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1. RESUMO 

 

Introdução: O Papilomavírus Humano (HPV) está entre as principais doenças 

sexualmente transmissíveis, nos últimos anos vem se tornando uma grande 

preocupação para saúde pública, pela sua fácil forma de contágio, sua relação com 

o Câncer de colo uterino e verrugas condilomatosas. A falta de informação sobre 

essa DST e a falta de prevenção fez com o Brasil ficasse entre os primeiros no 

hanking de incidência da doença. Objetivo: Identificar o conhecimento científico 

produzido a respeito da atuação do enfermeiro na prevenção do Papilomavírus 

Humano. Metodologia: Optou-se pelo método de revisão integrativa da literatura. O 

levantamento dos textos foi feito nas bases de dados Medline, Lilacs, BVS, Google e 

Scielo. Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. Resultados Parciais: A presente revisão 

analisou 15 estudos publicados entre 2003 e 2013, principalmente no estado de São 

Paulo. Os resultados demonstram que o Enfermeiro tem o papel fundamental na 

prevenção do HPV, desenvolvendo planos e estratégias para informar toda a 

população principalmente à com menor nível socioeconômico, e realizar exames 

para o diagnóstico precoce.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Papilomavírus Humano (HPV) é considerado a principal DST de etiologia 

viral. É um vírus do grupo Papovavírus, sendo possível encontrar mais de 100 tipos 

diferentes reconhecidos atualmente, 20 são responsáveis em atingir o trato genital. 

Essa classe de vírus possui duas classificações de acordo com seu potencial de 

oncogenicidade. (SÃO PAULO, 2010; MOLLER, 2003). 

Aproximadamente 75% da população que iniciaram a vida sexual vão ser 

infectados em algum momento da vida (BRATS, 2011). Segundo São Paulo (2010), 

aproximadamente 20 milhões de pessoas no mundo estão infectadas pelo HPV, no 

Brasil temos 34 milhões de pessoas contaminadas, o que coloca nosso país entre os 

primeiros no ranking de incidência da doença, onde ficamos apenas atrás da China, 

Índia e países Africanos. No ano de 2003, 4.110 mulheres foram a óbito por conta do 

câncer de colo de útero, e 16.480 mulheres foram diagnosticadas inicialmente com 

HPV. O câncer de colo de útero no Brasil hoje é responsável por cerca de quatro mil 
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mortes por ano, porem menos de 1% das mulheres infectadas pelo HPV irá 

desenvolver o Câncer de colo de útero. 

 

3. OBJETIVO 

  

 Identificar o conhecimento científico produzido a respeito da atuação do 

Enfermeiro na prevenção do Papilomavírus Humano. 

 

4. METODOLOGIA 

      

Optou-se pelo método da revisão integrativa da literatura, que é uma 

estratégia utilizada para identificar as evidências, fundamentando a prática de saúde 

nas diferentes especialidades. Elaborou-se a seguinte questão norteadora para 

revisão: qual é o conhecimento científico já produzido sobre a atuação do 

Enfermeiro na prevenção do HPV.  

Para a seleção dos textos foi feito um levantamento na internet, utilizando as bases 

de dados da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). A busca foi efetuada uti lizando as 

seguintes palavras-chaves: HPV, Papiloma vírus Humano, Vacina, Câncer de colo 

de útero, Prevenção, Infecções por papilomavirus, Cuidados de enfermagem, 

Enfermagem em saúde pública, Enfermagem e Doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A presente revisão analisou 15 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 

nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada.  

Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados em categorias 

temáticas que pretendem discutir as estratégias de prevenção relacionadas à 

educação em saúde e diagnóstico precoce 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana.  
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