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HPV na Gestação: a importância da sistematização da assistência de enfermagem 

durante o pré-natal 

 

Resumo 
 
Essa pesquisa será realizada com o intuito de enfatizar o importante papel do 

enfermeiro durante o pré-natal, na orientação da gestante para realizar o pré-natal 

completo, explicar de forma clara e objetiva as mudanças que irão acontecer 

nesse período, a importância de realizar todos os exames, estar dispostos a 

esclarecer dúvidas e orientar a mulher gestante sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis, em especial o Papilomavírus Humano, sua forma de transmissão, 

prevenção, seu agravo que leva ao câncer de colo do útero e qual conduta seguir 

quando diagnosticado visando diminuir problemas para ela e o recém-nato. Os 

objetivos serão: avaliar o conhecimento das gestantes que realizam o pré-natal na 

rede pública de saúde sobre o HPV; Verificar o nível de conhecimento sobre o 

HPV, as dúvidas mais frequentes, definir dados que possam evidenciar a 

importância da orientação durante o pré-natal sobre o HPV e ressaltar o agravo 

para a gestante e o recém-nato quanto à contaminação do HPV. Esta pesquisa 

será realizada no Núcleo de Saúde Centro, na cidade de Bauru-SP, após a 

aprovação do comitê de ética e pesquisa. 

 

 
 
Introdução 
 

O mundo moderno possibilita para as mulheres realizar o seu planejamento 

familiar. Hoje elas podem optar em se programar para o momento de sua gestação, 

uma fase em que várias mudanças vão acontecer, é importante que estas sejam 

orientadas sobre a importância do pré-natal.  

O pré-natal é oferecido na rede pública de saúde, sem custo, visando à 

proteção da sua saúde, durante o parto, pós-parto e puerpério, e do crescimento ao 

desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses, conforme a Portaria 

n° 4.279/GM/MS de 2010, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a 

Rede Cegonha.  

É através do pré-natal que vamos realçar a importância do enfermeiro na 

orientação do HPV, doença que segundo Brandão, 2010, há maior prevalência da 



infecção na gravidez variando entre 5,4 % e 68,8 %, estando as mulheres jovens 

sob risco mais elevado, provavelmente devido ao alto nível de atividade biológica 

cervical, aos níveis crescentes de estrogênios e à imaturidade cervical. 

O vírus HPV é considerado o agente infeccioso de transmissão sexual mais 

comum. Estima-se que o número de mulheres portadoras do DNA do vírus HPV em 

todo o mundo chega a 291 milhões, e cerca de 105 milhões de mulheres no mundo 

inteiro terá infecção pelo HPV 16 ou 18 pelo menos uma vez na vida (BURCHELL, 

2006). 

No Brasil, estudos nacionais registraram um perfil de prevalência da infecção 

por HPV de alto risco semelhante ao dos países subdesenvolvidos: 17,8% a 27%, 

com uma prevalência maior nas mulheres na faixa etária abaixo de 35 anos, e a 

partir dos 35 até 65 anos, as taxas permanecem de 12 a 15% (RAMA, 2008). 

 

Portanto a presente pesquisa apresenta estudos e relatos sobre o HPV na 

gestação, se as mulheres gestantes conhecem a patologia, forma de transmissão, 

prevenção e agravos da doença, que acarreta ao câncer de colo uterino, podendo 

levar à morte e contaminação do recém-nato. 

O desenvolvimento desta pesquisa contribuirá para mulheres gestantes, que 

realizam o pré-natal na rede pública de saúde, se conhecem ou já receberam 

orientação quanto ao HPV. Atribuindo assim, a coleta de dados específicos para 

melhor orientação, prevenção e tratamento. 

 

 
Objetivos 
 
      Avaliar o conhecimento das gestantes que realizam o pré-natal na rede 

pública de saúde sobre o HPV. 

       Verificar o nível de conhecimento das gestantes sobre o HPV, as dúvidas 

mais frequentes, definir dados que possam evidenciar a importância da orientação 

durante o pré-natal sobre o HPV. 

        E principalmente ressaltar o agravo para a gestante e o recém-nato quanto à 

contaminação do HPV.  

 
 
 Metodologia  



 

Esta pesquisa será realizada no Núcleo de Saúde Centro - Dr. Alpheu de 

Vasconcelos Sampaio, na cidade de Bauru-SP. Cerca de 110 gestantes passam lá 

por mês, todas as terça e quinta-feira.  

O material utilizado será um questionário com questões abertas e fechadas 

sobre dados gerais, sócio-demográficos, obstétricos e sobre o conhecimento do 

HPV. 

Após o preenchimento dos questionários, as participantes receberão 

orientações acerca da prevenção do HPV, a fim de esclarecer eventuais dúvidas 

apresentadas ou geradas com os questionamentos realizados pelo estudo proposto. 

Os dados obtidos com a coleta serão compilados em tabelas e gráficos, e 

realizado a análise estatística adequada.   

 

Desenvolvimento 
 
      O projeto de pesquisa proposto esta aguardando a aprovação da Plataforma 

Brasil para início da coleta de dados. 
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