa nas células do colo do
útero (BATISTA; MASTROENI, 2012).
Alguns fatores aumentam a probabilidade de desenvolvimento desse câncer em
mulheres infectadas pelo HPV. Entre esses fatores estão o uso de contraceptivos orais,
tabagismo, início precoce de atividade sexual, número elevado de parceiros sexuais,
multiparidade (INCA 2012).

2.2-

HPV E LESÕES GENITAIS: marcos evolutivos

A verruga genital é conhecida desde a antiguidade por gregos e romanos, sendo
considerada como uma doença venérea. No início do século XX, G. Ciuffo foi o primeiro a
suspeitar que as verrugas fossem causadas por vírus. Usou um infiltrado que havia sido
passado em poros incapazes de reter partículas com dimensões compatíveis com as dos vírus,
para auto-inocular-se e produziu verrugas na mão. (CÂMARA et al, 2008).
Com o advento da microscopia eletrônica, no final da década de 60, detectaram-se
partículas virais com morfologia típica de papiloma vírus em espécime de verruga genital e
displasias epiteliais, identificando-o como o agente etiológico do condiloma. Já no início dos
anos 70, observou-se, em estudo epidemiológico, que a transmissão do papilomavírus humano
(HPV) ocorria provavelmente por contato sexual e com período de incubação variável entre
três semanas a oito meses.
À época, as lesões verrucosas eram reconhecidas acometendo a região genital externa
e raramente eram identificadas na cérvix uterina ou na vagina. Somente na segunda metade
dos anos 70, foram apresentados estudos demonstrando os aspectos citológicos, colposcópicos
e histopatológicos da infecção pelo HPV no trato genital feminino e começou-se a aventar a
hipótese de que as lesões no colo, provocadas pelo HPV, seriam passíveis de transformação
maligna. (NICOLAU, 2006).
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Na década de 1980, o isolamento de tipos específicos de HPV em biópsias de câncer
cervical abriu caminho para estudos detalhados do papel desses vírus nos cânceres genitais
(ZUR HAUSEN e DE VILLIERS 2, 1994 apud CAMARA et al, 2008). Devido à detecção de
apenas tipos específicos de HPV nas neoplasias cervicais de alto grau, originou-se o conceito
de que havia vírus de baixo, intermediário e alto potencial oncogênico.
Estudos citológicos de Meisels e Morin e pesquisas biomoleculares realizadas por Zur
Hausen et al (1994), foram os primeiros trabalhos publicados relacionados à infecção por
HPV com o carcinoma da cérvice uterina, através destes trabalhos que foi possível terem os
conhecimentos que se tem hoje sobre o binômio câncer cervical e HPV.
É interessante lembrar que nos primeiros anos após esta constatação, a simples
presença da infecção por HPV induziu os ginecologistas a tratamentos mais agressivos a fim
de obter erradicação do vírus uma vez que imaginavam que alto percentual de mulheres
infectadas acabariam por desenvolver as neoplasias.

Não demoraram a perceber que tal fato nada mais era que simples suposição.
Incontáveis estudos realizados nas décadas de 1980 e 1990 deixaram poucas dúvidas
sobre a real importância do HPV ao demonstrarem que nem todos os subtipos virais
que infectam a genitália são oncogênicos e que são muito baixos os percentuais de
infectadas por tipos oncogênicos que vem a desenvolver neoplasia (CARVALHO et
al, 2012).

Em 1995, a International Agency for Research on Cancer (IARC) e a OMS
consideraram o HPV 16 e 18 como os agentes etiológicos do carcinoma escamoso do colo e,
em 1996, a conferência de consenso realizada pelo Instituto Nacional do Câncer dos EUA
enfatizou que o câncer cervical, em todos os casos é o primeiro tumor sólido essencialmente
induzido por vírus.

2.3-

EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA

Como em qualquer afecção, há necessidade de se conhecer os fatores epidemiológicos
relacionados ao HPV, pois isso determina o reconhecimento de pacientes de risco.

2

ZUR HAUSEN, H. & DE VILLIERS, E.M. Human Papillomaviruses. Annu. Rev. Microbiol. 48: 427- 47,

1994.
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Os países integrantes do MERCOSUL, assim como o Brasil, não apresentam dados
estatísticos de prevalência de infecção pelo HPV na população sexualmente ativa de seus
diversos estados e regiões. Os dados acerca da ocorrência do HPV, bem como seus genótipos,
são obtidos na análise de pacientes portadoras de neoplasias intraepiteliais cervicais e
carcinoma invasivo de colo uterino (MELLO et al, 2010, p. 176).
Estima-se que pelo menos 50% dos indivíduos sexualmente ativos irão entrar em
contato com o HPV em algum momento de suas vidas e que 80% das mulheres terão esse
contato até os 50 anos de idade (FEDRIZZI, 2011, p. 3).
Segundo a OMS (2012), mais de 630 milhões de homens e mulheres (1:10 pessoas)
estão infectadas pelo HPV. Para o Brasil, estima-se que haja 9 a 10 milhões de infectados por
esse vírus e que, a cada ano, 700 mil casos novos surjam, podendo ser considerada, portanto,
uma epidemia.
O grande número de parceiros sexuais é considerado como fator de risco mais
consistente para o HPV. O risco relativo para essa variável aumenta na medida em que o
número de parceiros aumenta (DALING et al, 2007). A infecção por HPV comporta-se
quanto a esse parâmetro, de modo semelhante às outras doenças sexualmente transmissíveis.
A Organização Mundial de Saúde afirma que o principal fator de risco para o câncer
do colo uterino é a infecção pelo HPV. No Brasil, entre 1979 e 2000 houve um aumento de
33,1% na mortalidade por câncer do colo uterino. Em 2003, 16.480 novos casos foram
estimados, com 4.110 óbitos. As taxas de incidência e mortalidade para câncer do colo uterino
na América Latina estão entre as mais altas do mundo (PINOTTI e RICCI, 2012).

2.4- INFECÇÃO PELO PAPILOMAVÍRUS NA ADOLESCÊNCIA

Estudo realizado na década de 1980 nos Estados Unidos por Queiroz, Pessoa e Souza
(2006) foi um dos primeiros a apontar a tendência crescente da prevalência de lesões
intraepiteliais entre adolescentes de 15 a 19 anos, tendo elevada taxa de prevalência
histológica de lesões de todos os graus. O número de mulheres jovens, entre 15 e 19 anos de
idade, desde esse ano, que contraem HPV quando começam a ter relações sexuais vem
aumentando (VILLA, 2007).
Fatores biológicos, falta de informação e conceitos equivocados, facilitam a
transmissão de doenças sexuais na adolescência. Dentre estas, o HPV não possui ainda um
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espaço significativo nas campanhas nacionais de educação e prevenção (CONTI, BORTOLIN
e KÜLKAMP, 2007, p.31).
Segundo Dores (2012) a prevalência do HPV varia de 10 a 50%, entre os 15 e 25 anos,
período de início da atividade sexual, onde é mais comum o encontro da infecção. Após essa
faixa etária, a prevalência cai consideravelmente, situando-se entre 3 a 5 % nas mulheres com
mais de 30 anos.
Para Rama, Roteli e Derchain (2008), as maiores prevalências de HPV são
encontradas em mulheres abaixo de 25 anos, com progressivo declínio linear após esta idade,
devido à elevação da idade resultar em mudanças dos hábitos sexuais, tornando as mulheres
menos expostas.
Campaner, Parellada e Cardoso (2011, p. 25) dizem que as adolescentes representam
um dos grupos de maior risco para a infecção pelo HPV. Certamente, os riscos para a
aquisição do HPV em adolescentes são semelhantes aos de mulheres adultas e incluem
principalmente novos parceiros sexuais e a falta do uso do preservativo. A maioria dos
estudos mostra que as adolescentes têm maior número de parceiros sexuais que as mulheres
adultas e são menos aderentes ao uso de preservativos.

2.5-

VACINA CONTRA O HPV

Em junho de 2006, foi aprovada pela Food and Drugs Administration (FDA), uma
vacina contra o HPV tipos 6, 11, 16 e 18 em mulheres de 9 a 26 anos de idade. Isso representa
um grande passo rumo ao aumento da qualidade e expetativa de vida das pessoas, pois esta,
juntamente com o exame preventivo, tem o potencial de reduzir a incidência de câncer do
colo do útero na geração atual e futura, desde que administrada antes da exposição ao vírus.
Segundo o INCA (2012) ambas, as vacinas, possuem maior indicação para meninas
que ainda não iniciaram a vida sexual, uma vez que apresentam maior eficácia na proteção de
indivíduos não expostos aos tipos virais presentes nas vacinas. Após o início da atividade
sexual a possibilidade de contato com o HPV aumenta progressivamente: 25% das
adolescentes apresentam infecção pelo HPV durante o primeiro ano após iniciação sexual e
três anos depois esse percentual sobe para 70%.
Após percorrerem suas trajetórias de desenvolvimento tecnológico, duas vacinas
encontram-se disponíveis no mercado hoje em dia. A bivalente contra os genótipos 16 e 18, e,
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outra, quadrivalente, que amplia a cobertura da bivalente e inclui os genótipos 6 e 11.
Aprovadas em mais de 80 países (BOSCH et al, 2008), no Brasil ganharam registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), primeiramente em 2006 para a
quadrivalente e, em 2008, para a bivalente.

A vacina quadrivalente Gardasil® deve ser aplicada em três doses intramusculares,
sendo a segunda e terceira dose com intervalos de 2 meses e 6 meses após a
primeira. A aplicação da vacina bivalente Cervarix® também é por via
intramuscular em 3 doses, sendo a segunda e a terceira com intervalos de 1 e 6
meses a partir da primeira dose (ANDRADE, 2012, p.30).

Para ambas as vacinas, ainda persistem dúvidas quanto ao verdadeiro impacto da sua
utilização em larga escala e em longo prazo. Dúvidas persistem quanto ao papel dos sorotipos
não cobertos pela vacina. Sabe-se que apenas os sorotipos 16 e 18 isoladamente são
responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer invasivo globalmente (SCHIFFMAN et
al., 2008). O que não sabemos ainda é da possibilidade de uma futura dominância dos
sorotipos carcinogênicos não cobertos pela vacina. Não se tem dados de forma conclusiva
sobre a duração da proteção imunológica que será obtida com as vacinas.
Ao que tudo indica, o próximo passo será o desenvolvimento de vacinas curativas para
o câncer cervical. O vasto conhecimento adquirido sobre a etiopatogenia da infecção viral
permitiu a identificação de dois genes do vírus conhecidos como E6 e E7, que tem papel
fundamental na oncogênese cervical. Vacinas curativas seriam extremamente úteis para
milhões de mulheres já infectadas, para as quais as vacinas profiláticas têm efeito somente
contra novas contaminações e, acima de tudo para milhares de portadoras de carcinoma
invasor (CARVALHO et al, 2012).

2.6- PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ADOLESCENTE

A promoção de saúde entre os adolescentes tem se tornado uma necessidade
imperativa. A alta incidência de gravidez precoce e indesejada, o abuso de álcool e outras
drogas, a delinquência, as doenças sexualmente transmissíveis e os transtornos de humor são
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alguns dos indicadores que sugerem ser este um grupo que precisa de cuidados preventivos
com sua saúde.
Dentre as diversas abordagens de prevenção a comportamentos de risco à saúde entre
adolescentes, encontram-se os programas de ensino de habilidades de vida. Segundo Murta et
al (2009, p. 182):

O termo habilidades de vida designa um conjunto de habilidades necessárias ao
enfrentamento saudável às demandas cotidianas, dentre as quais se incluem
habilidades para a tomada de decisão, resolução de problemas, pensamento crítico,
pensamento criativo, comunicação eficaz, relacionamento interpessoal,
autoconhecimento, empatia, manejo de emoções e de estresse.

Evidencia-se a efetividade de programas desta natureza na redução dos
comportamentos de risco e no fortalecimento de competências associadas à saúde entre
adolescentes e jovens. Tendo em vista a efetividade de programas de ensino de habilidades de
vida, a Organização Mundial de Saúde tem recomendado este tipo de programa como uma das
estratégias preferenciais de prevenção e promoção de saúde nesta etapa de vida.

2.7- ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADOLESCENTE
Os enfermeiros como profissionais de saúde com uma formação generalista atuam nas
diversas áreas como preventivas, curativas e, na educação em saúde, a saúde dos adolescentes
constitui uma interface da sua atuação. A Enfermagem faz parte do Trabalho em saúde e
também está presente na produção de serviços de saúde no âmbito coletivo. Esse trabalho vai
desde o “cuidar” de enfermagem, até a participação no planejamento em saúde.
No Brasil, os primeiros atendimentos dirigidos aos adolescentes surgem nos anos 70,
sendo um no Rio de Janeiro e dois em São Paulo. Os três serviços ligados a hospitais
universitários contribuem até hoje para a formação de profissionais voltados para a saúde do
adolescente (SANTOS e PRADO, 2002).
Desde então, a enfermagem vem atuando através de práticas assistenciais e educativas,
junto a outros profissionais da saúde e educação no acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento, controle das DST/AIDS, prevenção da gravidez indesejada, entre outras
necessidades de saúde do grupo, no interior da chamada atenção materno infantil (oficializada
em 1974/ 1975) e/ou atenção à saúde do adolescente (1989) e/ou saúde familiar (1994),
(CORRÊA, 2005).
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Segundo o Ministério da Saúde (2008), é fundamental que haja ampliação da
participação de profissionais de enfermagem no processo de assistir o adolescente, tendo em
vista a grande importância do campo, consideradas as necessidades de saúde emergentes desta
população.
Para a Associação Brasileira de Enfermagem ABEN (2001), a enfermagem pelo seu
contingente numérico é a maior força de trabalho em saúde e por sua diversidade de campos
de trabalho está presente em todos os tipos de serviços de atenção à saúde, precisa estar
sensível às necessidades e particularidades de vida dos adolescentes, de modo a promover um
cuidado de maior qualidade tornando o espaço de encontro entre o profissional e o
adolescente um espaço de acolhimento e crescimento.
O enfermeiro deve inserir-se nos projetos de atenção integral ao adolescente, para
tanto deve participar da organização e dos cuidados. Para isso deve ultrapassar ações
puramente técnicas e individualizadas e atuar numa visão integrativa, humanizada, voltada
para a valorização da vida e da construção da cidadania garantindo os direitos sociais desta
população. No contexto da atenção primária é fundamental se inserir na gestão do cuidado e
nas intervenções; conhecer necessidades seja em situações mórbidas, na prevenção de agravos
e na promoção da saúde desta população.
O interesse pela saúde do adolescente vem se expandindo por todo país, com a criação
de Comitês de Adolescência em vários Estados. Inicialmente isso se deu nas diversas
Secretarias, como a do Menor, Educação, Justiça, Segurança Pública, Cultura, Turismo e
Esporte. Atualmente, esse trabalho se caracteriza por desenvolver um programa de
atendimento intersetorial e multidisciplinar de atenção à saúde do adolescente, visto que os
profissionais de diversas áreas de atuação entenderam que para resolver os problemas,
desafios e riscos enfrentados pelos adolescentes, era necessário tratá-lo como um todo, sem
dividi-lo em áreas compartimentadas (HIGARASHI et al, 2011).

2.8- TEORIA DE OREM: teoria do auto cuidado

A teoria de Enfermagem de Orem foi desenvolvida entre 1959 a 1985. Baseia-se na
premissa que os pacientes podem cuidar de si próprios. Primariamente usada em reabilitação e
cuidados primários, onde o paciente é encorajado a ser independente o máximo possível. O
modelo de Orem é baseado em que todos os pacientes desejam cuidar de si próprios.
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Para a enfermagem, a Teoria de Orem subsidia a prática profissional ao permitir a
identificação dos fatores que atuam direta ou indiretamente no autocuidado, como
mecanismos facilitadores ou dificultadores na sua provisão (RODRIGUES, 2007).
Cabe ao enfermeiro identificar a demanda de cuidado e conduzir suas ações conforme
a capacidade de autocuidado do adolescente, intervindo apenas quando o indivíduo não for
capaz de desempenhar ações que satisfaçam essa demanda. A enfermagem auxilia o indivíduo
a maximizar, progressivamente, seu potencial para o autocuidado.
Uma das estratégias utilizadas pelas Áreas de Saúde do Adolescente e do Jovem do
Ministério da Saúde é o apoio à capacitação de adolescentes como promotores de sua saúde,
na perspectiva de que estes promovam mudanças de atitudes e de comportamento próprios
entre seus pares e que os leve a fazer escolhas mais saudáveis (SANTOS e PRADO, 2002).
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3-METODOLOGIA

3.1- TIPO DE PESQUISA

A metodologia de pesquisa, segundo Minayo (2003, p.16-18), é o caminho do
pensamento a ser seguido. Ocupa um lugar central na teoria e trata-se basicamente do
conjunto de técnicas a ser adotado para construir uma realidade.
Trata-se de pesquisa exploratória, uma vez que o objetivo deste estudo é conhecer os
saberes e práticas adotadas pelas adolescentes a respeito da prevenção do HPV. Para Severino
(2007, p.123), “a pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um
determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de
manifestação desse objeto. Na verdade, ela é uma preparação para a pesquisa explicativa”. Já
Figueiredo (2005) diz que:

O objetivo é a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade:
desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente,
fato ou fenômeno para realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar
e clarificar conceitos.

A pesquisa exploratória “permite ao investigador aumentar sua experiência em torno
de um determinado problema. Consiste em explorar tipicamente a primeira aproximação de
um tema e visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno. Um estudo
exploratório pode servir para levantar possíveis problemas de pesquisa” (LEOPARDI et al,
2001).
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3.2-ABORDAGEM

Optou-se por uma abordagem quantitativa, pois se pretende quantificar os saberes e
práticas oriundos do conhecimento que as adolescentes têm em relação ao HPV, bem como as
práticas conhecidas para sua prevenção.
Esta abordagem é utilizada quando o objeto de estudo pretende enfocar o
conhecimento de forma objetiva e mensurável, utilizando-se de dados estatísticos. Neste tipo
de estudo percebe-se a objetividade sendo caracterizada pelo processo de quantificação dos
dados coletados a partir de técnicas e procedimentos matemáticos (FIGUEIREDO, 2005).
E ainda, segundo Chizzotti (1991, p.52) as pesquisas quantitativas “prevêem a
mensuração de variáveis preestabelecidas, procurando verificar e explicar sua influência sobre
outras variáveis, mediante a análise da frequência de incidências e correlações estatísticas”.
Assim, o pesquisador descreve, explica e pode predizer.
Foi escolhida a abordagem quantitativa por esta se adequar melhor ao objeto de
estudo. Conforme Figueiredo (2005) método se apropria da analise estatística para o
tratamento de dados. Deve ser aplicado nas seguintes situações: quando é exigido um estudo
exploratório para um conhecimento mais profundo do problema ou objeto de pesquisa,
quando é necessário um diagnostico inicial da situação, nos estudos experimentais. O
diagnostico inicial sobre como as adolescentes se previnem do HPV, poderá direcionar a
enfermagem para atenção específica e produção de programas de educação em saúde.

3.3-MÉTODO

Na abordagem quantitativa/dedutiva o pesquisador seleciona uma amostra
representativa (da população) e determina o tamanho antes de coletar os dados. Utilizaremos
o método de estudo de caso, através de uma amostragem de conveniência, pois segundo
HABER at al (2001) este tipo de amostragem “é uma estratégia cada vez mais comum em que
o conhecimento que o pesquisador tem da população e seus elementos os tornam elegíveis
para o estudo. É usado para selecionar bem os casos a serem incluídos na amostra”.
Para tanto se desenhou como H (hipótese única) “As adolescentes não tem saberes
consistentes sobre HPV e por esse motivo não realizam práticas preventivas a respeito dessa
patologia”.
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3.4- SUJEITOS E CENÁRIO DA PESQUISA

O cenário da pesquisa foi o Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI) localizado
no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, integrante do complexo da
Universidade Federal Fluminense.
Segundo Menezes (2001, p. 32) o termo população (ou universo da pesquisa) é
definido como “a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características definidas
para um determinado estudo”.
Com base nessa afirmação, a população investigada foi de estudantes adolescentes do
sexo feminino com idade compreendida entre 15 e 19 anos que estavam dispostas e
autorizadas pelos pais a serem voluntárias neste estudo.
Como critério de exclusão adotou-se: adolescentes do sexo feminino que não tiveram
autorização de seus pais para participarem da pesquisa e não desejaram ser voluntárias.

3.5- COLETA DE DADOS

Foi elaborado um questionário que permitiu atender aos objetivos da pesquisa
aplicados às adolescentes voluntárias do estudo. Polit (1995, p.361) fala que coleta de dados
“são informações obtidas no desenvolvimento de um estudo. Então, definimos uma das
maneiras de coleta de dados”.
Menezes (2001, p.34) acrescenta que, “a coleta de dados está relacionada com o
problema, a hipótese ou os pressupostos da pesquisa e objetiva obter elementos para que os
objetivos propostos na pesquisa possam ser alcançados”. Dessa forma todas as variáveis são
independentes nesse estudo.
O instrumento de coleta de dados contou com perguntas abertas e fechadas com itens
sobre a temática abordada. Adotou-se tal procedimento, pois ao tentarmos realizar entrevistas
as adolescentes eram lacônicas e pouco expressavam o que desejavam.
Foram realizadas mais de cinco incursões ao Colégio, para haver empatia junto ao
grupo e a coleta só foi realizada após aprovação pelo Comitê de Ética CAAE
19280913000005243.
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3.6- TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS

A técnica de análise de dados utilizada na pesquisa foi estatística descritiva. Para
Minayo (1994, p.204), a “análise de expressão designa um conjunto de técnicas que trabalhe
com indicadores, para atingir a inferência formal”. Neste sentido, optou-se por apenas
descrever os achados no que se refere à frequência do número de casos e suas percentagens
analíticas, possibilitando estudos futuros para criação de abordagens educacionais sobre a
prevenção do HPV junto às adolescentes. Dessa forma, atesta-se que os dados tem apenas
validade interna, não sendo indicadores estatísticos de validade externa para projeção pois
trata-se de um grupo de adolescentes de determinado espaço escolar.

3.7- ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO

Análise crítica de riscos e benefícios
Riscos: A realização da pesquisa não prevê exposição a riscos físicos, psicológicos,
econômicos ou sociais aos sujeitos envolvidos na medida em que adotará todos os princípios
necessários para preservação da integridade dos sujeitos.
Benefício: A pesquisa é válida por permitir que as adolescentes adquiram
conhecimentos específicos e mais abrangentes sobre como se prevenirem a respeito do HPV.
Duração total da pesquisa
A partir da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade
Federal Fluminense, foi realizado a coleta de dados. A análise desses dados, bem como a
redação do Trabalho de Conclusão de Curso e sua defesa e apresentação obedeceu ao
cronograma do projeto.
Explicitação das responsabilidades do pesquisador, da instituição, do promotor e do
patrocinado
O pesquisador responsável foi a Professora Drª Helen Campos Ferreira e Suelen
Cristina de Alcântara Pereira, acadêmica do 9º período do Curso de Graduação e Licenciatura
em Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, responsáveis pela coordenação,
realização da pesquisa, integridade e bem estar dos sujeitos da pesquisa.
Instituição: Universidade Federal Fluminense
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Promotor: Suelen Cristina de Alcântara Pereira acadêmica do 9º período do Curso de
Graduação em Enfermagem da Aurora de Afonso Costa, e Profa. Dra. Helen Campos Ferreira
(orientadora).
As informações provenientes deste estudo, favoráveis ou não, serão utilizadas para
apenas fins científicos tendo o pesquisador o direito de divulgá-las em eventos da área
respaldados pela autorização dada pelos entrevistados quando da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e posteriormente, doado ao Grupo de Pesquisa CNPq
Saúde Integral da Mulher e do Recém Nascido para formação de banco de dados de pesquisa.
O pesquisador apresentou aos sujeitos os objetivos do estudo, o motivo da pesquisa, e
pediu que assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (TCLE), conforme a
Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde – CNS/MS
(BRASIL, 1996). Além deste termo, o estudo só foi possível após a aprovação do Comitê de
Ética e Pesquisa que, antes do início da coleta de dados avaliou o projeto e atestou sua
pertinência.
Esclareço que não utilizei nomes ou imagens dos sujeitos, protegendo-os de quaisquer
implicações, que possam vir a decorrer da pesquisa. Desta maneira, preservei a privacidade e
o anonimato dos indivíduos em obediência ao Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem.
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4- RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

A coleta de dados foi realizada com 30 estudantes do sexo feminino, em serie do
ensino médio, do Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI), no Município de Niteróiestado do Rio de Janeiro.
O COLUNI nasceu de um convênio da Universidade Federal Fluminense (UFF) com o
Governo do Estado do Rio de Janeiro, assinado em 2006. O COLUNI/UFF é uma Unidade
Acadêmica vinculada à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e destina-se ao atendimento
da demanda de Educação Infantil e de Educação Básica na UFF, bem como possibilita aos
estudantes das licenciaturas um espaço de vivência da prática de ensino por meio de estágio
supervisionado e projetos de Iniciação à Docência. O COLUNI atende hoje a 380 alunos.
As voluntárias desta pesquisa, após terem o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido assinado pelos pais, conforme preconiza a RS196/ do MS, no ano de 1996,
tiveram seus dados compilados na íntegra e interpretados usando-se matemática estatística
descritiva. Seus nomes foram mantidos em anonimato e seus dados estarão em posse da
autora, durante os próximos cinco anos, de acordo com a normatização de pesquisas com
seres humanos.
Para favorecer o entendimento, os resultados obtidos serão apresentados através de
gráficos e tabelas e, posteriormente cada dado sofrerá análise pela autora.
Os sujeitos foram caracterizados conforme demonstrado na tabela a seguir.

IDADE

FREQUÊNCIA

%

15 anos e 11 meses

08

27%

16 anos e 11 meses

10

33%

17 anos e 11 meses

10

33%

18 anos e 11 meses

01

3%

19 anos e 11 meses

01

3%

30

100%

Total

31

SÉRIE ESCOLAR

FREQUÊNCIA

%

1º ano

15

50%

2º ano

05

17%

3º ano

10

33%

30

100%

Total

Tabela nº 1- Caracterização dos sujeitos do estudo

A maior parte das voluntárias que participaram do estudo tinha a faixa etária de 16 a
17 anos, o que corresponde a 66% do total do estudo. Em relação à série escolar, 50% das
voluntárias cursava o 1º ano do ensino médio. O que chama atenção é que a idade média das
voluntárias não seria a idade ideal para cursar o 1º ano do ensino médio.

Em tese, um estudante deveria cursar o 1º ano do ensino médio aos 15 anos; o 2º
ano, aos 16; e o 3º ano, aos 17. Quem faz aniversário no segundo semestre, no
entanto, pode completar o ensino médio aos 18 anos sem nunca ter sido reprovado
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISA EDUCACIONAL (INEP,
2013)).

A primeira pergunta que constava no questionário era se as voluntárias já tinham
ouvido falar no Papilomavírus Humano (HPV). A resposta obtida encontra-se ilustrada no
gráfico a seguir.

Gráfico 1- Porcentagem do nº de adolescente que ouviu falar sobre o Papilomavírus Humano
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De acordo com os dados obtidos e demonstrados no gráfico, a maioria das
adolescentes já ouviu falar no HPV (73%). Porém, um dado preocupante nos salta os olhos:
uma parte considerável das voluntárias (26%), não ouviu falar no HPV. Esse dado se torna
preocupante porque segundo Rama, Roteli e Derchain (2008), as maiores prevalências de
HPV são encontradas em mulheres abaixo de 25 anos, com progressivo declínio linear após
esta idade. Portanto, é de extrema importância, o conhecimento dessas adolescentes acerca do
HPV e que, pelo menos, elas tenham ouvido algo relacionado a esse vírus. O período de início
da atividade sexual que geralmente ocorre na adolescência, é o período de maior encontro
com a infecção pelo HPV.
Permite-se inferir que ainda há falta de informação sobre o tema, ou a comunicação
não é eficaz. Assim, cumpre ao profissional enfermeiro mantar canal aberto de diálogo para
oferecer conhecimento da patologia e ao mesmo tempo instruir sobre medidas de prevenção
nas ações de educação em saúde no ambiente escolar.
Após pediu-se para que dissessem com as suas próprias palavras o que era, no sentido
de resgatar a elaboração mental produzida sobre a temática, e responderam:

Quadro 1- Porcentagem de adolescente que expressa conhecer o HPV

O que é o HPV

Frequência

%

Não sei, só ouvi falar.

06

20

É uma DST

15

50

Deixaram em branco

09

30

total

30

100

Metade das adolescentes (50%) disse que o HPV é uma Doença Sexualmente
Transmissível (DST). Como algumas voluntárias disseram que não tinham ouvido falar no
HPV, estas deixaram a resposta em branco (30%), outras disseram que já tinham ouvido falar,
mas que não sabiam explicar o que era (20%).
Algumas respostas foram bem elaboradas, dizendo sobre a relação do HPV com o
câncer de colo de útero e até citando as verrugas que o vírus pode causar. O Papiloma vírus
Humano (HPV) é um vírus que infecta célula epitelial da pele e da mucosa. Sabe-se que o
HPV constitui uma família de vírus com aproximadamente 200 tipos. Enquanto alguns deles
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causam apenas verrugas comuns no corpo, outros infectam a região genital, podendo
ocasionar lesões que, se não tratadas, se transformam em câncer de colo do útero (RAMOS,
2007).
Porém, os outro 50% relativos que declararam “não saber” e as que deixaram em
branco, confirmam a hipótese dessa pesquisa no sentido de que ainda elas não valorizam esse
conhecimento e por esse motivo não apresentam cuidados relativos à prevenção de HPV.
Portanto medidas de educação em saúde devem ser inseridas nas práticas educacionais para
que as tornem menos vulneráveis ao HPV.
Em relação à via de comunicação que elas ouviram falar sobre o HPV disseram:

Quadro 2- Via de comunicação que ouviu falar em HPV
Via de comunicação

Frequência

%

Amigos

11

37

Escola

08

27

Família

08

27

TV/ Rádio

06

20

Internet

04

13

Médico

03

10

Algumas voluntárias responderam mais de uma opção nessa pergunta. A pesquisa
mostra que o maior número de voluntárias ficou sabendo sobre o HPV através dos amigos
(37%), tanto a escola quanto a família tiveram o mesmo número de ações (27%). A opção
médico não tinha sido colocada no questionário, mas foi citada por algumas voluntárias como
via de informação (10%). A TV/ Rádio (20%) e a internet (13%) não foram tão citadas como
fonte de informação maciça, o que chama atenção, pois são meios de comunicação acessíveis
e de frequente uso por esse grupo social. A comunicação em massa tem a característica de
chegar a uma grande quantidade de receptores ao mesmo tempo. A internet como sendo um
dos meios de comunicação mais eficientes, pelo fato de interligar o mundo inteiro, poderia ter
sido mais citada na pesquisa.
Infere-se, então, que ações de cunho individual produzem comunicação mais eficaz
64%, logo além de todo aparato da mídia vale insistir neste conteúdo na escola e
disponibilizar-se, pessoalmente, para reiterada de dúvidas.
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Quando perguntadas se achavam que o HPV poderia ser perigoso, obtivemos as
seguintes respostas:
Gráfico 2 – Porcentagem de adolescente que pensam que o HPVé perigoso

A maior parte das voluntárias (90%) sabe que o HPV, tem um alto poder de
periculosidade e algumas disseram não saber se ele é perigoso ou não (10%). O HPV é um
vilão potente e silencioso, uma vez que existem quase 200 tipos e os mais perigosos não
apresentam sintomas. O famigerado HPV assusta porque origina o câncer de colo de útero,
mas ao mesmo tempo, poucos casos evoluem até a doença.
Nessa pergunta foi solicitado que elas dissertassem sobre o porquê achavam que o
HPV era perigoso, as respostas foram basicamente de que por se tratar de um vírus
transmitido através do sexo, ele se torna perigoso. Essa foi à resposta dada pela maioria das
voluntárias, sem, contudo, expressarem qual era o perigo e nem a amplitude dele.
Teme-se que associem às práticas sexuais e desenvolvam medo delas. Mas, pensa-se
que este pode ser um ponto positivo para educação do uso - sem exceção-de preservativo nas
atividades de relação sexuais entre eles. Pois um fenômeno já observado é que se sentirem
amadas elas abandonam o uso de preservativo entendendo que o “amor” não as torna
vulneráveis às DSTs.
Além de ser altamente perigoso, o HPV tem um grande poder de contágio, então
arguimos a cerca do contágio e disseram:
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Gráfico 3 – Porcentagem de adolescente que considera o HPV contagioso

A resposta dessa pergunta teve resultado pouco melhor do que a pergunta relacionada
ao perigo do HPV. A grande maioria das voluntárias (93%) sabe do poder de contágio do
HPV e poucas (10%) disseram não considerar que o vírus é contagioso. As adolescentes que
participaram dessa pesquisa valorizam mais o poder do contágio do vírus do que o seu perigo
propriamente dito.
Segundo o INCA (2013), estudos comprovam que 80% das mulheres após iniciarem a
vida sexual serão infectadas por um ou mais tipos de HPV em algum momento de suas vidas.
Estima-se que entre 25 e 50% da população feminina mundial esteja infectada por esse vírus.
Esses dados estatísticos só dão ênfase ao alto grau de contágio do vírus. É importante salientar
que ainda não é conhecido cientificamente a contagiosidade do HPV.
Como o HPV é um vírus transmitido sexualmente, ele é muito contagioso. A infecção
genital por HPV é a doença viral sexualmente transmissível mais frequente no mundo uma em
cada cinco mulheres é portadora do vírus (BRASIL, 2012).
A próxima pergunta realizada no estudo foi em relação à transmissão HPV. As
respostas encontram-se retratadas no quadro a seguir:
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Quadro 3 – Como o HPV é transmitido

Transmissão do HPV:

Frequência

%

Não sei

02

07

Via sexual

28

93

Transfusão de sangue

06

20

Alimentação

0

0

Transmissão vertical
(mãe/ feto)
Objetos íntimos

06

20

01

03

Através da pele

0

0

A transmissão do Papilomavírus se dá por contato direto com a pele ou mucosa
infectada. A principal via de transmissão do HPV é através do contato sexual, mas existe a
possibilidade de transmissão vertical (mãe/feto) e de inoculação através de objetos que
alberguem o HPV (VARELLA, 2012).
Os tipos de HPV que causam infecção na região anal e genital quase sempre são
transmitidos sexualmente. Entretanto, alguns aspectos da transmissão do vírus ainda são
desconhecidos. A transmissão do HPV de mãe para filho pode ocorrer por meio do trato
genital materno infectado, no momento do parto, mas somente um pequeno número de
crianças desenvolve a papilomatose.
Quase todas as voluntárias sabiam que a via sexual (93%) é a principal via de
transmissão do HPV. Porém, as outras vias de transmissão menos comuns que são a
transmissão vertical (20%) e através de objetos íntimos (3%), quase não foram pontuadas
pelas voluntárias. A contaminação através da transfusão sanguínea foi bastante citada (20%),
mas sabe-se que a contaminação não ocorre. A transmissão através da alimentação e através
da pele não foi citada pelas voluntárias. Uma pequena parcela (7%) disse não saber a forma de
transmissão do vírus.
Então, 30% das respostas são inadequadas de forma clara, como se dá a transmissão
do HPV permanece sem esclarecimentos. Ressalta-se que em relação ao n(100%) apenas 7%
dizem não saber. Quando não se tem clareza do assunto cria-se um conjunto de mitos, de
maneiras equivocadas e hábitos não condizentes em relação à prevenção de HPV, que podem
ser diminuídas através de processos educacionais em saúde sobre tal temática.
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O fato de o HPV provocar sintomas foi outra pergunta realizada para as voluntárias.
As repostas estão representadas no gráfico a seguir:

Gráfico 4 – Porcentagem de adolescentes que pensam que o HPV provoca algum sintoma

O HPV pode causar sintomas ou não foi à resposta mais citada pelas voluntárias
(63%), boa parcela delas disseram não saber se o vírus pode causar sintomas (27%) e a menor
parte disse que o HPV sempre causa sintomas (10%). A resposta foi surpreendente, pois a
maioria das pessoas admite que o HPV sempre cause sintomas e as adolescentes que
participaram desse estudo mostraram saber que o vírus nem sempre causa sintomas.
Interessante já que existe parcela delas que dizem não saber. A maioria das infecções
por HPV é assintomática ou inapetente e de caráter transitório, ou seja, regride
espontaneamente. A célula pode estar infectada, estar com o vírus, mas o corpo não deixar
que o vírus ocasione nenhuma lesão. A gravidade dos sintomas vai depender do tipo de HPV
e do local da infecção. Estima-se que somente cerca de 5% das pessoas infectadas pelo HPV
desenvolverá alguma forma de manifestação (INCA 2013). O que irá levar ao aparecimento
de lesões é a combinação da imunidade do corpo e da genética.
Então se questionou qual tipo de sintomas e ou sinais o vírus pode causar.
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Quadro 4 – Porcentagem de adolescentes que referiram sintomas/sinais do HPV
Quais sintomas:

Frequência

%

Não sei

17

57

Em branco

11

37

Verrugas

02

07

Os sinais/sintomas que foram citados por poucas voluntárias foi a verruga (7%), a
grande maioria (57%) disse não saber qual sinal/sintoma ele pode causar e outras deixaram a
resposta em branco (37%). Muitas voluntárias nem sabiam que o HPV provoca sinais e
sintomas, esse é um fator importante que praticamente determina que elas não saibam o que o
HPV pode causar.
A manifestação mais característica e frequente da infecção por HPV é a formação de
verrugas, que são lesões hiperproliferativas benignas também chamadas de papilomas, de
onde deriva o nome do vírus. Contudo, diferentes subtipos de HPV são responsáveis por
causar diversas patologias.
A infecção pode se manifestar de duas formas: clínica e subclínica.

As lesões clínicas se apresentam como verrugas ou lesões exofíticas, são
tecnicamente denominadas condilomas acuminados e popularmente chamadas
"crista de galo", "figueira" ou "cavalo de crista". Têm aspecto de couve-flor e
tamanho variável. Nas mulheres podem aparecer no colo do útero, vagina, vulva,
região pubiana, perineal, perianal e ânus. Essas lesões também podem aparecer na
boca e na garganta em ambos os sexos. As infecções subclínicas (não visíveis ao
olho nu) podem ser encontradas nos mesmos locais e não apresentam nenhum
sintoma ou sinal. No colo do útero são chamadas de Lesões Intra-epiteliais de Baixo
Grau/Neoplasia Intra-epitelial grau I (NIC I), que refletem apenas a presença do
vírus, e de Lesões Intra-epiteliais de Alto Grau/Neoplasia Intra-epitelial graus II ou
III (NIC II ou III), que são as verdadeiras lesões precursoras do câncer do colo do
útero (INCA, 2013).

Como o Papilomavírus é altamente contagioso, perigoso e pode apresentar sintomas
que vão desde verrugas na região genital e oral, até gerar o câncer de colo de uterino, sua
prevenção é de extrema importância.
Logo, a hipótese se comprova, pois a compreensão desta morbidade está limitada, por
parte das adolescentes tendo em vista que sabem “que é perigoso, contagioso”, mas não
reconheceriam a manifestação do mesmo em seus corpos. O enfermeiro, poderia através da
saúde escolar crias estratégias de conscientização sobre auto cuidado corporal visando
esclarecer o aparecimento de sinais e sintomas de HPV.
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Quadro 5 – Identificação das principais formas de prevenção do HPV
Prevenção do HPV:

Frequência

%

Preservativo

18

60

Vacinação

09

30

Papanicolau

01

03

Todas as alternativas

11

37

Nenhuma das alternativas

0

0

A principal forma de prevenção do HPV é o uso de preservativo que foi citado pela
maioria das voluntárias (60%). Apesar de sempre recomendado o uso de preservativo durante
todo o contato sexual, não protege totalmente da infecção pelo HPV, pois não cobre todas as
áreas passíveis de ser infectadas. Na presença de infecção na vulva, na região pubiana,
perineal e perianal, o vírus poderá ser transmitido apesar do uso do preservativo. A camisinha
feminina, que cobre também a vulva, evita mais eficazmente o contágio se utilizada desde o
início da relação sexual (INCA 2013).
Apenas uma voluntária (3%) escolheu o exame de Papanicolau (também conhecido
como preventivo, exame citológico, exame colpocitológico e citologia oncótica) como forma
de prevenção contra o HPV. Para evitar que a contaminação pelo HPV se transforme em
câncer, é fundamental que as mulheres se submetam ao exame preventivo regularmente. O
teste de Papanicolau é o exame preventivo mais comum. Como ele é um exame citológico, ele
não detecta o vírus do HPV, mas as alterações que causa nas células do colo do útero
(BATISTA; MASTROENI, 2012).
Para os especialistas, a arma mais eficiente contra o HPV é a vacinação, hoje
recomendada para meninas e jovens de 9 a 26 anos. Essa foi a segunda opção mais marcada
pelas voluntárias (30%). A eficácia da vacina é alta, combatendo tipos de HPV causadores de
câncer de colo de útero e também contra os tipos que mais provocam verrugas genitais.
A prevenção ideal contra o HPV seria a combinação do uso de preservativo, a
realização do exame preventivo (Papanicolau) regularmente, e a vacinação antes do início da
vida sexual, a resposta correta para essa pergunta seria todas as alternativas, que foi a resposta
escolhida por quase metade das voluntárias (37%).
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A infecção pelo HPV representa o principal fator de risco para o surgimento do câncer
de colo de útero. Praticamente 100% dos casos de câncer de colo uterino tem relação com o
vírus. Sobre isto se tentou conhecer essa relação entre as adolescentes que responderam:

Gráfico 5 – Porcentagem de adolescentes que relacionam HPV com câncer de colo de útero

O câncer de colo de útero é um tumor que se desenvolve a partir de alterações no colo
uterino. As alterações iniciais, chamadas de lesões precursoras, são totalmente curáveis e, se
não tratadas, podem demorar muitos anos para se transformar em câncer.
Pelo menos 13 tipos de HPV são considerados oncogênicos, apresentando maior risco
ou probabilidade de provocar infecções. Dentre os tipos de HPV de alto risco oncogênico, os
tipos 16 e 18 estão presentes em 70% dos casos de câncer de colo de útero.
Em 1996, uma conferência de consenso realizada pelo Instituto Nacional do Câncer
dos EUA enfatizou que o câncer de colo uterino, em todos os casos é o primeiro tumor sólido
essencialmente induzido por vírus.
A maior parte das voluntárias deste estudo (87%) sabe que o HPV pode causar câncer
de colo de útero e apenas (13%) não sabem dessa relação do HPV com o câncer cervical.
Torna-se necessária a desmitificação do exame de Papanicolau para a clientela juvenil, que a
partir do primeiro exame pode ser detectado vulnerabilidade ou não e presença de vírus HPV,
sendo necessária sua classificação. Isto demonstra que a população tem por hábito procurar os
médicos quando já apresenta sinais da patologia não adotando esquema preventivo.
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Arguiu-se a respeito da vacinação contra o HPV e elas informaram:

Gráfico 6 – Porcentagem de adolescente que sabem sobre a vacinação contra o HPV

No grupo estudado, um pouco mais da metade das voluntárias (53%) já ouviu falar na
vacina contra o HPV, mas nos assusta que uma quantidade um pouco menor que a metade
(47%) disse nunca ter ouvido falar na vacinação. Ressalta-se que algumas adolescentes que
participaram da pesquisa relataram inclusive estar em uso da vacina. Como três voluntárias
disseram ter ouvido falar sobre o HPV através de seus médicos, entende-se que seja através
dos mesmos que ficaram sabendo da vacina e por isso estão vacinadas.
De acordo com a ANVISA, a vacina quadrivalente é indicada para mulheres e homens
entre 9 e 26 anos de idade, pois além da prevenção contra lesões pré-cancerosas de colo de
útero esta vacina previne também o surgimento de verrugas genitais. A vacina bivalente foi
aprovada apenas para mulheres entre 10 e 25 anos porque só previne contra lesões précancerosas de colo de útero. Há de serem esclarecidas sobre a vacinação e propiciar acesso
delas à vacinação. Outra possibilidade de atuação do enfermeiro cuja intervenção merece
acurado exame e registro da cobertura epidemiológica.
Como nem todas as voluntárias conheciam a vacinação contra o HPV, só as que
disseram que conheciam a vacina responderam a pergunta sobre o principal objetivo da
vacinação.
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Quadro 6 – Percentagem de adolescente que sabem o principal objetivo da vacinação
Objetivo da vacinação:

Frequência

%

Prevenção do câncer de
colo de útero
Prevenção da gravidez

13

81

0

0

Prevenção de DST’s

03

19

Não sei

0

0

Do número total de voluntárias que disseram ter ouvido falar na vacinação contra o
HPV, um número relevante (81%) expressou que o objetivo é a prevenção do câncer de colo
de útero e apenas três (19%) disseram que seu objetivo principal é a prevenção de DST’s.
Nenhuma voluntária disse que o objetivo principal da vacina era a prevenção da gravidez e
nenhuma marcou a opção não sei.
É importante ressaltar que as vacinas contra o HPV são preventivas, tendo como
objetivo evitar a infecção pelos tipos de HPV que estão associados ao câncer de colo uterino.
Nenhuma das vacinas é terapêutica, ou seja, não há eficácia contra infecções ou lesões já
existentes.
O tratamento das lesões é local, doloroso e guarda técnica específica para tal. Estudos
apontam que mulheres jovens só procuram os médicos quando esteticamente as verrugas são
detectadas. E não valorizam seu aparecimento.

Quadro 7 – Porcentagem de adolescentes que referem saber a indicação da vacinação
Quando a vacina é
indicada?
Primeiro ano de vida

Frequência

%

0

0

Antes do início da
atividade sexual
Após início da atividade
sexual
Quando planejada uma
gravidez
Não sei

08

27

03

10

0

0

19

63
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A opção mais marcada pelas adolescentes sobre a indicação da vacina foi “não sei”
(63%). Como quase metade nunca tinha ouvido falar na vacina está aí o fundamento delas
também não saberem quando ela está indicada. A vacina contra o HPV ainda é um método de
prevenção recente, visto que só começou a ser comercializada no mundo há poucos anos,
tendo sido aprovada em 2006. Por se tratar de um método novo, muitas pessoas ainda não
sabem de sua existência e muito menos dos seus objetivos e indicação.
Em segundo lugar aparece a opção “antes do início da atividade sexual” (27%) que
seria a opção correta. Segundo o INCA (2012) ambas, as vacinas, possuem maior indicação
para meninas que ainda não iniciaram a vida sexual, uma vez que apresentam maior eficácia
na proteção de indivíduos não expostos aos tipos virais presentes nas vacinas.
A opção “após início da atividade sexual” representou uma baixa porcentagem na
pesquisa (10%). Após o início da atividade sexual a possibilidade de contato com o HPV
aumenta progressivamente por isso não é indicada a utilização da vacina. Não há, até o
momento, evidência científica de benefício significativo em vacinar mulheres previamente
expostas ao HPV. As opções primeiro ano de vida e quando planejada uma gravidez não
foram marcadas por ninguém. Verifica-se que se encontra informadas sobre a indicação, mas
desconhecem os pormenores dela.
Questionou-se a educação em saúde sobre as doenças sexualmente transmitidas, sob
aspecto de relacionar o tema entre as informações recebidas.

Gráfico 7 – Porcentagem de adolescentes que refiram estudo na escola sobre DST’s

44

No questionário constava a pergunta se na escola em que estudam já foi realizado
algum estudo sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s). Como evidenciado no
gráfico acima a maior parte das voluntárias (60%) respondeu que sim, porém quase metade
(20%) não sabia se já tinha sido realizado ou respondeu que nunca foi realizado (20%). Pode
ser que as voluntárias que tenham respondido “não” a essa pergunta, não tenham participado
do estudo ou não estudavam na Escola ainda. As estudantes que responderam que “já foi
feito”, relataram que foram realizadas palestras pela equipe de saúde do colégio e por
palestrantes de fora da escola, porém elas referiram que não tiveram a oportunidade de fazer
perguntas e tirar dúvidas.
O Colégio Universitário Geraldo Reis é uma das escolas de rede pública de ensino em
que foi implantado o Programa Saúde na Escola (PSE). Esse programa foi criado em 2007 e
lançado em 2008.

O PSE contribui para a formação integral dos estudantes por meio de ações de
promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos à saúde e atenção à saúde,
visando o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno
desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens da rede pública de ensino. O
PSE visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde,
proporcionando qualidade de vida dos educandos (BRASIL, 2012).

O COLUNI conta com um enfermeiro e uma auxiliar de enfermagem que ajuda nos
procedimentos básicos e na educação em saúde, além de acadêmicas de enfermagem da UFF
que desenvolvem projetos de extensão na escola e, algumas vezes, palestrantes de fora que
realizam trabalhos com os alunos.
Como o PSE foi implantado na escola os alunos são beneficiados com educação em
saúde direcionados para o contexto escolar e social da região. As ações do PSE estão
pactuadas no projeto político pedagógico da escola.
Não obtive maiores informações, além das citadas acima em relação a estudos sobre
DST’s na Escola. Resumidamente são realizados estudos sobre DST’s além de educação em
saúde voltados para higiene pessoal e sexualidade. Porém, como as adolescentes apontam, há
necessidade de diálogos e maior conscientização sobre a temática.
Quando questionadas se pensavam ser necessário receber orientações específicas de
como se prevenir contra o HPV, todas as voluntárias responderam que sim. Esse é um dado
importante, uma vez que elas desejam receber mais informações, está aí uma oportunidade de
realizar educação em saúde voltada para DST’s, principalmente para prevenção do HPV.
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Gráfico 8 – Porcentagem de adolescentes que querem ter a possibilidade de fazer perguntas e
obter respostas sobre o HPV

Quase todas as voluntárias (93%) desejam ter a possibilidade de fazer perguntas e
obter respostas relacionadas ao HPV e apenas (7%) não desejam. Todas acham necessário
receber orientações específicas, mas nem todas gostariam de fazer perguntas e respostas.
Talvez esse não seja o método escolhido por elas para obter mais informações sobre o
HPVpois, o que percebo que idealizam é o individual e singular.
Perguntei então qual seria a forma que elas desejam fazer as perguntas e obter as
respostas. Os resultados encontram-se descritos a seguir:

Quadro 8 – Forma de fazer perguntas e obter respostas
De que forma?

Frequência

%

Escrita

05

17

Falada

07

23

Blogs

01

03

Rodas de conversas

17

57

Não sei

0

0

Roda de conversa foi a opção escolhida pela maioria das voluntárias 57%. No conceito
formal, roda de conversa significa uma conversação grupal ou diálogo, do qual participam
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diferentes pessoas, agrupadas em círculo, sobre algum ou vários assuntos do seu interesse
(PETIT, 2012, p.2). Os principais objetivos das rodas de conversa são expor suas ideias e
ouvir as ideias dos outros, retirar dúvidas, dar sugestões. As rodas de conversa são bastante
utilizadas na área de ensino como instrumento ou prática pedagógica para socialização dos
conhecimentos dos alunos.
A linguagem falada (23%) e escrita (17%) foi respectivamente a segunda e a terceira
opção das voluntárias em fazer perguntas e obter respostas sobre o HPV. Esses meios de
linguagem são chamados meios de comunicação verbal. O sucesso da comunicação verbal
depende completamente da clareza das mensagens passadas, da objetividade do comunicador
e do feedback da mensagem recebida. Para que haja êxito na comunicação verbal, seja ela
escrita ou falada, o receptor da mensagem precisa compreender o que lê ou ouve, para isso é
necessário que a mensagem esteja em um código comum ao emissor e ao receptor.
Apenas uma voluntária escolheu a opção blog. Os blogs tem em geral um foco, uma
temática proposta. Muitos blogs fornecem comentários ou notícias sobre o assunto em
particular. A capacidade de leitores deixarem comentários de forma a interagir com o autor e
outros leitores é uma parte essencial de muitos blogs.
Este estudo nos faz refletir sobre o que e como o enfermeiro pode usar de estratégias
que sejam pertinentes ao grupo de adolescente, através de processos dialógicos por opção, que
transmitam e seja apreendido saberes que os modifique para realização de práticas que
possibilitem prevenção contra HPV em adolescentes do sexo feminino.
A hipótese de que as adolescentes não tem saberes consistentes sobre HPV e por esse
motivo não realizam práticas preventivas a respeito dessa patologia, está confirmada para esse
grupo. Mas serão necessários outros estudos junto as adolescentes que acure qual é a variável
interveniente que as fazem desconsiderar a prevenção contra o HPV.

47

5- CONCLUSÃO

Os saberes das adolescentes acerca do HPV e sua prevenção são limitados haja vista
que já ouviram falar sobre o assunto, mas ainda apresentam dúvidas. Ao conhecer os saberes e
práticas adotadas pelas adolescentes a respeito da prevenção do HPV verificou-se que: sabiam
que o HPV é transmitido sexualmente, porém muitas não sabiam da transmissão vertical e
nem através de objetos íntimos.
O conhecimento delas sobre o vírus é que este oferece perigo e é contagioso.
Mostraram saber que a principal forma de prevenção é o uso de preservativo, mas não sabem
da importância da realização do Papanicolau. Quase metade não sabe da existência da vacina
contra o HPV e muito menos sua indicação e objetivo da mesma. Esses foram os dados mais
preocupantes captados no questionário. Como elas não sabem de todas as formas de
prevenção, provavelmente elas não estão adotando as práticas corretas para se protegerem
contra o vírus.
Têm no ambiente escolar abordagem sobre DSTs, mas gostariam de receber orientação
dialógica de esclarecimentos. Uma pequena parte do grupo não valorizou a temática e diz não
ter necessidade de maiores explicações. A estratégia de prevenção mais utilizada é o
preservativo. Não existem práticas específicas adotadas pelas adolescentes acerca da
prevenção do HPV. Contudo, não reconhecem os sinais e sintomas da doença e nem a
necessidade de exame de Papanicolau periódico, ou mesmo apenas para detecção de
vulnerabilidade.
Em relação aos sinais e sintomas, é oportuno destacar que elas sabiam que o HPV
pode causar sintomas ou não, mas não tinham conhecimento dos tipos de sintomas causados
por esse vírus tão perigoso. A relação do HPV com o câncer de colo de útero pareceu-me que
desconheciam ser uma consequência.
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A enfermagem pode atuar diminuindo o índice de vulnerabilidade acerca desta
patologia no grupo de adolescentes, mantendo canal de diálogo aberto nos Programas de
Saúde Escolar em parceria com Unidades Básicas de Saúde. Insistir em educação continuada
sobre o assunto e testar periodicamente como as adolescentes dizem se prevenir do HPV.
Ao propor estratégias de educação em saúde, utilizando os depoimentos das
adolescentes, as mesmas desejam obter mais informações sobre o HPV, muitas me
perguntaram sobre a realização de alguma atividade educativa, pois elas têm muitas dúvidas
que gostariam de retirar. Meu contato com elas não durou muitos dias, mas foi o bastante para
criar um vínculo e perceber que elas gostaram da minha presença e solicitaram minha volta
para realizar alguma atividade em que elas recebam orientações específicas sobre o HPV.
Esta é uma ótima oportunidade para aproveitar uma necessidade sentida pelo grupo de
educação em saúde voltada para o HPV. Sugeri algumas estratégias como palestras, jogos
educativos e rodas de conversa, estratégias estas, que façam um consórcio entre informação,
debate, reflexão, influência recíproca e participação grupal. A possibilidade de realização
destas atividades está em estudo pela direção da escola, e logo que possível será realizada.
O uso de tecnologias educativas para adolescentes é imprescindível no
desenvolvimento da Educação em Saúde, visto que tenta superar o modelo tradicional de
saber e autonomia, para um saber em que os adolescentes se tornam os protagonistas no ato
educativo, se envolvendo mais ativamente.
A atuação da enfermagem junto aos adolescentes deve priorizar a promoção da saúde e
prevenção das doenças. Como o HPV ainda não possui um espaço significativo em
campanhas nacionais de prevenção e educação, o enfermeiro deve exercer seu papel de
educador em relação a essa DST, criando um vínculo de confiança com os adolescentes para
assim facilitar a troca de saberes com esse grupo.
Para que isso ocorra, o enfermeiro necessita ouvir e valorizar os sentimentos e as
várias preocupações dos adolescentes. Esta realidade nos mostra que a atenção integral
direcionada aos adolescentes, e que considere as mudanças biopsicossociais pelas quais eles
passam neste momento de suas vidas, constitui-se num desafio.
A realização deste estudo me proporcionou um enriquecimento pessoal e profissional,
uma vez que foi um instrumento significativo no meu processo de aprendizagem, que deve ser
contínuo, e contribuindo no aperfeiçoamento do conhecimento teórico a respeito do tema
central.
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7. APÊNDICES E ANEXOS

APÊNDICE A:
QUESTIONÁRIO SOBRE PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV)
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL E PSIQUIÁTRICA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Iniciais: ___/___/___/___
Idade: _____
Série escolar: ____________

Questionário Sobre Papilomavírus Humano (HPV)
Não deixe nenhuma questão em branco

1-

Você já ouviu falar no Papilomavírus Humano (HPV)?
( )Sim
( )Não

2Diga então com suas palavras o que é:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________
3-

Por qual via de comunicação você ouviu falar em HPV? *
( )Amigos ( )Escola ( )Família ( )TV/ Rádio ( )Internet

4-

Você pensa que o HPV pode ser perigoso?
( )Sim
( )Não
( )Não sei
Por que?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5-

Você considera que o HPV é contagioso?
( )Sim
( )Não

6(

)Não sei
( )Via sexual
( )Transmissão vertical(mãe/feto)
7( )Não sei

Sabe dizer quais?

Sabe dizer como ele é transmitido?*
( )Transfusão de sangue
( )Pela alimentação
( )Através de objetos íntimos ( )Através da pele

Você acha que o HPV provoca sinais e sintomas?
( )Sempre causa sintomas ( )Pode causar sintomas ou não
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___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8-

Quais as principais formas de prevenção do HPV?
( )Uso de preservativo ( )Vacinação ( )Realização do Papanicolau (preventivo)
( )Todas as alternativas ( )Nenhuma das alternativas

9-

Você acha que o HPV pode causar câncer de colo de
útero?
( )Sim

( )Não

( )Sim

Já ouviu falar da vacinação contra o HPV?
( )Não

10-

11-

Se sim, qual o principal objetivo desta vacinação?
( )Não sei
( )Prevenção do câncer de colo de útero
gravidez
( )Prevenção de DST’s

12( )Não sei
sexual
gravidez

( )Prevenção de

Quando é indicada a vacinação?
( )No primeiro ano de vida
( )Antes do início da atividade
( )Após início da atividade sexual
( )Quando planejada uma

13-

Na sua escola já foi feito algum estudo sobre Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST’s)?
( )Sim
( )Não
( )Não sei

14-

Você pensa ser necessário receber orientações
específicas de como se prevenir contra o HPV?
( )Sim
( )Não
( )Não sei

15-

Gostaria de ter possibilidade de fazer perguntas e
obter respostas imediatas sobre o HPV?
( )Sim
( )Não

16( )Não sei

( )Escrita

De que forma?
( )Falada
( )Blogs

( )Rodas de conversas

Obrigada pela participação!
*Assinale quantas alternativas quiser.

ANEXO A:
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MAIORES DE
IDADE
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIÁTRICA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

PROJETO DE PESQUISA: “SABERES E PRÁTICAS DE ADOLESCENTES DO SEXO
FEMININO ACERCA DA PREVENÇÃO DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO”.
Pesquisador Responsável: Profª Drª. Helen Campos Ferreira.
Coleta de dados: Suelen Cristina de Alcântara Pereira.

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “Prevenção do Papilomavírus Humano:
conhecimento de adolescentes em relação ao autocuidado”. Ela tem como objetivo conhecer os saberes e práticas
adotadas pelas adolescentes a respeito do HPV. Não serão realizadas perguntas sobre a vida sexual, apenas
perguntas sobre o conhecimento acerca do HPV, como já mencionado anteriormente.
A sua participação neste estudo é voluntária e será de muita importância para nós, mas caso você desista
de participar a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você.
Para tanto, se faz necessário aplicarmos um questionário a fim de registramos as suas respostas. As
respostas serão transcritas, ficarão anônimas e confidenciais, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu
nome em qualquer fase do estudo, pois ela será identificada por um número ou por uma letra ou outro código.
Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados e publicados em eventos
e/ou revistas científicas.
Você não terá nenhum custo ou receberá qualquer valor em dinheiro. È válido ressaltar que este estudo
não oferece risco de qualquer natureza biológica ou psicológica e, não será utilizado para quaisquer outros
objetivos a não ser o mencionado.
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail e endereço do pesquisador,
podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação agora ou a qualquer momento.

Obrigada pela participação,
________________________________________
Suelen Cristina de Alcântara Pereira

Suelen Cristina de Alcântara Pereira

Helen Campos Ferreira

Email: suelenenf@hotmail.com

Email: helen.campos@gmail.com
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Telefone: 021

6999-5222

Telefone: 021

9628-0921

Declaro conhecer para que serve o estudo e qual procedimento serei submetida. A explicação
que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que eu sou livre para interromper a
minha participação na pesquisa a qualquer momento, sem justificar a decisão tomada. Sei que o meu
nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.

Eu,____________________________________, portador da Cédula de identidade nº______________, e
inscrito no CPF_________________, concordo de livre e espontânea vontade na participação como voluntária
do estudo “PREVENÇÃO DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO: conhecimento de adolescentes em relação ao
autocuidado”.

Niterói, _______de_______________de 2013.

___________________________________________________
Assinatura

Suelen Cristina de Alcântara Pereira
RG: 11172980-2
CPF: 052184527-00
R: Cel. Moreira César, 101 apt 1303
Tel: (21) 3464-9898/ 6999-5222

Helen Campos Ferreira
RG: 81442285-3
CPF: 501387157-34
R: Eduardo Ornellas, 121 apto 105
Tel: (21) 2605-4445/ 9628-0921
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ANEXO B:
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MENORES DE
IDADE

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIÁTRICA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

PROJETO DE PESQUISA: “SABERES E PRÁTICAS DE ADOLESCENTES DO SEXO
FEMININO ACERCA DA PREVENÇÃO DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO”.
Pesquisador Responsável: Profª Drª. Helen Campos Ferreira.
Coleta de dados: Suelen Cristina de Alcântara Pereira.

Sua filha está sendo convidada a participar da pesquisa “Prevenção do Papilomavírus Humano:
conhecimento de adolescentes em relação ao autocuidado”. Ela tem como objetivo conhecer os saberes e práticas
adotadas pelas adolescentes a respeito do HPV. Não serão realizadas perguntas sobre a vida sexual da
adolescente, apenas perguntas sobre o conhecimento acerca do HPV, como já mencionado anteriormente.
A participação da sua filha neste estudo é voluntária e será de muita importância para nós, mas caso a
mesma desista de participar a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a sua filha ou a você como
responsável.
Para tanto, se faz necessário aplicarmos um questionário a fim de registramos as respostas da sua filha.
As respostas serão transcritas, ficarão anônimas e confidenciais, isto é, em nenhum momento será divulgado o
nome da sua filha em qualquer fase do estudo, pois ela será identificada por um número ou por uma letra ou
outro código. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados e publicados
em eventos e/ou revistas científicas.
Você não terá nenhum custo ou receberá qualquer valor em dinheiro. È válido ressaltar que este estudo
não oferece risco de qualquer natureza biológica ou psicológica e, não será utilizado para quaisquer outros
objetivos a não ser o mencionado.
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail e endereço do pesquisador,
podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e a participação da sua filha agora ou a qualquer momento.

Obrigada pela participação,
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________________________________________
Suelen Cristina de Alcântara Pereira

Suelen Cristina de Alcântara Pereira

Helen Campos Ferreira

Email: suelenenf@hotmail.com

Email: helen.campos@gmail.com

Telefone: 021

Telefone: 021

6999-5222

9628-0921

Declaro conhecer para que serve o estudo e qual procedimento ao qual o menor sob minha
responsabilidade será submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi
que eu e a menor sob minha responsabilidade somos livres para interromper a participação dela na pesquisa a
qualquer momento, sem justificar a decisão tomada. Sei que o nome da menor não será divulgado, que não
teremos despesas e não receberemos dinheiro por participar do estudo.

Eu,____________________________________, portador da Cédula de identidade nº______________, e
inscrito no CPF_________________, responsável legal por __________________________, concordo de livre e
espontânea vontade na sua participação como voluntária do estudo “PREVENÇÃO DO PAPILOMAVÍRUS
HUMANO: conhecimento de adolescentes em relação ao autocuidado”.

Niterói, _______de_______________de 2013.

__________________________________
Assinatura do responsável legal

_______________________________
Testemunha

Suelen Cristina de Alcântara Pereira
RG: 11172980-2
CPF: 052184527-00
R: Cel. Moreira César, 101 apt 1303
Tel: (21) 3464-9898/ 6999-5222

____________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa/ menor de idade

_____________________________________
Testemunha

Helen Campos Ferreira
RG: 81442285-3
CPF: 501387157-34
R: Eduardo Ornellas, 121 apto 105
Tel: (21) 2605-4445/ 9628-0921
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“É muito melhor lançar-se em busca de conquistas
grandiosas, mesmo expondo-se ao fracasso, do que
alinhar-se com os pobres de espírito, que nem
gozam muito nem sofrem muito, porque vivem numa
penumbra cinzenta, onde não conhecem nem vitória,
nem derrota.”

Theodore Roosevelt

