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RESUMO

Embora  ainda  pouco  conhecido  pela  maioria  dos  brasileiros,  o  Papilomavirus 

Humano (HPV) é um vírus transmissível sexualmente, que mais se têm destacado 

além do HIV entre as DSTs. Como resultado da contaminação surgem lesões nos 

órgãos genitais, porém a maioria dos casos é assintomática, dificultando a detecção 

e facilitando a transmissão. Apesar de a maioria das mulheres acometidas conseguir 

eliminar  o  vírus  por  mecanismos  de  defesa  imunitária,  um  pequeno  percentual 

desenvolverá câncer do colo do útero, sinalizando o HPV como fator de risco para o 

desenvolvimento desse tipo de câncer. Além da prevenção, a educação em saúde é 

medida eficaz, porém para tanto se faz necessário determinar e acompanhar o grau 

de conhecimento da população sobre a doença. Assim, o objetivo deste estudo é 

avaliar o nível de conhecimento de 500 munícipes da cidade de São Vicente (SP), 

por meio de questionário contendo 14 perguntas fechadas sobre HPV. A análise 

estatística e descritiva dos dados é realizada por meio do programa Microsoft Office 

Excel 2007 e comparação com dados da literatura. Até o presente momento, dos 

208  indivíduos  pesquisados  (79  homens  e  129  mulheres)  observa-se  que  as 

mulheres  exibem  maior  conhecimento  sobre  a  doença,  porém  ainda  existem 

grandes lacunas a serem preenchidas, para que o conhecimento possa ser eficaz 

para a diminuição dos casos e prevenção.

INTRODUÇÃO

Segundo  estimativas  da  Organização  mundial  de  Saúde  (OMS),  as  DSTs 

configuram  um  problema  de  saúde  pública  brasileira  e  mundial,  pois  além  de 

acometerem seriamente  a  saúde  de  indivíduos  infectados,  elevando  os  gastos 

públicos  com o  problema,  também  estão  relacionadas  à  mortalidade  materna  e 

infantil (OMS, BRASIL 2006a). Entre as DSTs mais frequentes está o papilomavírus 

humano (HPV), que pode levar a uma variedade de lesões benignas e malignas, em 

mucosas e superfícies cutâneas de homens e mulheres, de forma quase sempre 

assintomática, dificultando assim a sua detecção (MEDEIROS E RAMADA, 2007; 

INCA,  2013).  Apesar  do  aumento  das  campanhas  de  conscientização,  o 

desconhecimento  da  população  ainda  é  grande,  fazendo  com  que  a  infecção 

persistente pelo HPV seja considerada como a mais importante causa de câncer de 

colo de útero. Em vista disso, a prevenção é a medida mais eficaz a ser assumida 

não somente contra HPV, mas todas as DSTs, e para tanto, a educação em saúde 



assume  importância  ímpar,  uma  vez  que  se  trata  de  instrumento  básico  para 

conscientizar  e  informar  a  população.  Entretanto,  para  que  as  estratégias  de 

educação em saúde sejam efetivas faz-se necessário determinar e acompanhar o 

grau de conhecimento da população sobre a doença. Desta maneira, estudos como 

o aqui apresentado são justificados pela oportunidade de se averiguar o nível de 

informação sobre HPV da população, utilizando como modelo homens e mulheres 

residentes de São Vicente (SP). 

OBJETIVO

Verificar o nível de conhecimento quanto ao HPV, de munícipes da cidade de 

São Vicente (SP) por meio da aplicação de questionário sobre o tema.

METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  descritivo,  transversal,  de  caráter  quali-quantitativo, 

realizado a  partir  da  aplicação  de  questionário  contendo 14  perguntas  fechadas 

sobre  transmissão,  sintomas,  diagnósticos,  tratamento  e  prevenção  a  500 

indivíduos,  com idade  acima de  18  anos,  de  ambos  os  sexos,  que  residam no 

município de São Vicente (SP). Este estudo é realizado sob aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP/UNISANTA – CAAE: 15659813.2.0000.5513). Por tratar-se 

de uma abordagem aleatória, a pesquisa ocorre em locais públicos da cidade, no 

período  de  maio  a  outubro  de  2013,  mediante  a  assinatura  do  Termo  de 

Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE).  Ao  final  da  coleta,  as  questões  são 

analisadas, mesmo as que porventura os indivíduos não souberem responder. Os 

dados são analisados estatisticamente pelo programa Microsoft Office Excel 2007.

DESENVOLVIMENTO

Até o presente momento foram entrevistados 208 munícipes, sendo 79 homens 

e  129  mulheres.  Os  voluntários  foram  abordados  em  locais  públicos  e  após  a 

assinatura  do  TCLE  foi  realizada  a  aplicação  do  questionário.  Os  dados 

apresentados a seguir referem-se às entrevistas feitas de maio a agosto de 2013. 

RESULTADOS PRELIMINARES

Segundo a análise dos dados coletados até o momento, observa-se que 50,7% 

dos  munícipes  do  sexo  masculino  e  74,4%  dos  munícipes  do  sexo  feminino 



declaram saber o que significa a sigla HPV, contra 24% homens e 15,5% mulheres 

já terem ouvido falar, mas não saberem o significado e 25,3% dos homens e 10% 

das  mulheres  desconhecerem  o  assunto.  Quanto  ao  HPV  acometer  ambos  os 

sexos, a maioria concorda (65% das mulheres e 47% dos homens), porém 41% das 

mulheres e 61% dos homens informaram que não sabem se eles são sintomáticos. 

Esse panorama pode retratar uma falha de como as informações são veiculadas, 

pois associa-se HPV ao câncer de colo de útero, portanto, doença feminina. 

Quando perguntados onde a infecção pode se localizar, 24% dos homens e 

35% das mulheres acreditam ser a região urogenital, sendo que 38% dos homens e 

20% das mulheres não souberam responder. A relação entre o HPV e o câncer de 

colo de útero foi lembrada por 43,3% dos entrevistados (36 homens e 54 mulheres). 

Quanto ao modo de transmissão, a relação sexual foi a mais respondida (62% dos 

homens e 66% das mulheres). O diagnóstico através do Papanicolau foi respondido 

por 38% dos homens e 60% das mulheres, evidenciando o desconhecimento sobre 

o assunto por parte dos homens. Quando questionados sobre tratamento para a 

infecção, 125 entrevistados (53,2% dos homens e 64% das mulheres) disseram que 

há tratamento. Quanto à prevenção, fica evidenciado que os entrevistados associam 

ao sexo seguro (66% dos homens e 83% das mulheres). A existência de vacina 

contra HPV foi lembrada por apenas 34% dos homens, contra e 54% das mulheres, 

mostrando a necessidade de mais campanhas de conscientização sobre HPV. Esse 

dado corrobora com as porcentagens (74% das mulheres e 81% dos homens) que 

acreditam que as campanhas sobre o tema ainda são insuficientes.
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