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CONCEPÇÕES DE MORADORES DE SANTOS (SP) SOBRE TRANSMISSÃO, 

SINTOMAS, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE 

PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV), SEGUNDO O PARÂMETRO 

ESCOLARIDADE. 

 

RESUMO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs) representam importante questão de saúde pública, uma vez 

que estão entre cinco principais causas de procura por serviços de saúde no mundo. 

Embora medianamente conhecido pela maioria da população brasileira, o 

Papilomavirus Humano (HPV) é um vírus altamente transmissível sexualmente, que 

mais se têm destacado, além do HIV, entre as DSTs no mundo. No Brasil, ele é o 

segundo tipo mais incidente na população. Um vez que a prevenção é a medida 

mais eficaz a ser assumida contra todas as DSTs a educação em saúde assume 

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

conscientizar a população. Entretanto, para que medidas de promoção à saúde 

sejam realmente efetivas faz-se necessário conhecer as concepções da população 

acerca dos mitos, crenças e informações sobre a doença. O presente estudo teve 

como intuito conhecer as concepções de 914 munícipes de Santos (SP), por meio 

de questionário contendo 13 perguntas pertinentes ao tema. Após a anuência e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o questionário foi 

aplicado e os resultados foram analisados percentualmente por meio dos programas 

Microsoft Office Excel 2010. Com base nos resultados, conclui-se que os munícipes 

possuem percepção razoável sobre o tema, porém com lacunas específicas, 

principalmente quanto à forma de transmissão, manifestação da doença em homens 

e aos locais de manifestação. Tais dados são de suma importância para a educação 

em saúde, uma vez que poderão auxiliar na elaboração de estratégias de 

campanhas para conscientização. Consequentemente, campanhas mais específicas 

e atualizadas para as reais dúvidas da população podem ser montadas, resultando 

em percepções mais corretas a respeito da doença, e diminuição dos casos de HPV. 

 

1. INTRODUÇÃO 

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

Sexualmente Transmissíveis (DSTs) configuram um problema de saúde pública, pois 



também estão relacionadas à mortalidade materna e infantil (OMS, 2009). Entre as 

conhecidas, estão as hepatites virais, sífilis, herpes, clamídia, AIDS e HPV. Embora 

medianamente conhecido pela maioria da população brasileira, o Papilomavirus 

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

destacado, além do HIV, entre as DSTs no mundo (INCA, 2009; BROOMALL, 

REYNOLDS e JACOBSON 2010; BRASIL 2012). No Brasil, segundo estimativas de 

infecções de transmissão sexual na população publicadas pela OMS, a cada 

ano 685.400 novas pessoas são infectadas pelo HPV. Apesar de acometer ambos 

os sexos, o HPV é mais frequente em mulheres (CASTRO  et al., 2004; INCA, 2009, 

BRASIL, 2012). Como resultado surgem lesões na vagina, colo do útero, pênis e/ou 

ânus (CASTRO et al., 2004). A doença também pode ocorrer por outras maneiras 

como por toalhas, instrumentos ginecológicos, banheiros, roupas íntimas 

contaminadas entre outros (MURTA, 2008). Segundo a FEBRASGO (2002), a 

infecção com HPV pode ser curável; apesar disso, faz-se importante salientar que 

um pequeno percentual das mulheres infectadas desenvolverá câncer do colo 

uterino, uma vez que a maioria dessas o elimina por mecanismos de defesa 

imunitária. A falta de conhecimento neste tema por parte da população é grande, 

fazendo com que a infecção persistente pelo HPV seja considerada como a mais 

importante causa de câncer de colo de útero, estando ele (o HPV) presente em mais 

de 98% deste tipo de câncer (INCA, 2009).  

O tratamento é específico para a forma de apresentação clínica, cabendo ao 

médico a determinação da conduta adequada. Entretanto, a maioria dos casos é 

assintomática ou inaparente, dificultando a detecção (MEDEIROS E RAMADA, 

2010). Existem lacunas na percepção sobre a vacinação, relacionadas à adesão ao 

esquema vacinal, à duração da eficácia, à eventual necessidade de dose de reforço 

e à proteção cruzada para outros subtipos virais. Além disso, a adoção das vacinas 

não substitui o rastreamento pelo exame preventivo (Papanicolau), pois as mesmas 

não oferecem proteção para 30% dos casos de câncer de colo uterino causados por 

outros subtipos virais (Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero, 

2010). Sendo assim, medida de prevenção é o melhor método a ser assumido, e 

para tanto, a educação em saúde é importante, uma vez que se trata de instrumento 

básico para conscientizar e informar a população. Entretanto, para que medidas de 

promoção à saúde sejam realmente efetivas faz-se necessário conhecer a 

concepção da população acerca dos mitos, crenças e informações sobre a doença.  



2. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo geral 

Compreender as concepções de munícipes de Santos (SP) sobre o HPV, 

quanto a sua transmissão, sintomas, diagnósticos, tratamento e prevenção segundo 

o parâmetro escolaridade. 

  

2.2   Objetivo específico   

Oferecer subsídios para as campanhas de educação em saúde. 

  

3. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de 

caráter qualiquantitativo, realizado a partir da aplicação de um questionário contendo 

13 perguntas fechadas e de múltipla escolha pertinentes ao tema a 914 indivíduos 

acima de 18 anos de idade e de ambos os sexos residentes em Santos/SP. As 

entrevistas foram realizadas após anuência e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e ao final delas, foi feita a análise 

percentual e descritiva das questões. Para a plotagem dos gráficos foi utilizado o 

programa Microsoft Office Excel 2010. Este presente estudo teve a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UNISANTA - CAAE: 04564512.4.0000.5513) e 

segue todas as diretrizes da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

4. DESENVOLVIMENTO  

O presente projeto é parte integrante de um estudo maior realizado pelo grupo 

de pesquisa desde 2012, tendo como intuito ser ampliado a todas as cidades da 

Baixada Santista, já que por enquanto apenas os municípios de São Vicente, 

Cubatão e Itanhaém foram estudados (Brito, et al. 2014; Silva, et al. 2014;  Silva DR 

et al. 2014). Para a pesquisa em Santos, entre agosto de 2014 e julho de 2015, 914 

munícipes foram abordados diretamente nas ruas do município e, após a anuência 

da pesquisa mediante a assinatura do TCLE, a entrevista foi realizada. Ao final da 

aplicação, todas as questões foram analisadas, mesmo aquelas que os 

entrevistados não souberam responder. Entre os parâmetros analisados pelo grupo 

de pesquisa estão: sexo, faixa etária, grau de escolaridade e bairro, sendo para essa 

publicação o critério escolhido foi escolaridade, estratificada como: fundamental 

(in)completo, médio (in)completo, superior (in)completo e indeterminado. 



5. RESULTADOS 

   Dentre os 914 munícipes entrevistados, 29 pessoas (3%) possuem o 

fundamental incompleto (FI); 54 (6%), o fundamental completo (FC); 27 (3%), o 

médio incompleto (MI); 310 (34%), o médio completo (MC); 285 (31%), o superior 

incompleto (SI); 210 (23%), superior completo (SC) e 1 (0,1%), indeterminado (I). 

Por meio da análise das entrevistas foi possível observar o nível de percepção dos 

munícipes através da avaliação de 13 questões sobre HPV. Dos entrevistados que 

já ouviram falar sobre o HPV, mas não sabem o que é, três (2,38%) possuem o FI, 

12 (9,52%), o FC; seis (4,76%), o MI; 37 (29,37%), o MC; 47 (37,30%), o SI; 21 

(16,67%), o SC; e dos que não conhecem o HPV foram seis (5,26%) com o FI, 9 

(7,89%) com o FC, seis (5,26%) com o MI, 55 (48,25%) com o MC, 24 (21,05%) com 

SI e 14 (9,72%) com SC (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Questão sobre o que o conhecimento de HPV 

Em relação a afetar ambos os gêneros (Gráfico 2), 15 (2,97%) dos 

entrevistados com o FI, 29 (5,74%) com o FC, 9 (1,78%) com o MI, 166 (32,87%) 

com o MC, 139 (27,52%) com o SI, 145 (28,71%) com o SC, 1 (0,2%) com I 

responderam que a doença afeta os dois sexos. Já um (20%) entrevistado com o 

FC, dois (40%) com o MC, um (20%) com o SI e um (20%) com o SC afirmam que 

afeta apenas os homens. Quanto a afetar somente as mulheres foi um (0,87%) 

entrevistado com FI, cinco (4,35%) com o FC, quatro (3,48%) com MI, 42 (36,52%) 

MC, 36 (31,30%) SI e 27 (23,48%) SC. Entretanto, nove entrevistados com o FI 

(5,14%), 11 (6,29%) com o FC, nove (5,14%) com o MI, 59 (33,71%) com o MC, 63 

(36%) com o SI e 27 (15,43%) com o SC não souberam responder. 

Quanto aos homens apresentarem sintomas (Gráfico 2), 10 (3,61%) voluntários 

do ensino FI, 15 (5,42%) do FC, cinco (1,81%) do ensino MI, 87 (31,41%) do ensino 

MC, 73 (26,36%) SI e 87 (31,41%) SC confirmaram a presença de sintomas em 

homens; duas (1,25%) pessoas do FI, seis (3,75%) do FC, duas (1,25%) do MI, 45 



(28,13%) do MC, 58 (36,25%) do SI, 46 (28,75%) do SC e uma (0,63%) de I 

alegaram a ausência de sintomas em homens; 10 (6,10%) voluntários do FI, 25 

(6,87%) do FC,15 (4,12%) do MI, 119 (32,69%) do MC,125 (34,34%) SI e 70 

(19,23%) do SC não souberam responder a respeito.  

Gráfico 2 - Quanto a aparição de sintomas em homens. 

Em relação ao local de infecção do HPV, dos entrevistados 5 (2,12%) do FI, 7 

(2,97%) do FC, 2 (0,85%) MI,61 (25,85%) MC,92 (38,98%) SI, 69 (29,24%) SC 

responderam que a infecção pode surgir em qualquer lugar desde que haja uma 

porta de entrada ao vírus. Responderam a pele como local de infecção, 1 (4,17%) 

entrevistado do FC, 1 (4,17%) MI, 10 (41,67%) MC, 7 (29,17%) SI, 5 (20,83%) SC. 

Quanto a infecções na boca, 1 (3,23%) entrevistado com o FI, 5 (16,13%) com FC, 

1(3,23%) com MI, 8 (25,81%) com MC, 7 (22,58%) com SI, 9 (29,03%) com SC. 

Para a alternativa de infecção na região urogenital nove (2,30%) indivíduos com o 

FI,21(5,36%) com o FC, 7 (1,79%) com MI, 137 (34,95%) com MC, 108 (27,55) com 

o SI, 109 (27,81%) com o SC e 1 (0,26%) com I. Não souberam opinar 7 (4,52%) 

dos voluntários com o FI, 14 (9,03%) com o FC,11 (7,10%) com o MI, 47 (30,32%) 

com o MC,46 (29,68%) com o SI e 30 (19,35%) com o SC. 

Em relação ao modo da manifestação do HPV, responderam ser verrugas 

genitais a manifestação mais frequente oito (1,69%) dos entrevistados com o FI, 25 

(5,29%) com FC, 12 (2,54%) com MI, 138 (29,18%) com MC, 142 (30,02%) com 

SI,147 (31,08%) com SC e 1 (0,21%) com a escolaridade I, seguido de sinais não 

específicos com nove (2,07%) entrevistados com o FI, 18 (4,14%) com o FC, 10 

(2,30%) com o MI, 138 (31,72%) com o MC, 155 (35,63%) com o SI, 105 (24,14%) 

com o SC; alegou ser a perda de apetite cinco (23,81%) entrevistados com o FI, 

quatro (19,5%) com o FC, cinco (23,81%) MC, seis (28,57%) com o SI e uma 

(4,76%) com o SC; selecionaram úlceras genitais seis (3,19%) de pessoas com o FI, 

13 (6,91%) com o FC, três (1,60%) com o MI, 45 (23,94%) com o MC, 64 (34,04%) 

com o SI e 57 (30,32%) com o SC; acreditam se manifestações assintomáticas três 



(1,92%) de pessoas com o FI, nove (5,77%) com o FC, três (1,92%) com o MI, 37 

(23,72%) com o MC, 53 (33,97%) com SI, 51 (32,69%) com o SC (Gráfico 3).  

Gráfico 3 - Modo de manifestação HPV 

As respostas relacionadas ao HPV com o câncer de colo uterino foram bem 

definidas, afirmando que o HPV é o fator de risco oito (1,86%) com o FI, 19 (4,42%) 

com o FC, oito (1,86%) com o MI, 115 (26,74%) com o MC, 148 (34,42%) com SI, 

130 (30,23%) com SC. Afirmam que o HPV implica em câncer de colo de útero 

outros seis com ensino FI, 7 do FC,4 do MI, 54 com o MC, 34 com SI, 21 com o SC. 

Alegando não saber a relação entre o HPV e o câncer de colo de útero foram 10 

(4,9%) de entrevistados com o FI, 18 (8,82%) com FC, oito (3,92%) com o MI, 74 

(36,27%) com o MC, 70 (34,31%) com o SI, 32 (15,69%) com o SC, uma (0,49%) 

com escolaridade I (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - HPV e câncer de colo de útero. 

A respeito dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de 

útero, a alternativa que mais se destacou foi a infecção por HPV, com a participação 

de 12 (2,6%) de pessoas com o FI, 25 (4,30%) com FC,16 (2,75%) com o MI, 183 

(31,44%) com o MC, 187 (32,13%) com SI, 162 (28,18) com SC, a seguir a 

alternativa DST resultou em dados com nove (2,12%) de entrevistados com o FI, 14 

(3,29%) com o FC, nove (2,12%) com MI, 122 (28,71%) com o MC, 156 (36,71%) 

com o SI, 101 (23,76%) com o SC. Seguido por múltiplos parceiros sexuais, com 15 

(4,60%) de entrevistados do FI, 20 (6,13%) FC,8 (2,45%) médio incompleto, 107  



(32,82%) MC, 98 (30,06%) SI, 84 (25,77%) com SC e 1 (0,031%) com escolaridade 

I. em relação ao tabagismo foram 3 (4,23%) de entrevistados com o FI, 2 (2,82%) 

com o FC, 23 (32,39%) com o MC, 27 (38,03%) com o SI e 16 (22,54%) com o SC, 

utilização de anticoncepcionais foi 1 (2,27%) de entrevistado com o FI, 2 (4,55%) 

com o FC, 1 (2,27%) com o MI,10 (22,73%) com o MC,25 (56,82%) com o SI e 5 

(11,36%) com o SC , por fim exposição prolongada ao sol  com a participação de 9 

(64,29%) de voluntários do MC, 3 (21,43%) com o SI e 2 (14,29%) com o SC.  

Com relação aos modos de transmissão do HPV, assinalaram a transmissão 

através do sexo oral 10 (2,73%) de entrevistados com o FI, 21 (5,74%) com o FC, 7 

(1,91%) com o MI, 107 (29,23%) com o MC,124 (33,88%) com o SI, 94 (25,68%) 

com o SC; Optaram a transmissão através do sexo vaginal 21 (3,07%) de 

voluntários com o FI, 37 (5,42%) com o FC, 20 (2,93%) com o MI, 219 (32,06%) com 

o MI, 211 (30,89%) com SI, 161 (23,57%) com o SC. Confirmaram a transmissão 

através do sexo anal 10 (2,66%) de participantes com o FI , 22 (5,85%) com o FC, 9 

(2,39%) com o MI,116 (30,85%) com o MC,116 (30,85%) com o SI e 96 (25,53%) 

com o SC; Assinalaram a transmissão por contato com mucosas 4 (1,35%) de 

entrevistados com FI,11 (3,72%) com o FC, 6 (2,03%) com o MI, 85 (28,72%) com o 

MC e 116 (39,19%) com o SI, 74 (25%) com o SC. Marcaram a transmissão via pele 

1 (2,17%) voluntario com o MI,12 (26,09%) com o MC, 22 (47,83%) com SI e 11 

(23,91%) com o SC. Assinalaram a transmissão do vírus de mãe para filho 2 (1,61%) 

de participantes do FI, 4 (3,23%) do FC, 3 (2,42%) do MI, 35 (28,23%) com o MC, 43 

(34,68%) com o SC e 33 (26,61%) com o SI.  

Quanto ao diagnóstico do HPV pelo Papanicolau, afirmaram a concepção 

através do exame 15 (2,94%) dos entrevistados FI, 30 (5,88%) com o FC, 11 

(2,16%) com o MI, 169 (33,14%) com o MC, 156 (30,59%) com o SI, 134 (26,27%) 

com o SC e 1 (0,20%) entrevistado com escolaridade indeterminada. Participantes 

que não souberam a respeito, 7 (2,76%) FI,15 (5,91%) do FC,10 (3,94%) do MI, 78 

(30,71%) do MC, 90 (35,43%) do SI e 53 (20,87%) do SC. 

Em relação a existência de um tratamento para HPV, 19 (3,24%) de 

entrevistados do FI, 38 (6,48%) do FC, 16 (2,73%) do MI, 183 (31,23%) do MC, 174 

(29,69%) do SI e 153 (26,11%) do SC confirmaram a existência do tratamento; 

quanto a negação do tratamento foi um (3,85%) de entrevistado do FI, um (3,85%) 

do FC, um (3,85%) do ensino MI, seis (23,08%) do MC, 12 (46,15%) do SI, nove 

(34,62%) do SC. entrevistados que não souberam responder foram cinco (2,67%) FI, 



sete (3,74%) FC, cinco (2,67%) MI, 64 (34,22%) MC, 67 (35,83%) SI, 38 (20,32%) 

SC e um (0,53%) I. 

Quanto a medidas preventivas com o uso de preservativos 23 (3,07%) de FI, 

41 (5,47%) de FC, 17 (2,27%) de MI, 239 (31,87%) de MC, 238 (31,73%) de SI, 191 

(25,47%) SC, 1 (0,13%) de I; anticoncepcionais 1 (4,35%) FI, 3 (13,04%) FC, 9 

(39,13%) MC, 8 (34,78%) SI e 2 (8,70%) SC; espermicidas 1 (7,69%) FC, 1 (7,69%) 

MI, 5 (38,46%) MC, 3 (23,08%) SI, 3 (23,08%) SC; não compartilhar objetos de uso 

íntimo 8 (2,16%) FI, 13 (3,51%) FC, 10 (2,70%) MI, 105 (28,38%) MC, 126 (34,05%) 

SI, 106 (28,65%) SC; pílula do dia seguinte 1 (16,67%) FI, 1 (16,67%) FC, 2 

(33,33%) MI, 1 (16,67%) MC, 1 (16,67%) SI.  

Respostas afirmativas a respeito da vacina preventiva para HPV (Gráfico 13) 

17 (3,07%) SI, 32 (5,79%) SC, 15 (2,71%) MI, 165 (29,84%) MC, 174 (31,46%) SI, 

150 (27,12%) SC; como resposta negativa 3 (5,77%) FI, 5 (9,62%) FC, 1 (1,92%) MI, 

16 (30,77%) MC, 15 (28,85%) SI, 12 (23,08%) SC; quanto aos entrevistados que 

não sabiam informar 5 (2,5%) FI, 9 (4,62%) FC, 6(3,08%) MI, 72 (36,92%) MC, 62 

(31,79%) SI, 40 (20,51%) SC, 1 (0,51%) I (Gráfico 5). 

Gráfico 5 – Vacina preventiva 

Gráfico 6 – Campanhas DST/HPV 

Sobre a disseminação suficiente de campanhas que explanem a respeito de 

DST e HPV, os entrevistados que confirmam uma boa divulgação foram 11 (7,48%) 

FI, 10 (6,8%) FC, 8 (5,44%) MI, 55 (37,41%) MC, 30 (20,41%) SI, 33 (22,45%) SC; 



entrevistados contrários foram 10 (1,85%) FI, 27 (5%) FC, 10 (1,85%) MI, 165 

(30,56%) MC, 186 (34,44%) SI, 141 (26,11%) SC, 1 (0,19%) I; entrevistados que não 

souberam opinar foram 4 (3,64%) FI, 9 (8,18%) FC, 4 (3,64%) MI, 32 (29,09%) MC, 

35 (31,82%) SI, 26 (23,64%) SC (Gráfico 6). 

Com base nos resultados, a maioria dos entrevistados já ouviu falar sobre HPV 

(proporção maior visualizada entre indivíduos com curso superior completo), em 

parte devido às campanhas de vacinação contra a doença realizadas pelo governo, 

buscando imunizar meninas que ainda não iniciaram a vida sexual (BRASIL, 2012; 

SANTOS, 2015). Isso visto que a vacina gera um estado de imunidade para apenas 

alguns dos subtipos de vírus de HPV com os quais a mulher pode entrar em contato 

durante a sua vida sexual (LUCON et al. 2005, OMS 2008, STARK et al. 2008). A 

existência dessas campanhas provocou uma melhora na percepção da população, 

sendo esse fato observado no presente estudo, uma vez que a vacina preventiva foi 

assinalada pela maior parte dos entrevistados, visualizada em todas as faixas de 

escolaridade. Já quanto a manifestação da doença em ambos os sexos, a maior 

parte dos entrevistados respondeu corretamente (proporção maior visualizada 

também entre indivíduos com curso superior completo), mostrando que a percepção 

dos munícipes sobre o tema não é tão baixa assim e é maior quanto maior for a 

escolaridade. Quanto a isso, apesar de a maioria das mulheres acometidas 

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

percentual desenvolverá esse tipo de câncer, sinalizando que HPV seja um fator de 

risco para o desenvolvimento (INCA 2009). Nesse contexto, quanto a relação 

existente entre HPV e câncer de colo uterino, diagnóstico por Papanicolau e 

tratamento, o mesmo resultado foi encontrado entre os entrevistados: de que quanto 

maior foi a escolaridade, maior a porcentagem de resposta correta. É interessante 

salientar que a necessidade de campanhas mais esclarecedoras foi assinalada pela 

maioria dos entrevistados, sendo uniforme entre todos os níveis de escolaridade, 

fato esse também verificado nos demais estudos do nosso grupo de pesquisa. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base nos resultados apresentados e discutidos anteriormente, conclui-se 

que os munícipes possuem percepção sobre o tema, porém com diversas lacunas, 

principalmente quanto à forma de transmissão, aos locais de manifestação da 

doença, relação entre o vírus e câncer de colo uterino e tratamento da enfermidade. 



Esses dados são de suma importância para a educação em saúde, uma vez que 

poderão auxiliar na elaboração de estratégias de campanhas para conscientização 

da população. Como consequência, campanhas mais específicas e atualizadas para 

as reais dúvidas da população podem ser montadas, resultando em percepções 

mais conscientes e corretas a respeito da doença e diminuição dos casos de HPV.   
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