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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi identificar como os pais de alunos ou seus responsáveis legais, do 3º ano do Técnico
Integrado ao Ensino Médio do IFPR, definem e reconhecem o vírus HPV e sua prevenção. Trata-se de um  estudo
descritivo, com abordagem quantitativa. O período da coleta dos dados ocorreu de março a maio de 2016 . A coleta de
dados foi realizada por meio de entrevista estruturada com 10 questões fechadas cujo teor é explorar o conhecimento
dos sujeitos acerca do HPV, sua definição e prevenção. As questões foram encaminhadas responsáveis legais pelos
alunos em envelope, onde os mesmos foram previamente orientados. Participaram do estudo 17 responsáveis legais do
alunos do ensino médio do IFpr. Foi identificado entre os entrevistados a concepção que os mesmos grande parte dos
sujeitos desconhecem a doença e dimensionar os riscos e danos a saúde dos adolescentes futuramente. Foi observado
nas respostas obtidas mostrou que a maioria reconhece os temas como gestação, preventivos e as causas primordiais
do câncer, mais ainda têm sujeitos que desconhecem como a doença tem afetado a população principalmente os mais
jovens em início das relações sexuais.  Esta pesquisa abriu espaço para discussão sobre um assunto que é delicado
mais,  primordial  e  necessário  para  o  diálogo  entre  as  famílias.  Acredita-se  que  a  busca  do  esclarecimento  e  a
consciência  de  que,  há  profissionais  que  se  preocupam com a  saúde  e  querem dar  a  eles  seus  conhecimentos
necessários que possam alertá-los sobre uma vida saudável e com maior qualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência, HPV, Família.

1 INTRODUÇÃO

HPV  é  uma  doença  infecciosa,  conhecida  também  como  condiloma  acuminado,  verruga
genital ou ainda crista de galo. O agente é o Papilomavírus humano (HPV) pertencente ao grupo dos
Papovavírus. São conhecidos mais de 70 tipos, dos quais, 20 deles podem infectar o trato genital
(BRASIL, 2006).

O diagnóstico para a descoberta do vírus HPV é feito pelo exame preventivo de Papanicolau,
onde será detectado o aparecimento de células anormais. Ou ainda, quando há aparecimento de
sinais, como as verrugas ou lesões, quando presentes as mesmas devem ser retiradas. Existem
casos em que as verrugas não são visíveis, neste caso será indicado um exame mais minucioso
como peniscopia no homem e colposcopia na mulher. Em ambos os exames são colhidos materiais
para análise (ALPES; LOPES, 2008; BRASIL, 2013).

A forma eficaz de prevenção é a vacina, o uso de preservativos e exames clínicos como o
Papanicolau. A vacina HPV é disponível nas UBS e em Escolas, ela é oferecida às adolescentes de
9 a 13 anos e tem como objetivo prevenir o câncer de colo de útero. Para melhor forma de ação, a
vacina deve ser administrada, principalmente antes do início da atividade sexual, pois ainda, não
houve  contato  com  o  vírus,  devido  ao  fato  dos  adolescentes  serem  sexualmente  imaturos,
adquirindo  imunização  com  boa  resposta  (BRASIL,  2013;  NADAL,  2008).  Para  uma  melhor
divulgação e orientação serão realizados pelos meios de comunicações, campanhas, capacitações e
distribuições  de  materiais  para  a  toda  a  população  geral,  enfatizando  aspectos  de  prevenção,
diagnóstico do câncer de útero e da vacinação (BRASIL, 2013). 

Contudo, é importante dar assistência integral aos adolescentes e manter a saúde e a família
unidas para haver sucesso na condução e diálogo franco sobre a orientação sexual saudável (ORIA;
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ALVES, 2004). Entretanto, a falta de informações coerentes a respeito do HPV pode influenciar de
forma  inadequada  na  concepção  da  doença,  interferindo  negativamente  no  comportamento  do
indivíduo  portador  do  vírus  e  dos  sujeitos  de  seu  convívio  social.  Algumas  pessoas  só  toma
conhecimento do HPV, quando já estão contaminadas pela doença e procura o tratamento (SOUZA,
PINHEIRO, BARROSO, 2008; ROCHA, 2014). Neste sentido, como atores dentro do curso técnico
em enfermagemtem-se a pretensão de reconhecer como os responsáveis legais de adolescentes
definem e reconhecem o HPV. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, tendo como questão norteadora a
identificação do conhecimento dos pais de alunos,do 3ºano do Técnico Integrado ao ensino médio
do IFPR, Câmpus Londrina, sobre HPV, conceitos e prevenção.

Os atores da pesquisa foram os responsáveis legais pelos alunos matriculados, do 3º ano do
Técnico Integrado ao ensino médio do IFPR/Câmpus Londrina. Como critérios de inclusão foram
todos os responsáveis legais dos alunos, tais como, pais, familiares, parentes e/ou os que moram
com amigos dos familiares. O aluno deveria estar cursando o 3º ano do Técnico Integrado ao ensino
médio. A escolha do período letivo específico foi pelo fato de que este aluno já tem entendimento
para conversar e dialogar com os seus responsáveis legais sobre assunto de diversos do cotidiano.
Seriam excluídos do estudo alunos matriculados que não estivessem frequentando as aulas no
momento da pesquisa; alunos de outros períodos que não estivesse estabelecido pelos critérios de
inclusão, alunos reprovados por estarem fora do período do estudo e os responsáveis que não
optassem a participar da pesquisa.

A coleta de dados foi realizada após parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa e o
consentimento  autorizado  dos  atores  que  estivessem  participando  deste  estudo,  conforme
Resolução no 196, de 10 de outubro de 1996, que aprovou as diretrizes e normas regulamentadoras
de pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 1996). A estratégia de coleta e análise de dados
foi operacionalizada respectivamente na seguinte forma: 

Fase  I  –  Após  a  aprovação  do  comitê  de  Bioética  foi  solicitado  a  direção  do  campus
apreciação e uma carta de permissão para a realização da pesquisa e também acesso ao contato
dos responsáveis legais dos alunos matriculados no IFPR cursando o 3º ano do Técnico Integrado
ao ensino médio. 

Fase II – De posse do contato, o pesquisador informaria previamente o responsável aluno da
realização da pesquisa e pediria o consentimento autorizado para realização da mesma. 

Fase  III  –  Posteriormente  o  pesquisador  encaminhou  a  cada  aluno  o  instrumento
(questionário)  a  ser  preenchido  junto  com  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido
(TCLE)para os responsáveis legal dos mesmos. Para o anonimato dos sujeitos, os envelopes foram
lacrados e identificados por um número, assegurando sua privacidade. 

Após o retorno do instrumento, o pesquisador incluiu no estudo aqueles que estiverem de
acordo com os critérios de inclusão estabelecidos para este estudo. O conteúdo das informações
foram  mantidos  em  sigilo  e  sob  nossa  guarda  (aluno/orientador)  e  serão  destruídos  após  a
conclusão do trabalho. O período da coleta dos dados ocorreu de março a maio de 2016. A coleta de
dados foi realizada por meio de entrevista estruturada com questões fechadas conforme (Apêndice
B),  cujo  teor  era  explorar  o  conhecimento  dos  participantes  acerca  do  HPV,  sua  definição  e
prevenção. Os dados coletados foram analisados e inseridos no programa de computador Microsoft
Excel 2010 no propósito de obter agilidades na interpretação e análise das informações coletadas.
Os dados foram tratados por meio de estatísticas descritivas com cálculos de médias, percentual
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simples e freqüência. Os resultados estão apresentados por meio de figuras, tabelas e discutidos
conforme literatura pertinente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os participantes da pesquisa foram 17 responsáveis legais de alunos do ensino médio do
IFPR Campus Londrina, sobre a opinião dos mesmos quanto ao vírus HPV e suas peculiaridades.

Dos 17 responsáveis legais dos alunos do ensino médio 3 (18%) conheciam a doença e suas
peculiaridades  e  14  (82%)  referenciaram  não  ter  conhecimento  específico  acerca  da  doença.
Embora seja uma doença com repercussão interessante em trânsito nacional, tanto pela mídia como
pelos profissionais de saúde em geral o HPV, mostrou-se nos dados acima, ainda uma doença de
cunho desconhecido sendo necessário maiores investimentos sobre a mesma junto a comunidade.

Percebeu-se também 13 (76%) dos responsáveis legais referiram que à transmissão do vírus
durante o trabalho de parto ao recém nascido e 4 (24%) responderam que não haver transmissão
durante  o  parto  normal  ao  recém  nascido.  Outro  dado  foi  que  dos  entrevistados  apenas  7
responderam distribuídos em 4 (57%) corroboram que a  vacinação aconteça antes  da primeira
relação sexual  da menina e 3 (43%) responderam não haver necessidade de imunização, dado
importante  para  a  saúde  do  adolescente.  Identificou-se  que3  (43%)  dos  responsáveis  legais
confirmam que o exame de papanicolau é a única forma de prevenção contra a infecção e o câncer
de colo uterino e 4 (57%) não consideraram o exame única forma de prevenção).

Dos 17 responsáveis legais entrevistados apenas 7 responderam distribuídos em 4 (57%)
corroboram que  a  vacinação  aconteça  antes  da  primeira  relação  sexual  da  menina  e  3  (43%)
responderam não haver necessidade de imunização.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O  estudo  mostrou  que  a  maioria  dos  responsáveis  legais  dos  estudantes  conhecem a
definição e alguns aspectos importantes da doença, porém foi observado que, alguns temas como
gestação, preventivos e causas primordiais do câncer, apesar da maioria conhecer estes dados,
ainda percebe-se que há um desconhecimento, mostrando que são questões precisam ser mais
aprofundadas  pelos  sujeitos  da  pesquisa,  uma  vez  que  podem  ser  complexas  pelo  grau  de
especificidades das mesmas.

Outro fator encontrado relacionado quanto ao tempo da vacina, percebeu-se que a maioria
também identificou sobre o fato de que, a vacina tem maior e eficaz efeito com a menina que ainda
não teve sua primeira relação sexual. Em relação aos exames os sujeitos referem a importância
para a prevenção da doença.

Esta seleção traz muitos conflitos dos sujeitos frente à religião, preconceitos de falar sobre
sexo com os adolescentes e medos às reações da vacina. Os sujeitos mostraram pouca percepção
em relação à transmissibilidade da doença, desconsiderando a gravidade que o HPV tem na fase da
adolescência, que já se mostra um problema de saúde pública, justamente por falta de acesso às
informações  acerca  da  doença,  o  qual  poderia  ser  evitado  e  controlado  com as  orientações  e
prevenções precoces desta doença. 

Esta pesquisa abriu neste pequeno espaço escolar, caminhos para busca de esclarecimento
e consciência de que, há profissionais que se preocupam com a saúde e querem dar a eles seus
conhecimentos alertando-os sobre uma vida saudável e com maior qualidade.
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