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RESUMO
Estudo  transversal  que  analisou  o  nível  de  alfabetização  digital  e  de  conhecimento  sobre  o  HPV,  por  meio  de
questionário aplicado a 230 estudantes do sexo feminino, cursando o 9º ano do Ensino Fundamental em 10 escolas da
rede pública de Maringá. O objetivo em se analisar o nível de alfabetização digital de meninas do 9º ano do Ensino
Fundamental teve como intuito utlizar desses resultados a favor do Programa Preventivo de Câncer de Colo de Útero. A
média de idade das participantes foi 14 anos. A maioria das entrevistadas sabia que o HPV é um vírus que pode ser
transmitido por via sexual. 74% já havia ouvido falar do HPV no posto de saúde. 97% possuem celular, e esse é mais
utilizado para acessar internet. As redes sociais mais utilizadas são Facebook, WhatsApp e Youtube. Como conclusão,
considera-se que pela grande quantidade de usuárias de meios digitais, principalmente redes sociais, esse poderia ser
um meio importante de propagar a conscientização e educação sobre a prevenção do HPV, principalmente entre jovens
foco do programa de prevenção primária, constituído pela vacinação. 

PALAVRAS-CHAVE: HPV; Vacinação; E-health; Saúde Coletiva.

1 INTRODUÇÃO

O Papiloma Vírus Humano, conhecido popularmente como HPV, é hoje identificado como o
principal  agente etiológico causador do Câncer de Colo de Útero (CCU).  É membro da família
Papovavirida  e  infecta  o  epitélio  de  alguns  animais  e  também  a  espécie  humana,  sendo
reconhecidas hoje, mais de 200 variações do vírus e sequenciadas cerca de 50 dos que acometem
os seres humanos (NAKAGAWA, 2010). 

Graças  aos  avanços  científicos  produzidos  atualmente,  contamos  com  a  existência  de
vacinação contra o HPV, sendo esta, distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
para meninas entre 9 e 13 anos, idade estabelecida com base no pressuposto de que nesta faixa
etária ainda não iniciaram sua vida sexual e consequentemente não tiveram contato prévio com o
vírus, já que esta é sua principal forma de transmissão (BRASIL, 2013). Partindo da afirmação de
que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas terão contato com o HPV em algum momento
de sua vida (BRASIL,  2013),  fica clara a importância da adesão à vacinação nesta faixa etária
estabelecida pelo Ministério da Saúde. 

Dados  da  OMS  apontam  que  a  cada  ano,  500  mil  mulheres  em  todo  o  mundo  são
diagnosticadas com CCU e cerca de metade delas, morrerão. Neste cenário, cabe aos profissionais
de saúde o desenvolvimento de ações de prevenção e diagnóstico precoce visando à integralidade
do cuidado (BRASIL, 2013).  Desta forma, a noção de empoderamento torna-se necessário para
implementação de ações de promoção da saúde. Segundo Carvalho, o empoderamento se faz nas
ações  em que  se  trabalha  com o  outro  e  não  sobre  o  outro,  permitindo  maior  aprendizado  e
esclarecimento da população que, por sua vez, terá maior participação e “poder” na área da saúde.
Para que ocorra este fenômeno, é “necessário uma mudança na atitude dos profissionais de saúde a
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ser alcançada por meio de processos educativos, treinamentos e novos formatos organizacionais”
(CARVALHO, et.al. 2008, p. 2030).

Nesse sentido, o empoderamento deve ser o objetivo final de qualquer ação ou intervenção
realizada na área da saúde, onde a Educação em Saúde - que pode ser entendida como qualquer
combinação  de  experiência  de  aprendizagem  com  objetivo  de  facilitar  ações  voluntárias  que
promovam a saúde (CANDEIAS, et.  al.  1997)  -  está inserida.  Na prática,  constitui  apenas uma
pequena  fração  do  total  de  atividades  técnicas  voltadas  para  a  saúde,  sendo  importante
especificamente na organização do componente educativo de programas que se desenvolvem na
comunidade (CANDEIAS, et. al. 1997). 

Uma das metas mais importantes elaboradas pela Saúde Coletiva no Brasil é a de tornar o
Sistema Único de Saúde uma rede de ensino-aprendizagem no exercício do trabalho, por meio da
disseminação  da  capacidade  pedagógica  por  toda  a  rede  (CECCIM,  2005).  Nesse  contexto,
Munguba  ressalta  que  compreender  como as pessoas  aprendem é  fundamental  para  reunir  as
condições necessárias para ensiná-las (MUNGUBA, 2010) e ressalta a importância dos avanços
tecnológicos nesse aspecto. Nesse sentido, hoje se utiliza em diversos países do mundo o chamado
e-health,  caracterizado  como  um  meio  tecnológico  onde  são  empregadas  informações  e
comunicações  que  visam  à  melhora  na  qualidade  da  saúde  (MAIR,  et.  al.  2012).  Tem  sido
considerado um importante avanço na melhoria da qualidade dos serviços prestados, entretanto,
ainda  possui  barreiras  a  serem  transpostas  na  efetivação  deste  meio  como  forma  de
empoderamento (MAIR, et. al. 2012), inclusive no Brasil. 

É neste cenário que esta pesquisa está inserida, assim, entender o perfil de alfabetização
digital de meninas com foco no Programa de Vacinação contra o HPV e desta maneira, identificar o
meio  de  informação  preferido  por  elas  para  recebimento  de  informações  sobre  o  vírus,  sua
prevenção e consequências pode vir a facilitar possíveis intervenções futuras utilizando o e-health
como forma ativa de prevenção contra o Câncer de Colo de Útero. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal e abordagem quantitativa. Foi realizado
nas escolas públicas da rede estadual  de Maringá.  Atualmente,  há o total  de 28 escolas neste
município,  a  partir  da qual  foram selecionadas conforme nota obtida na Prova Brasil.  O estudo
passou pela aprovação do projeto pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Cesumar sob o
número 57091316.7.0000.5539 e sob a autorização do Núcleo Estadual de Educação de Maringá.
Só a partir daí iniciou-se a aplicação dos questionários nas adolescentes.

Utilizou-se a amostragem aleatória estratificada de conglomerados, já que as adolescentes
estavam matriculadas nas diversas escolas da rede estadual. O total de alunos matriculados no 9º
ano  de  2016  era  de  2971,  e  como  não  foi  possível  identificar  o  numero  exato  de  meninas
matriculadas, pois os dados disponíveis eram relativos ao numero total de alunos, foi realizada então
uma  media  estatística  a  partir  do  numero  total  de  alunos  no  9º  ano.  A  amostra  foi  calculada
considerando o nível de significância α=5% e o erro máximo admitido entre a estimativa e o valor
real do parâmetro foi de e=0,06, isto é, de seis pontos percentuais, no qual seria necessário aplicar o
questionário, para no mínimo 226 adolescentes a fim de estimar os fatores de interesse. Assim, foi
também estimado que o número de escolas participantes deveria ser 9, para compreender o total de
alunas necessárias. Ao total foram entregues 300 TCLEs, contudo 70 meninas não trouxeram os
TCLEs na data programada para a coleta, e o questionário foi aplicado a 230 adolescentes. 

A coleta de dados foi realizada em três fases, entre os meses de agosto a outubro de 2016.
Na primeira fase era realizado o primeiro contato com os coordenadores pedagógicos das escolas
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explicando a pesquisa e solicitando a autorização. Na segunda fase era realizado o contato com as
adolescentes para expor a pesquisa e agendar a data de coleta, também era entregue o TCLE para
que trouxessem na data programada para a coleta que não excedia a 10 dias, e a terceira fase a
aplicação do questionário, onde as adolescentes que tinham o TCLE assinado pelo responsável
eram encaminhadas a outra sala para responder o questionário.

Os resultados foram analisados por meio de Análise Descritiva para obtenção de tabelas de
frequência a fim de traçar o perfil sociodemografico, conhecimento sobre HPV e perfil de acesso das
tecnologias da informação e comunicação pelas adolescentes, com o auxílio do Ambiente Estatístico
R (R Development Core Team).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta pesquisa identificou-se que a maioria das adolescentes tem noções gerais sobre o
tema, observa-se que 85% respondeu que o HPV é um vírus, sendo que 96% delas disser que a
transmissão do HPV ocorre durante a relação sexual e 88% apontou que o HPV pode causar CCU.
Quando  indagadas  sobre  os  locais  que  mais  forneceram informações  sobre  a  enfermidade,  os
Postos  de  Saúde  se  destacaram,  com  74%  das  respostas,  seguidos  por  palestras  na  escola,
familiares e a internet, que representou 35%. 

Quanto ao perfil de utilização digital, 91% utiliza a internet por meio de rede wi-fi paga, sendo
esse acesso feito na maioria das vezes por aparelhos celulares (94%). Constatou-se também que os
telefones possuem acesso ilimitado e diário à rede, utilizando-a com mais frequência para navegar
em redes sociais (97%), fazer pesquisas (83%) e se distrair (77%). 

Dentre  as  redes  sociais  mais  utilizadas,  o  Facebook  apresentou  a  maior  adesão,  sendo
utilizado  por  95%  das  entrevistadas,  seguido  pelo  aplicativo  WhatsApp,  com 93%  de  uso  e  o
Youtube, que abrangeu 90% da população estudada. 

As adolescentes pesquisadas responderam que obtiveram informações sobre o HPV e vacina
HPV por meio da televisão e postos de saúde. Inquestionavelmente esses veículos de informação
são  de  grande  valia  à  comunidade,  entretanto  o  potencial  de  utilização  das  Tecnologias  de
Informação e Comunicação (TIC), principalmente entre a população adolescente aumenta a cada
ano, e já demonstraram ser benéficas para o aumento do conhecimento sobre DSTs e diminuição de
comportamento de risco. (YOUNG E RICE, 2011). O fato da internet ter sido amplamente utilizada
para pesquisas em saúde (TUELLS et al, 2015; BASCH et al, 2017) e das redes sociais estarem
sendo  utilizadas  por  pacientes  para  compartilhar  informações  pessoais  sobre  suas  doenças
(HOUSEH, 2010; TUELLS et al, 2015) reforça a hipótese da utilização das TIC como ferramenta a
ser utilizada para o empoderamento em saúde de adolescentes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que a grande maioria das adolescentes sabe o que é o HPV, sua forma de
transmissão e consequências à saúde, dentre elas o CCU. Também foi possível demonstrar que o
meio que mais ofereceu esclarecimento sobre o vírus para a população alvo foram os Postos de
Saúde,  onde as  jovens ouviram falar  também sobre  a importância  de  exames preventivos.  Em
relação ao perfil digital, a maior parte tem acesso à internet e o faz por meio de aparelhos celulares,
onde utilizam o  dispositivo  principalmente  para  o  acesso  às  redes  sociais,  entre  elas,  as  mais
usadas são Facebook, WhatsApp e Youtube. 

Desta  forma,  entendemos  que  tais  meios  tecnológicos  citados  tem  potencial  à  oferecer
alfabetização em saúde,  principalmente entre jovens e adolescentes,  visto que essa faixa etária
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utiliza amplamente meios digitais e podem se tornar protagonistas na conscientização sobre o HPV,
CCU e sua prevenção, inclusive devido ao fato de que a prevenção primária desta enfermidade é a
vacinação, oferecida à adolescentes entre 9 e 13 anos. 
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