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RESUMO
O Instagram é um tipo de rede social online que pode ser utilizado para disseminar informações para a população de
forma instantânea. Uma das ferramentas que pode ser utilizada neste é a hashtag que funciona como um facilitador na
viralização  de campanhas,  sendo um fator  favorável  em informações de saúde,  como na conscientização sobre  a
transmissão do HPV. Até o momento nenhum estudo avaliou a utilização desta rede social online nas campanhas de
imunização contra o HPV, dessa forma objetivamos no estudo caracterizar os posts do Instagram usando as hashtag de
metadados "#HPV" e “#Vacina contra HPV” na campanha nacional da imunização contra o HPV. Trata-se de um estudo
descritivo  de  abordagem qualitativa  e  exploratória  sobre  redes  sociais  online  e  promoção da saúde (com foco  na
prevenção da transmissão de HPV) e terá como base a análise de conteúdo no aplicativo Instagram. A coleta dos dados
será realizada utilizando as hashtags "#HPV" e “#Vacina contra HPV” a partir da API do Instragram disponibilizada pela
própria plataforma. Esperamos com este estudo fornecer  uma visão sobre a localização e visualização em mapa dos
principais posts sobre o assunto bem como uma lista dos usuários que postam hashtags sobre CCU e HPV.  Também,
espera-se conseguir descrever a frequência com que os dados apresentam o uso das hastags mencionadas, buscando
assim  evidenciar a percepção das adolescentes sobre a relação entre infecção por HPV e CCU bem como propor a
utilização da rede social Instagram no fortalecimento das ações de controle da transmissão do HPV.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer  de  colo  de  útero;  Empoderamento;  Proteção  e  prevenção;  Saúde  da  mulher;  Redes
sociais.

1 INTRODUÇÃO

A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é a doença sexualmente transmissível (DST)
mais prevalente no mundo (OMS, 2014), e acomete a maioria das mulheres sexualmente ativas em
algum momento de suas vidas (STANLEY, 2010). A relevância da contaminação pelo HPV reside na
sua íntima relação com o câncer do colo do útero (CCU) (CLIFFORD et al, 2005; GERIANELLI et al.,
2010; MOSCICKI et al., 2013; YAN et al.,2014; PIRTEA et al., 2016) terceiro tipo de câncer mais
comum entre as mulheres no mundo (GLOBOCAN, 2012) e, no Brasil, a quarta causa de morte por
câncer na população feminina (INCA, 2016).  

Atualmente, a vacina contra o HPV representa a primeira medida para profilaxia do CCU, 110
países já tem introduzido essa vacina no seu programa nacional de imunização, comprovando sua
eficiência  (ICO HPV INFORMATION  CENTRE,  2016).  No  entanto,  uma  vez  que  a  vacina  não
protege contra todos os sorotipos de alto risco oncogênico, para a prevenção deste câncer não
basta a vacinação, faz-se necessário o exame de preventivo contra o CCU (BRASIL, 2013a).

No Brasil, a implementação da vacina anti-HPV pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é muito
recente, colocando inicialmente a vacina do tipo quadrivalente à disposição de meninas entre 11 e
13 anos (PORTAL BRASIL, 2014). A primeira campanha nacional foi realizada entre 10 de março e
14  de  abril  de  2014,  tendo  como  meta  a  vacinação  de  4,2  milhões  de  meninas,  número
correspondente a 80% das meninas entre 11 e 13 anos (PORTAL BRASIL, 2014). Em 2017, no
Paraná a campanha ainda busca a imunização de 80% das meninas com idade entre 9 e 15 anos,
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correspondendo à 500 mil jovens. Além disso, há a meta de imunizar 80% dos meninos com idade
entre 11 e 15 anos incompletos, representando cerca de  304 mil jovens (PORTAL SAÚDE, 2017)

Pesquisas realizadas em diversos países mostraram que fatores de recusa à vacina são
muito diversos. Dentre estes, se destacam a necessidade de maiores informações acerca da vacina,
medo de possíveis efeitos colaterais, dúvidas quanto a sua eficácia, possível indução de iniciação
sexual precoce, e ainda, crença de que o Papanicolau seja eficiente e suficiente na prevenção do
HPV (PHAN et al., 2012; CRACUIN; BABAN, 2012; SABIANI et al., 2012; GRANDALH et al., 2014;
KRAWCZYK et al., 2015; NAVARRO-ILLANA et al., 2015). 

Como a  detecção do HPV é  fundamental  para  o  controle  do  CCU (YAN et  al,  2014),  o
entendimento da percepção daqueles que estão envolvidos no programa de vacinação e prevenção
do  HPV tem grande  relevância,  uma  vez  que,  esta  compreensão  pode  causar  impactos  sobre
comportamentos futuros relacionados com a saúde sexual dessa população (BAWYER et al, 2012).
Por  essa  razão,  o  acesso  a  informações  compreensíveis  e  que  atendam  às  necessidades  da
população promove a participação dos usuários na tomada de decisão em saúde e sua percepção
sobre o autocuidado (HILL; SOFRA, 2017). 

A utilização de ferramentas contemporâneas como a internet e redes sociais poderiam ser
consideradas nas ações de prevenção e conscientização para o HPV e CCU. Dentre as redes
sociais online mais populares está o Instagram, como o 4º mais baixado no Brasil em 2015 (VICTOR
CAPUTO, 2016) e um dos melhores representantes de uma cultura visual e da tendência de redes
sociais online baseadas em compartilhamento de imagem e vídeos, com promessas de aplicação no
campo da saúde (MURTHY; GROSS; MCGARRY, 2016). Uma de suas ferramentas de triagem de
informações, a  Hashtag,  expressões precedidas pela “#”  (cequilha),  permite  a indexação de um
assunto pelo aplicativo e facilita a organização dos conteúdos disponíveis para posterior análise.
Além disso, a análise dos comentários sobre as postagens pode também indicar como a temática
em questão tem sido discutida na rede. Um exemplo recente do uso das Hashtags como facilitador
na viralização de campanhas, foi a propagação da #Somostodosmacacos, que atingiu a população
em massa contribuindo nas discussões sobre racismo (CAMPOS; MACHADO, 2014). 

 Frente à baixa adesão à vacinação contra o HPV no Brasil e mais especificamente no Estado
do Paraná no ano de 2015 (EPCC, 2015), faz-se necessário o desenvolvimento de estudos que
visem  fortalecer  as  campanhas  de  imunização  contra  o  HPV.  A  investigação  do  nível  de
conhecimento  das  adolescentes  acerca  da  relação  entre  HPV  e  o  CCU  e  a  influência  deste
conhecimento na tomada de decisão de aderir à campanha de vacinação pode contribuir para o
delineamento de estratégias mais eficazes a serem empregadas na mobilização da população alvo a
aderir às campanhas futuras. Assim, o desenvolvimento do presente estudo justifica-se pelo fato de
que  caracterizar  a  intenção  subjacente  de  posts  do  Instagram  usando  o  termo  hashtag  de
metadados "#HPV" e “#Vacina contra HPV” na campanha nacional da imunização contra o HPV
pode evidenciar a percepção das adolescentes sobre a relação entre infecção por HPV e CCU bem
como propor  a  utilização da rede social  Instagram no fortalecimento  das ações de controle  da
transmissão do HPV.  

Sendo assim o objetivo do trabalho é principalmente  caracterizar a intenção subjacente de
posts do Instagram usando o termo hashtag de metadados "#HPV" e “#Vacina contra HPV” na
campanha nacional  da imunização contra o HPV, descrevendo a localização e visualização em
mapa dos posts, a lista dos usuários que usam as hashtags e a frequência do uso das hashtags.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa e exploratória  acerca das redes
sociais  online  e sua  relevância  na promoção  da  saúde,  priorizando  em  especial  o  enfoque  na
prevenção contra a transmissão de HPV. A busca dos dados terá como inspiração o uso da técnica
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de pesquisa e análise de conteúdo no Instagram. A coleta será realizada utilizando a ferramenta de
busca do próprio aplicativo, será selecionado o ícone de lupa na parte inferior do aplicativo, em
seguida  a  opção  Tags  e  na  barra  de  busca  serão  escritas as  hashtags  "#HPV"  e
“#VacinacontraHPV” a partir da API do Instragram disponibilizada pela própria plataforma.Essa API
permitirá que sejam visualizados aspectos dos metadados das postagens na rede social. 

A análise considerará três aspectos: 

1) Localização dos posts e visualização em mapa (permite visualizar aonde são produzidos e
tagueados os posts com o hashtag, viabilizando uma visão da cobertura e abrangência no
território nacional);

2) Lista dos usuários que usam as hashtags mais frequentes (permite visualizar se o uso da
hastag está disseminando para um grupo de usuários maior ou concentrado em contas de
agências e instituições públicas de saúde (ministério da saúde, inca, etc); 

3) Frequência  de  uso  das  hashtags  numa  linha  de  tempo  (a  analise  da  frequência  pode
estabelecer relações entre o uso da hashtag com as campanhas nos meios de comunicação
de massa e no Outubro Rosa); 

A  partir  disso,  surgirão então as publicações que contém essa marcação,  assim como o
número total delas, usuários relacionados e os locais em que foram tagueados.  Após coletados e
organizados em planilhas do Excel os dados serão analisados por meio de estatística descritiva para
a obtenção de tabelas de frequência com auxilio do ambiente estatístico R (R Development Core
Team).

3 RESULTADOS ESPERADOS

Esperamos com este estudo fornecer uma visão ampla sobre a localização e a visualização
em mapa dos principais postagens sobre o assunto bem como uma lista dos usuários que usam as
hashtags sobre CCU e HPV. Também, espera-se conseguir descrever a frequência com que os
dados  apresentam  o  uso  das  hastags  "#HPV"  e  “#VacinacontraHPV”,  correlacionando  com  as
campanhas oficiais em meios tradicionais de comunicação, busca-se assim evidenciar a percepção
das adolescentes sobre a relação entre infecção por HPV e CCU bem como propor a utilização da
rede social Instagram no fortalecimento das ações de controle da transmissão do HPV.
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