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1. O Papilomavírus Humano 

 

O papilomavírus (PV) é um pequeno vírus (50-55nm) pertencente à família 

Papoviridae – gênero Papillomavirus (NAKAGAWA; SCHIRMER; BARBIERI, 2010). 

Trata-se de um vírus não envelopado, com simetria icosaédrica. O material genético do PV é 

uma molécula com DNA duplo com cerca de 8.000 bases pareadas, com três regiões: uma 

região distal (L), contendo dois genes – L1 e L2 - que codificam as proteínas das cápsulas 

virais; uma região proximal (E) que codifica as proteínas envolvidas na replicação viral e 

controle da transcrição; e uma longa região de controle (LCR), entre as regiões E e L, que se 

encontra vinculada a vários locais que contêm fatores de transcrição nucleares e virais 

(BURD, 2003).  

Estes vírus são altamente específicos e não há relato de um PV causando doença em 

outra espécie (LETO et al, 2011). Apresentam tropismo por células epiteliais, causando 

infecções na pele e nas mucosas (genital, oral, laringe, esôfago), e a sua replicação ocorre no 

núcleo das células escamosas epiteliais (DOORBAR, 2005). 

O papilomavírus humano (HPV) é o PV característico do homem. Até o momento 

foram caracterizados mais de 100 tipos de HPV (BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011; 

LETO et al, 2011). São classificados como de alto ou baixo risco para câncer cervical, 

conforme epidemiologia (NAKAGAWA; SCHIRMER; BARBIERI, 2010). Quarenta deles 

podem afetar a mucosa genital, sendo que 15 possuem potencial oncogênico (YAZIGI; 

RODRIGUES, 2007; CASTELLSAGUÉ et al, 2009). Dentre os de alto risco, estão o 16, 18, 

31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, e 58. Os tipos 26, 53 e 66 podem também ser considerados de 

provável alto risco. Os tipos de baixo risco são: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, e 

CP6108 (NAKAGAWA; SCHIRMER; BARBIERI, 2010). Além desses totalmente 

sequenciados existe um grande número de tipos cuja sequência genética ainda não foi obtida 

(LETO et al, 2011). 
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A associação do HPV com o câncer de colo de útero começou em 1949, quando o 

patologista George Papanicolaou introduziu o exame Papanicolaou para detectar a doença 

(KURMAN et al, 1994; GALLOWAY, 2003). Apenas na década de 70, estudos mostraram 

que essa associação relacionava-se à presença de um agente etiológico de transmissão sexual 

(NAKAGAWA; SCHIRMER; BARBIERI, 2010). O infectologista alemão Harold zur 

Hausen foi quem constatou a relação do HPV com as verrugas e condilomas, mas apenas em 

anos posteriores, o vírus foi relacionado com o desenvolvimento do carcinoma de colo de 

útero (ZUR HAUSEN, 1988). Na década de 90, com o advento da clonagem molecular, 

outros aspectos da infecção foram elucidados (SCHIFFMAN et al, 1993). 

 

2. Epidemiologia 

 

O HPV provoca a doença sexualmente transmissível (DST) mais comum entre as 

mulheres (BURCHELL et al, 2006; WONG; SAM, 2010; LEHTINEN; DILLNER, 2013, 

MCCUSKER et al, 2013). É um vírus com distribuição universal (LETO et al, 2011). Na 

última década, tem-se notado aumento significativo na incidência de infecções por HPV 

genital e, estima-se que cerca de 75% das mulheres sexualmente ativas serão infectadas em 

algum momento de sua vida (MUNOZ et al, 2010; AFONSO et al, 2013). Mundialmente, 

20% dos indivíduos sadios estão contaminados com o vírus (LINHARES; VILLA, 2006). 

Calcula-se que haja 291 milhões de mulheres portadoras HPV (BURCHELL et al, 2006). São 

diagnosticados cerca de 500.000 casos novos/ano no mundo, dos quais 70% ocorrem em 

países em desenvolvimento (WONG; SAM, 2010; BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011).  

A maior prevalência do HPV é encontrada na adolescência e início da idade adulta, 

logo após o início da atividade sexual e decresce gradualmente até a quarta ou quinta década, 

quando, em certas populações, existe uma segundo pico seguido por outra redução 

(SCHIFFMAN; KJAER, 2003; CASTLE et al, 2005). As mulheres jovens, especialmente 
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aquelas em idade universitária, estão em maior risco, já que geralmente são sexualmente 

ativas e tem um maior número de parceiros sexuais (WONG; SAM, 2010). Em trabalho com 

universitárias inicialmente virgens, a incidência de infecção por HPV após início da atividade 

sexual com parceiros masculinos foi de 28,5% em 1 ano, atingindo cerca de 50% em 3 anos 

(WINER et al, 2008).  

O HPV afeta ambos os sexos, porém, a história natural da infecção é diferente entre 

homens e mulheres. Existe um padrão de alta taxa de infecção e baixa taxa da doença em 

homens, o contrário ocorrendo no gênero feminino (AFONSO et al, 2013). Os homens são 

considerados os principais reservatórios, sendo comumente assintomáticos (MATOS et al, 

2005; PITTS et al, 2009). A prevalência do HPV encontrada em homens (7,9%) é menor do 

que nas mulheres (17,9%) porque os tecidos do pênis são menos receptivos aos tipos de HPV 

de alto risco (PARTRIDGE; KOUTSKY, 2006). 

Nos estudos de prevalência publicados no Brasil, os dados sobre a infecção pelo HPV 

em mulheres são analisados a partir das que procuraram os serviços de saúde para 

rastreamento ou tratamento. Já as informações sobre HPV masculino derivam principalmente 

de estudos que examinam os maridos de portadoras de câncer do colo do útero, estudos 

transversais de indivíduos tratados em clínicas de DST ou pequenos estudos prospectivos, que 

juntos revelaram taxas de prevalência do HPV entre 30% e 80% (AFONSO et al, 2013). 

O câncer do colo do útero é o sexto tipo de câncer mais freqüente na população em 

geral e o terceiro mais comum entre mulheres (PARKIN et al, 2005), perde apenas para o 

câncer de pele e o câncer de mama. No Brasil, seu risco estimado é de 18 a 20 casos a cada 

100.000 mulheres, com prevalência geral de infecção pelo HPV no câncer de colo de útero de 

13,7% a 54,3% (AYRES; SILVA, 2010). 

Os genótipos de HPV 16 e 18 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer 

do colo do útero (CASTELLSAGUÉ et al, 2009; LETO et al, 2011; MCCUSKER et al, 
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2013). O genótipo 16 é o mais prevalente nas infecções genitais pelo HPV, chegando a 66%, 

seguido dos tipos 18 (15%), 45 (9%) e 31 (6%) (RICHARDSON et al, 2003). O tipo 16 

também é o mais detectado no carcinoma cervical invasor e o mais prevalente em quase todas 

as partes do mundo (NAKAGAWA; SCHIRMER; BARBIERI, 2010). Dentre os de baixo 

risco, os 6 e 11 são os que mais se relacionam aos condilomas genitais (BORSATTO; 

VIDAL; ROCHA, 2011). 

Os tipos oncogênicos de HPV são responsáveis ainda por 25% a 35% dos casos de 

câncer oral, 90% dos casos de câncer anal e 40% dos cânceres de pênis nos Estados Unidos 

(LIDDON et al, 2010). 

Estima-se que o HPV seja responsável por 233.000 mortes por câncer por ano, sendo 

cerca de 85% dos óbitos nos países em desenvolvimento, onde o câncer do colo do útero 

representa 15% dos cânceres femininos, enquanto nos países desenvolvidos  a taxa é de 3,6% 

(PARKIN et al, 2001). 

 

3. Transmissão 

 

A infecção pelo HPV decorre predominantemente do contato vaginal, embora a 

transmissão possa ocorrer em qualquer lugar desde que haja uma porta de entrada e contato 

com o vírus (PANOBIANCO et al, 2013). O HPV é bem adaptado para ser transmitido 

através do contato pele-a-pele e infectar apenas o revestimento epitelial de áreas sensíveis do 

corpo, sem a necessidade de invadir tecido conjuntivo ou ser disseminado regionalmente ou 

sistemicamente (BURCHELL et al, 2006). Os microtraumas no epitélio expõem as células 

basais e possibilitam a entrada do vírus na célula. O HPV se estabelece como epissomo, 

replicando-se junto ao DNA da célula hospedeira e produzindo cópias. Quando há divisão 

celular, as células basais migram para a região suprabasal, diferenciam-se e liberam vírions 

(ANTICAGLIA; SOUZA; RAITZ, 2008). 
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O fato de a relação sexual ser a principal via de transmissão do HPV é comprovado 

por: transmissão de verrugas genitais entre parceiros sexuais, detecção de um um mesmo tipo 

de HPV entre casais, raridade da infecção pelo HPV em mulheres virgens, forte  associação 

entre elevado número de parceiros e prevalência de HPV em mulheres e homens 

(BURCHELL et al l, 2006). As taxas de transmissão entre parceiros variam de 22% a 60% 

(AFONSO et al, 2013). 

Relação sexual inclui tanto contato vaginal quanto anal. Sexo anal receptivo está 

fortemente associado com a detecção de HPV no canal anal em homens homossexuais e 

bissexuais (PARTRIDGE; KOUTSKY, 2006), e em menor grau na mulher (MOSCICKI et al, 

1999). Já foram detectados anticorpos séricos e DNA de HPV em lactentes e crianças, 

confirmando a transmissão perinatal da infecção pelo HPV. Dados sugerem que esta é rara e é 

pouco provável que promova infecção persistente (BURCHELL et al, 2006). No entanto, 

crianças nascidas de mães infectadas podem apresentar papilomatose recorrente de laringe, 

tumores causados pelo HPV 6 e 11 (DIAZ, 2013). Não se admite transmissão por transfusão 

sanguínea, já que o vírus exige a disponibilidade de células epiteliais da mucosa ou da 

epiderme para se multiplicar (HAUSEN, 2002). 

A maior suscetibilidade de mulheres jovens à infecção pelo HPV parece estar mediada 

por mecanismos biológicos, que incluem imaturidade cervical, produção inadequada de muco 

protetor e aumento da ectopia cervical (KAHN et al, 2002).  

 

4. Fatores de Risco 

 

Uma série de fatores pode influenciar a transmissão de uma DST, como carga viral, 

outras DSTs, a circuncisão, o uso de preservativos, fatores imunológicos e nutricionais 

(BURCHELL et al, 2006).  Outras DSTs, como infecções por Chlamydia trachomatis e 

Herpes simplex virus, podem aumentar a susceptibilidade à infecção por HPV, seja por 
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provocar inflamação ou microabrasões cervicais, seja por facilitar a persistência da infecção 

por HPV (SAMOFF et al, 2005). Há uma forte associação entre número de parceiros sexuais 

e aquisição de HPV genital (CASTELLSAGUÉ et al, 2009). O uso do preservativo parece 

oferecer alguma proteção contra o desenvolvimento de neoplasia cervical de alto grau e 

câncer invasivo (MANHART, 2002). Porém, a proteção pode ser limitada, já que os condons 

podem não cobrir totalmente a pele exposta, deixando áreas vulneráveis à transmissão do 

HPV (DIAZ, 2013). A maioria dos estudos não relatam associação entre o uso de 

contraceptivos hormonais e infecção pelo HPV, independente do comportamento sexual 

(GREEN et al, 2003). Baixo consumo de frutas e verduras, reduzidos níveis séricos de 

vitaminas C e E e diversos carotenóides  parecem associar-se a um risco de infecção 

persistente por HPV (TROTTIER; FRANCO, 2006). O efeito do tabagismo não está claro. 

Não se conseguiu associar o hábito tabágico à infecção pelo HPV,  e nas associações positivas 

o efeito do fumo foi atenuado após o controle de comportamento sexual (BURCHELL et al, 

2006). Imunodeprimidos, como portadores de  HIV ou usuários de drogas imunossupressoras, 

tem uma deficiência na capacidade de eliminar o HPV, permitindo a persistência do vírus, o 

que pode facilitar a oncogênese (DIAZ, 2013). 

A infecção persistente por um tipo oncogênico de HPV é fator necessário para o 

desenvolvimento câncer de colo do útero, embora não seja suficiente (KOSHIOL et al, 2008). 

De fato, O DNA do HPV é encontrado em mais de 99% dos casos de câncer cervical 

(CASTELLSAGUÉ et al, 2009). Em certas lesões de baixo grau e na maioria das lesões de 

alto grau e do câncer cervical, o material genético do HPV está integrado aos cromossomos 

(DE VILLIERS et al, 2004), sendo essa integração o ponto central da transformação celular 

oncogênica. O vírus tem o papel de iniciar o tumor, porém são os cofatores que promovem a 

evolução para neoplasia maligna (BURCHELL et al, 2006).  
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Embora as taxas de infecção sejam maiores em jovens, o risco de alterações malignas 

torna-se progressivamente maior com a idade (CASTELLSAGUÉ et al l, 2009). O 

envelhecimento está associado com uma diminuição na produção de linfócitos T e B e na sua 

função de memória, fenômeno conhecido como imunossenescência. Desta forma, há aumento 

na severidade das doenças infecciosas e na incidência de câncer em populações mais idosas 

(HAKIM; GRESS, 2007). O período entre a infecção e o surgimento de  câncer cervical é de 

10 a 20 anos, embora alguns casos, possa ser de apenas 1 ou 2 anos (BURD, 2003).  

 

5. Diagnóstico 

 

A maioria das infecções por HPV são transitórias, com 60% a 70% de resolução após 

1 ano e  de 90% de resolução após  2 anos (CASTELLSAGUÉ et al, 2009; NELSON; 

STOCKDALE, 2013). Geralmente é assintomática, ainda que possam surgir prurido, ardor 

durante o ato sexual, corrimento anormal ou condilomas (NELSON; STOCKDALE, 2013). O 

diagnóstico se faz pela identificação de verrugas, colposcopia na mulher ou peniscopia no 

homem (PANOBIANCO et al, 2013). Além disso, após o diagnóstico das verrugas genitais, a 

paciente deve submeter-se a testes para detecção de outras DTSs - gonorréia, clamídia, HIV, 

sífilis, hepatites B e C (NELSON; STOCKDALE, 2013). O vírus não cresce em meio de 

cultura convencional e os métodos diagnósticos sorológicos apresentam limitada precisão 

(LETO et al, 2011). O diagnóstico das lesões precursoras do câncer do colo do útero se faz 

através da análise microscópica de alterações no exame de Papanicolaou. Nos países onde é 

alta a disponibilidade da citologia oncótica, houve redução da incidência e mortalidade por 

câncer de colo de útero. No Brasil, porém, há desigualdade na cobertura do exame de 

Papanicolaou entre as capitais (BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011).  

A infecção pelo HPV é confirmada por meio de exames de diagnóstico molecular, que 

detectam o vírus. As técnicas de hibridização e a reação de polimerização em cadeia (PCR) 
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são os métodos utilizados. A PCR é o método mais sensível e mais amplamente utilizado para 

a detecção do HPV, sendo aplicado principalmente em situações em que é pequena a 

quantidade de DNA disponível (LETO et al, 2011). Em geral, as prevalências estimadas de 

detecção do vírus pela PCR são mais altas do que aquelas avaliadas pela captura híbrida, 

apesar de não ser evidenciado diferença estatisticamente significativa (análise de variância, 

p>0,2861) (AYRES; SILVA, 2010). Existe uma maior prevalência do HPV nos estudos mais 

recentes, independentemente da técnica utilizada. Nos estudos que utilizaram PCR, a 

prevalência foi de 17% em 1994 (ELUF-NETO et al, 1994) e em 2008 foi de 24,5% (ROSA 

et al, 2008). Entre os que utilizaram captura híbrida, observou-se prevalência de 11,6% em 

2000 (BECKER JR et al, 2000) e 14,3% em 2008 (RAMA et al, 2008). 

Anticorpos anti-HPV só são detectados em cerca de 50% das mulheres infectadas 

naturalmente com o HPV (BASEMAN; KOUTSKY, 2005). Quando as mulheres 

desenvolvem esses anticorpos, os níveis, geralmente são muito baixos. Assim, mulheres que 

tiveram uma infecção anterior e desenvolveram níveis de anticorpos detectáveis, podem ainda 

estar em risco de infecções subsequentes (CASTELLSAGUÉ et al, 2009). 

 

6. Tratamento 

 

Existem terapias disponíveis para as lesões provocadas pelo HPV, que incluem 

tratamento clínico ou cirúrgico. O primeiro inclui o ácido tricloroacético (promove a 

cauterização química da área afetada), a podofilina (um agente antimitótico, que induz a 

necrose do tecido lesado), o imiquimod (estimula a produção local de citocinas),  

sinecatequins (mecanismo de ação incerto, podendo ser antioxidante ou potencializador 

imune) (DIAZ, 2013). Estas opções terapêuticas variam em termos de custo, duração e dose 

do tratamento, efeitos adversos e taxas de sucesso (NELSON; STOCKDALE, 2013). 
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No que concerne à modalidade cirúrgica, tem-se a crioterapia (destrói as verrugas por 

citólise térmica induzida usando nitrogênio líquido), a excisão cirúrgica (remove-se o tecido 

afetado, geralmente lesões pedunculadas), a eletrocirurgia (a coagulação térmica ou o 

eletrocautério queimam e destroem a lesão) e o laser de CO2 (aquece ou vaporiza os tecidos). 

Essas opções podem induzir a formação de cicatrizes, dor, deformidade e disfunção sexual 

(WILEY et al, 2002).  

Com relação ao condiloma, há taxa elevada de recorrência (13% a 65%), sendo 

necessário o uso de diversas modalidades terapêuticas. O gasto total com os novos casos de 

condiloma nos Estados Unidos em 2003 foi estimado em $171.000.000 de dólares (HU; 

GOLDIE, 2008). Efeitos colaterais provocados por essas terapias são dor, ardor, irritação e 

ulcerações locais, além de possíveis complicações em uma gestação e contraindicações ao uso 

de determinadas modalidades (DIAZ, 2013). A biópsia deve ser considerada em caso de 

condiloma que não responde ao tratamento (NELSON; STOCKDALE, 2013). 

A terapia para o câncer de colo do útero envolve a remoção cirúrgica do tumor, a 

quimioirradiação concorrente, a quimioterapia neoadjuvante e radioterapia, utilizando agente 

único ou tratamento combinado (YEE, DE SOUZA; KHACHIGIAN, 2013). A metástase para 

linfonodo para-aórtico representa prognóstico sombrio. A taxa de metástase à distância varia 

de 18,2% a 54,9% com sobrevida em 5 anos de 24% a 57,1% (WU et al, 2013).  

 

7. Vacinação 

 

O diagnóstico, avaliação e tratamento de doenças causadas por HPV provocam 

ansiedade às pacientes e são capazes de produzir distúrbios psicossociais e psicossexuais 

significativos (DIAZ, 2013). Sendo assim, nos últimos anos, um dos maiores avanços em 

saúde pública tem sido a vacina contra o HPV (DONADIKI et al, 2012), ferramenta 

fundamental na prevenção primária do câncer de colo do útero (MUÑOZ; JACQUARD, 
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2008; HERSHEY; VELEZ, 2009). No momento, são disponibilizadas dois tipos de vacinas: a 

bivalente (Cervarix®), contra os genótipos virais 16 e 18 e a quadrivalente (Gardasil®), 

contra os sorotipos 6, 11, 16 e 18 (BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011, LEHTINEN; 

DILLNER, 2013). A vacina quadrivalente foi aprovada em junho de 2006, pela Food and 

Drug Administration- FDA (MARKOWITZ et al, 2007). São elaboradas a partir de cápsulas 

protéicas vazias produzidas por tecnologia recombinante, as partículas vírus-like (VLP), que 

não contêm DNA ou produtos biológicos e por isso não são infectantes (NADAL; NADAL, 

2008). Recomenda-se o uso em mulheres que ainda não iniciaram a atividade sexual, sendo 

sugerido que a vacinação ocorra entre 11 e 12 anos de idade, podendo ter início a partir dos 9 

anos e se estender até os 26 anos (BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011). São aplicadas três 

doses intramusculares com intervalos de dois e seis meses após a primeira dose 

(MARKOWITZ et al, 2007, MARLOW et al, 2009).  

A vacinação não modifica a história natural da infecção prévia por HPV, mas protege 

contra genótipos aos quais não houve exposição (AGOSTI; GOLDIE, 2007). Assim, estas 

vacinas não apresentam efeitos terapêuticos conhecidos, apenas profiláticos 

(CASTELLSAGUÉ et al, 2009), o que reforça a necessidade da imunização antes do início da 

atividade sexual. Para os sistemas de saúde pública, a prioridade é vacinar pré-adolescentes, 

embora deva ser considerada a imunização de mulheres mais velhas (AGOSTI et al, 2007). É 

contraindicada em gestantes devido à possibilidade de alterações no desenvolvimento fetal 

(NADAL; NADAL, 2008). Exames de Papanicolaou ou para detecção do DNA viral ou de 

anticorpos contra o HPV não são necessários antes da vacinação em qualquer idade 

(MARKOWITZ et al, 2007). 

No Brasil, as vacinas contra o HPV foram licenciadas em 2006, mas o alto custo é 

uma grande barreira ao seu uso (AFONSO et al, 2013). No entanto, estudos de prevalência 
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foram essenciais para a inclusão da vacina anti-HPV no Programa Nacional de Imunizações, a 

ser implementada em 2014.  

Ambas as vacinas têm eficácias de 90% a 100% entre adolescentes do sexo feminino 

HPV-negativas. Nesta população, a eficácia da vacina contra neoplasia intraepitelial de alto 

grau (NIC-III) é de 93,2% e 43,0% para as vacinas bivalente e quadrivalente, 

respectivamente. A vacina quadrivalente tem eficácia superior a 75% contra os precursores de 

câncer de vulva, vagina e ânus (LEHTINEN; DILLNER, 2013). Em ensaio clínico realizado 

com homens com idade entre 16 e 26 anos mostrou-se que a vacina quadrivalente apresentou 

eficácia de 90% para a prevenção de lesões genitais externas causadas pelos quatro sorotipos 

de HPV (GIULIANO et al, 2011). Nos Estados Unidos, esta vacina foi aprovada para homens 

em 2009, com recomendação para uso entre 9 e 26 anos de idade (LIDDON et al, 2010).  

O estudo PATRICIA, que incluiu mais de 18 mil mulheres entre 15 e 25 anos de 

idade, mostrou que a vacina bivalente confere proteção significativa contra outros tipos 

oncogênicos comuns não incluídos na vacina, o HPV 31, 33 e 45 (PAAVONEN et al, 2009). 

Estão em curso ensaios clínicos para avaliar a eficácia da vacina em mulheres com idade entre 

15-55 anos (SCHWARZ et al, 2009). Resultados provisórios mostram boa proteção da vacina 

quadrivalente, contra os sorotipos incluídos, em mulheres de 24 a 45 anos de idade 

(CASTELLSAGUÉ et al, 2009). 

Estudos clínicos fases II e III demonstraram que a vacina é altamente imunogênica, 

induzindo a produção de anticorpos genótipos-específicos em quantidade várias vezes 

superior àquela induzida pela infecção natural (SCHWARZ; LEO, 2008; ROTELI-MARTINS 

et al, 2012). Estão em estudo a duração dos níveis de anticorpos e a titulação mínima de 

anticorpos protetores para evitar a doença, porém, dados parciais sugerem a necessidade de 

revacinação após cinco anos (BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011).  
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As vacinas anti-HPV podem ainda prevenir aproximadamente 70% das neoplasias 

intraepiteliais vaginais e  70% dos casos de neoplasia intraepitelial vulvar (VIN) (JOURA et 

al, 2007). Apesar disso, não se tem indicação da FDA para a prevenção de doença vaginal ou 

vulvar. Mesmo sem indicação, a VIN pode ser evitada, já que a maioria das VINs associadas 

ao HPV são devidas ao tipo 16 (NELSON; STOCKDALE, 2013). 

É importante salientar, porém, que as vacinas atuais não protegem contra todos os 

tipos de HPV oncogênicos, e as mulheres poderão ainda desenvolver lesões pré-cancerosas, 

devido a um genótipo não incluído na vacina. Portanto, é essencial educação e 

aconselhamento adequados, a fim de orientar os benefícios da vacinação e do rastreio 

(CASTELLSAGUÉ et al, 2009). 

 

8. Aceitação da Vacina Anti-HPV 

 

A imunização é necessária para barrar a cadeia de transmissão, com provável redução 

em carga viral (BURCHELL et al, 2006). A implementação da estratégia da vacina anti-HPV 

exige sensibilização e educação. No entanto, existem entraves à sua aceitação. Em pesquisa 

com 950 mulheres de diversos grupos étnicos, as principais razões para a não vacinação 

foram: necessidade de mais informação (preocupação com efeitos colaterais), questões 

relacionadas ao sexo (incentivo à promiscuidade ou ao sexo precoce), aspectos religiosos ou 

culturais (abstinência sexual antes do casamento) (MARLOW et al, 2009). Em artigo de 

revisão, o alto custo das vacinas foi referido como a grande barreira para o programa de 

vacinação na Índia (MAUSUMI et al, 2009). A aceitação varia de acordo com o grupo étnico, 

pricipalmente no que concerne à religião (MARLOW et al, 2009). 

Os efeitos adversos mais relacionados à vacina anti-HPV foram locais (LEPIQUE; 

RABACHINI; VILLA; 2009). Os mais frequentemente relatados são dor, edema e eritema no 

local de aplicação (TEJEDA; VELASCO; NIETO, 2007). Os sintomas sistêmicos incluem 
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febre, náusea, diarréia, vômito, tontura, mialgia, dor de dente, infecção de trato respiratório, 

indisposição, artralgia, insônia e congestão nasal, todos de intensidade leve ou moderada 

(MCLEMORE, 2006). 

Existem também fatores relacionados a uma melhor aceitação dessa estratégia. 

Estudos revelam que idade mais jovem é um preditor positivo na adesão à vacinação 

(ROSENTHAL et al, 2011). De forma semelhante, estudos mostram que estudantes de ensino 

superior são mais propensos a ser vacinados (GIAMBI et al, 2011; TIRO et al l, 2012). 

Mulheres que visitam o ginecologista são as que mais  relatam o uso da vacina, ou seja, a 

recomendação médica tem uma influência positiva sobre a vacinação (DONADIKI et al, 

2012). Pais mais instruídos contribuem para uma maior cobertura vacinal, o que pode ser 

atribuído ao maior conhecimento da eficácia da prevenção ou contato mais frequente com 

serviços de saúde (TIRO et al, 2012). Além disso, estilo de vida saudável reflete a maior 

participação em práticas preventivas (MANHART et al, 2011). Em trabalho realizado no 

Reino Unido com mulheres de diferentes etnias, não se percebeu associação entre aceitação 

da vacina e estado civil ou condição socioeconômica (MARLOW et al, 2009).  

 

9. Conhecimento sobre HPV e Vacina 

 

Estudos em diferentes países com populações de diversos níveis socioeconômicos 

demonstram um baixo conhecimento sobre HPV e sua relação com o câncer cervical 

(CUSCHIERI et al, 2006; WALSH et al, 2008; WONG; SAM, 2010; TRIM et al, 2012), 

embora o nível de conhecimento da população mais instruída seja maior do que a população 

em geral (CUSCHIERI et al, 2006). Mesmo entre os jovens educados, há uma falta de 

compreensão da natureza sexualmente transmissível da infecção pelo HPV (MCCUSCKER et 

al, 2013). Trabalhos desenvolvidos mundialmente demonstram maior conscientização sobre 
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HPV após a introdução da vacina, principalmente entre universitários (DONADIKI et al, 

2012; KIM, 2012; MCCUSCKER et al, 2013).  

Existem poucos estudos que avaliem o conhecimento sobre infecção pelo HPV entre 

estudantes ou dos profissionais de saúde (NGANWAI et al, 2008; HOPKINS et al, 2009; OH 

et al, 2010). Pesquisas revelam que a educação formal tem um impacto definitivo na 

compreensão desse importante problema de saúde pública por parte dos estudantes da área da 

saúde (MCCUSCKER et al, 2013; PANOBIANCO et al, 2013).  

No que concerne à prevenção, em estudo com universitárias dos Estados Unidos, 13% 

nunca tinham ouvido falar da vacina anti-HPV (ALLEN et al, 2009), enquanto entre 

estudantes universitárias da Malásia, apenas 10,3% ouviram falar dela (WONG; SAM, 2010). 

Entre acadêmicas de Enfermagem de Bauru, 22% não conheciam a vacina (CIRILO; 

BARBOSA; ZAMBRANO 2010). Em trabalho escocês com acadêmicas de Medicina, a 

principal fonte de informação sobre a vacina foi a televisão, seguida pela educação formal 

(MCCUSCKER et al, 2013). 

Estudo brasileiro
 
afirma que os problemas religiosos e morais relacionados à aceitação 

da vacina podem ser contornados através de informação sobre riscos associados ao HPV e os 

benefícios da vacinação (ANTICAGLIA, SOUZA; RAITZ, 2008). Isso reforça a idéia de que 

a informação é a principal via de acesso das pessoas às formas de prevenção do câncer de colo 

de útero, evitável problema de saúde (BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011). Campanhas 

através de meios de comunicação podem ajudar a aumentar a consciência (MARLOW et al, 

2009). Faz-se necessária uma discussão na área da saúde no intuito de criar medidas eficazes 

para a erradicação do HPV.  

Estudantes da saúde, como futuros profissionais da área, são responsáveis por prestar 

informação à população e desempenham um papel fundamental na divulgação de práticas 
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preventivas em relação ao HPV. Como demonstrado por Gonik et al (2001), iniciativas 

educacionais têm um papel crucial na promoção da aceitação de uma vacina. 

A cooperação entre os profissionais de saúde e educadores é essencial para melhorar o 

acesso e a utilização da vacina contra HPV (PATEL et al, 2012). A avaliação desses 

estudantes é fundamental, já que profissionais de saúde são responsáveis por fornecer 

informações precisas à população (MUÑOZ; JACQUARD, 2008; MORTENSEN, 2010; OH 

et al, 2010). 

É essencial que a absorção da vacina contra o HPV seja eqüitativa para que não se 

ampliem as disparidades na saúde (MARLOW et al, 2009). O conhecimento adequado sobre a 

infecção pelo HPV e o câncer de colo de útero é fundamental  para a tomada de decisão em 

relação à aceitação da vacina, como forma eficaz de reduzir o impacto da doença 

(MCCUSCKER et al, 2013). 
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Instruções aos autores para a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 

 

A Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Rev Bras Gincecol Obstet. ISSN 

0100 7203), publicação mensal de divulgação científica da Federação das Sociedades de 

Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), é dirigida a obstetras, ginecologistas e profissionais de 

áreas afins, com o propósito de publicar contribuições originais sobre temas relevantes no 

campo da Ginecologia, Obstetrícia e áreas correlatas. É aberta a contribuições nacionais e 

internacionais. 

O material enviado para análise não pode ter sido submetido simultaneamente à 

publicação em outras revistas nem publicado anteriormente. Na seleção dos manuscritos para 

publicação, são avaliadas originalidade, relevância do tema e qualidade da metodologia 

utilizada, além da adequação às normas editoriais adotadas pela revista. O material referente a 

artigos recusados não é devolvido. 

Todos os manuscritos submetidos à revista são analisados por pareceristas anônimos e 

o sigilo é garantido durante todo o processo de revisão. Cópias dos pareceres dos revisores 

são enviadas aos autores. Os manuscritos aceitos e os aceitos condicionalmente são enviados 

para os autores para que sejam efetuadas as modificações e para que os mesmos tomem 

conhecimento das alterações a serem introduzidas, a fim de que o trabalho seja aceito para 

publicação. Os autores devem devolver o texto com as modificações solicitadas assim que 

possível, devendo justificar, na carta de encaminhamento, se for o caso, o motivo do não 

atendimento às sugestões. Não havendo retorno do trabalho após três meses, presume-se que 

os autores não têm mais interesse na publicação. Caso haja retorno após esse prazo, será 

considerada nova submissão, e o trabalho deve ser submetido à nova análise. 

Os conceitos e declarações contidos nos trabalhos são de responsabilidade dos autores. 

O manuscrito enviado para publicação deve ser redigido em português. 
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A revista publica contribuições nas seguintes categorias: 

1. Artigos Originais, trabalhos completos prospectivos, experimentais ou 

retrospectivos. Manuscritos contendo resultados de pesquisa clínica ou experimental original 

têm prioridade para publicação; 

2. Notas Prévias de trabalhos em fase final de coleta de dados, mas cujos resultados 

são originais e relevantes para justificar sua publicação; 

3. Relatos de Casos, de grande interesse e bem documentados, do ponto de vista 

clínico e laboratorial. O texto deve ser baseado em revisão bibliográfica atualizada. O número 

de referências pode ser igual ao dos trabalhos completos; 

4. Técnicas e Equipamentos, que são apresentações de inovações em diagnóstico, 

técnicas cirúrgicas e tratamentos, desde que não sejam, clara ou veladamente, propaganda de 

drogas ou outros produtos; 

5. Artigos de Revisão e Atualização, incluindo avaliação crítica e sistematizada da 

literatura. A seleção dos temas é baseada em planejamento estabelecido pela editoria e 

editores associados. Os autores convidados devem ter publicações em periódicos sobre o tema 

escolhido. O número de autores das revisões pode variar entre um e quatro, dependendo do 

tipo de texto e da metodologia empregada. Devem ser descritos os métodos e procedimentos 

adotados para a realização do trabalho, podendo ser empregadas técnicas para se obterem 

atualizações, metanálises ou revisões sistemáticas. O texto deve ser baseado em revisão 

atualizada da literatura. Tratando-se de tema ainda sob investigação, a revisão deve discutir 

todas as tendências e linhas de investigação em curso. Apresentar, além do texto da revisão, 

resumo, abstract e conclusões. Ver a seção “Preparo do manuscrito” para informações quanto 

ao texto, página de rosto, resumo e abstract. Contribuições espontâneas podem ser aceitas. 

Nesse caso, devem ser enviados inicialmente um resumo ou esboço do texto, a lista de autores 

e respectivas publicações sobre o tema. Se houver interesse da revista, são convidados para 



36 

 

redigir e enviar o texto definitivo. No caso de contribuições espontâneas, aplicam-se as 

normas citadas para os autores convidados; 

6. Comentários Editoriais, sob solicitação do editor; 

7. Resumos de Teses apresentadas e aprovadas nos últimos 12 meses, contados da data 

de envio do resumo. Devem conter, aproximadamente, 250 palavras e seguir as normas da 

revista quanto à estruturação, à forma e ao conteúdo. Incluir título em português e inglês e, no 

mínimo, três palavras ou expressões-chave. O resumo deve ser enviado em disquete, CD ou 

DVD com uma cópia impressa. Em arquivo separado, informar: nome completo do autor e do 

orientador; membros da banca; data de apresentação e a identificação do serviço ou 

departamento onde a tese foi desenvolvida e apresentada.  

8. Cartas dos leitores para o editor, versando sobre matéria editorial ou não, mas com 

apresentação de informações relevantes ao leitor. As cartas podem ser resumidas pela editoria, 

mas com manutenção dos pontos principais. No caso de críticas a trabalhos publicados, a 

carta é enviada aos autores para que sua resposta possa ser publicada simultaneamente 

 

Informações gerais 

 

1. A revista não aceita material editorial com objetivos comerciais. 

2. Conflito de interesses: devem ser mencionadas as situações que podem influenciar 

de forma inadequada o desenvolvimento ou as conclusões do trabalho. Entre essas situações, 

menciona-se a participação societária nas empresas produtoras das drogas ou equipamentos 

citados ou utilizados no trabalho, assim como em concorrentes da mesma. São também 

consideradas fontes de conflito os auxílios recebidos, as relações de subordinação no trabalho, 

consultorias etc. 
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3. No texto, devem ser mencionadas a submissão e a aprovação do estudo pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da instituição onde foi realizado o trabalho. 

4. Artigo que trate de pesquisa clínica com seres humanos deve incluir a declaração de 

que os participantes assinaram o termo de consentimento livre e informado. 

5. A partir de agosto de 2007, os periódicos indexados nas bases de dados Lilacs e 

SciELO passaram a exigir que os ensaios controlados aleatórios (randomized controled trials) 

e ensaios clínicos (clinical trials) submetidos à publicação tivessem o registro em uma base de 

dados de ensaios clínicos. Essa decisão foi decorrente da orientação da Plataforma 

Internacional para Registros de Ensaios Clínicos (ICTRP) da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), do InternationalCommitteeof Medical JournalEditors (ICMJE). As instruções para o 

registro estão disponíveis no endereço eletrônico do ICMJE 

(http://www.icmje.org/clin_trialup.htm) e o registro pode ser feito na base de dados de ensaios 

clínicos da National Library of Medicine disponível em http://clinicaltrials.gov/ct/gui. 

6. O número de autores de cada manuscrito é limitado a sete. Trabalhos de autoria 

coletiva (institucionais) devem ter os responsáveis especificados. Trabalhos e estudos 

multicêntricos podem ter número de autores compatível com o número de centros (cada 

situação é avaliada pela editoria e pelos revisores). Os investigadores responsáveis pelos 

protocolos aplicados devem ser especificados no fim do artigo. O conceito de coautoria é 

baseado na contribuição substancial de cada um, seja para a concepção e planejamento do 

trabalho, análise e interpretação dos dados, ou para a redação ou revisão crítica do texto. A 

inclusão de nomes cuja contribuição não se enquadre nos critérios citados não é justificável. 

Todos os autores devem aprovar a versão final a ser publicada. 

7. Os autores são informados, por carta, do recebimento dos trabalhos e do número de 

protocolo na revista. Os trabalhos que estão de acordo com as Instruções aos Autores e se 

http://www.icmje.org/clin_trialup.htm
http://clinicaltrials.gov/ct/gui
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enquadram na política editorial da revista, são enviados para análise de revisores indicados 

pelo editor. 

8. Os originais em desacordo com essas instruções são devolvidos aos autores para as 

adaptações necessárias antes da avaliação pelo Conselho Editorial. 

9. Junto com os originais, deve ser enviada carta de encaminhamento assinada por 

todos os autores. Podem ser enviadas cartas separadas. Na carta, deve ficar explícita a 

concordância com as normas editoriais, com o processo de revisão e com a transferência de 

copyright para a revista. O material publicado passa a ser propriedade da Revista Brasileira de 

Ginecologia e Obstetrícia e da Febrasgo, só podendo ser reproduzido, total ou parcialmente, 

com a anuência dessas entidades. 

10. Para manuscritos originais, não ultrapassar 25 páginas de texto digitado. Limitar o 

número de tabelas e figuras ao necessário para apresentação dos resultados que são discutidos 

(como norma geral, limitar a cinco). Para manuscritos do tipo Relato de Caso e Equipamentos 

e Técnicas, não ultrapassar 15 páginas, reduzindo também o número de figuras e/ou tabelas. 

As Notas Prévias devem ser textos curtos, com até 800 palavras, cinco referências 

bibliográficas e duas ilustrações (ver “Preparo do manuscrito”, “Resultados”). 

11. Enviar disquete, CD ou DVD devidamente identificado com o arquivo contendo 

texto, tabelas, gráficos e as legendas de outras figuras (fotos). Encaminhar também três cópias 

impressas do manuscrito. O trabalho pode ser enviado para a revista pelo sistema de 

submissão on-line no portal SciELO. O endereço eletrônico para correspondência com a 

revista é: rbgo@fmrp.usp.br. 

 

 

Preparo dos manuscritos 

 

mailto:rbgo@fmrp.usp.br
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As normas que seguem foram baseadas no formato proposto pelo ICMJE e publicado 

no artigo Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals, atualizado 

em Outubro de 2008 e disponível no endereço eletrônico http://www.icmje.org/. 

 

Apresentação do texto 

 

1. Os trabalhos devem ser digitados em espaço dois em todas as seções, da página de 

rosto às referências bibliográficas, tabelas e legendas. Cada página deve conter 

aproximadamente 25 linhas em uma coluna. Usar preferencialmente o processador de texto 

Microsoft Word


 e a fonte Times New Roman 12. Não dar destaque a trechos do texto: não 

sublinhar ou usar negrito. Numerar todas as páginas iniciando pela página de rosto. 

2. Não usar maiúsculas nos nomes próprios (a não ser a primeira letra) no texto ou nas 

referências bibliográficas. Não utilizar pontos nas siglas (DPP em vez de D.P.P.). Quando 

usar siglas ou abreviaturas, descrevê-las por extenso na primeira vez que forem mencionadas 

no texto. 

3. Para impressão, utilizar folhas de papel branco, deixando espaço mínimo de 2,5 cm 

em cada margem. Iniciar cada seção em uma nova página: página de rosto; resumo e palavras 

ou expressões-chave; abstract e keywords; texto; agradecimentos; referências; tabelas 

individuais e legendas das figuras não digitadas. 

 

Página de rosto 

 

Apresentar o título do trabalho em português e em inglês; nomes completos dos 

autores sem abreviaturas; nome da instituição onde o trabalho foi desenvolvido, titulação, 

afiliação institucional dos autores, informações sobre auxílios recebidos sob forma de 

http://www.icmje.org/
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financiamento, equipamentos ou fornecimento de drogas. Indicar o nome, endereço, telefone, 

fax e e-mail do autor para o qual a correspondência deve ser enviada. Dar preferência para o 

endereço da instituição onde o trabalho foi desenvolvido. O autor tem de indicar quais 

informações pessoais não devem ser publicadas. 

 

Resumo 

 

O resumo do trabalho deve aparecer na segunda página. Para trabalhos completos, 

redigir um resumo estruturado, que deve ser dividido em seções identificadas: objetivo, 

métodos, resultados e conclusões. Deve ter aproximadamente 300 palavras. O resumo deve 

conter as informações relevantes, permitindo que o leitor tenha uma ideia geral do trabalho. 

Deve incluir descrição resumida de todos os métodos empregados e da análise estatística 

efetuada. Expor os resultados numéricos mais relevantes, não apenas indicação de 

significância estatística. As conclusões devem ser baseadas nos resultados do trabalho e não 

da literatura. Evitar o uso de abreviações e símbolos. Não citar referências bibliográficas no 

resumo. Abaixo do resumo, indicar o número de registro e/ou identificação para os ensaios 

controlados aleatórios e ensaios clínicos. 

Na mesma página do resumo, citar pelo menos cinco palavras ou expressões-chave 

que serão empregadas para compor o índice anual da revista. Devem ser baseadas no 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) publicado pela Bireme, que é uma tradução do 

Medical Subject Headings (MeSH) da National Library of Medicine e está disponível no 

endereço eletrônico http://decs.bvs.br. 

Em outra página, deve ser impresso o abstract como versão fiel do texto do resumo 

estruturado (purpose, methods, results, conclusions). Deve ser também acompanhado da 

versão para o inglês das palavras ou expressões-chave (keywords). O resumo e o abstract dos 
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Relatos de Casos e Artigos de Revisão e de Atualização não devem ser estruturados e são 

limitados a 150 palavras. Para Notas Prévias, não há necessidade do resumo. 

 

Introdução 

 

Repetir, na primeira página da introdução, o título completo em português e inglês. 

Nessa seção, mostre a situação atual dos conhecimentos sobre o tópico em estudo, 

divergências e lacunas que possam eventualmente justificar o desenvolvimento do trabalho, 

mas sem revisão extensa da literatura. Para Relatos de Casos, apresentar um resumo dos casos 

já publicados, epidemiologia da condição relatada e uma justificativa para a apresentação 

como caso isolado. Expor claramente os objetivos do trabalho. 

 

Métodos 

 

Iniciar essa seção indicando o planejamento do trabalho: se prospectivo ou 

retrospectivo; ensaio clínico ou experimental; se a distribuição dos casos foi aleatória ou não 

etc. Descrever os critérios para seleção das pacientes ou grupo experimental, inclusive dos 

controles. Identificar os equipamentos e reagentes empregados. Se a metodologia aplicada já 

tiver sido empregada, indicar as referências, além da descrição resumida do método. 

Descrever também os métodos estatísticos empregados e as comparações para as quais cada 

teste foi empregado. 

Os trabalhos que apresentam como objetivo a avaliação da eficácia ou tolerabilidade 

de tratamento ou droga devem, necessariamente, incluir grupo controle adequado. Para 

informações adicionais sobre o desenho de trabalhos desse tipo, consultar ICH Harmonized 

Tripartite Guideline – Choice of Control Group and Related Issues in Clinical Trials 
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(http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/e10_e.html). Ver também item 4 das 

“Informações gerais”. 

 

Resultados 

 

Apresentar os resultados em sequência lógica, com texto, tabelas e figuras. Expor os 

resultados relevantes para o objetivo do trabalho e que são discutidos. Não repetir no texto 

dessa seção todos os dados das tabelas e figuras, mas descrever e enfatizar os mais 

importantes, sem interpretação dos mesmos (ver também tabelas). Nos Relatos de Casos, as 

seções “métodos” e “resultados” são substituídas pela descrição do caso, mantendo-se as 

demais. 

Discussão 

 

Devem ser realçadas as informações novas e originais obtidas na investigação. Não 

repetir dados e informações já mencionadas nas seções “introdução” e “resultados”. Evitar 

citação de tabelas e figuras. Ressaltar a adequação dos métodos empregados na investigação. 

Comparar e relacionar as suas observações com as de outros autores, comentando e 

explicando as diferenças. Explicar as implicações dos achados, suas limitações e fazer as 

recomendações decorrentes. Para Relatos de Casos, basear a discussão em ampla e atualizada 

revisão da literatura. Recomenda-se tabular informações sobre os casos já publicados para 

comparação. 

 

Agradecimentos 

 

http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/e10_e.html
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Dirigidos a pessoas que tenham colaborado intelectualmente, mas cuja contribuição 

não justifica coautoria, ou para aquelas que tenham dado apoio material. 

 

Referências 

 

Todos os autores e trabalhos citados no texto devem constar dessa seção e vice-versa. 

Numerar as referências bibliográficas por ordem de entrada no trabalho e usar esses números 

para as citações no texto. Evitar número excessivo de referências, selecionando as mais 

relevantes para cada afirmação e dando preferência para os trabalhos mais recentes. Não 

empregar citações de difícil acesso, como resumos de trabalhos apresentados em congressos 

ou publicações de circulação restrita. Não empregar referências do tipo “observações não 

publicadas” e “comunicação pessoal”. Para textos escritos originalmente em português, a 

referência também deve ser feita em português. Artigos aceitos para publicação podem ser 

citados acompanhados da expressão: “aceito e aguardando publicação”, ou “in press”, 

indicando-se o periódico, volume e ano. Trabalhos aceitos por periódicos que estejam 

disponíveis on-line, mas sem indicação de fascículos e páginas, devem ser citados como 

“ahead of print”.  

No caso de citações de outras publicações dos autores (autocitação), incluir entre as 

referências bibliográficas apenas trabalhos originais (não citar capítulos ou revisões), 

impressos em periódicos regulares e relacionados ao tema.  

O número de referências bibliográficas deve ser aproximadamente 30. Para Notas 

Prévias, no máximo dez. Os autores são responsáveis pela exatidão dos dados constantes das 

referências bibliográficas. 

Para todas as referências, citar os autores até o sexto. Se houver mais de seis autores, 

citar os seis primeiros, seguidos da expressão et al., conforme os seguintes modelos: 
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Formato impresso 

• Artigos em revistas 

- Moran CA, Suster S, Silva EG. Low-grade serous carcinoma of the ovary metastatic 

to the anterior mediastinum simulating multilocularthymic cysts: a clinicopathologic and 

immunohistochemical study of 3 cases. Am J Surg Pathol. 2005;29(4):496-9. 

- Parpinelli MA, Faúndes A, Cecatti JG, Surita FG, Pereira BG, Passini Junior R, et al. 

Subnotificação da mortalidade materna em Campinas: 1992 a 1994. RevBrasGinecol Obstet. 

2000;22(1):27-32. 

- Miyatake T, Ueda Y, Yoshino K, Shroyer KR, Kanao H, Sun H, et al. Clonality 

analysis and human papillomavirus infection in squamous metaplasia and atypical immature 

metaplasia of uterine cervix: is atypical immature metaplasia a precursor to cervical 

intraepithelial neoplasia 3? Int J Gynecol Pathol. 2007;26(2):180-7. 

• Livro 

- Baggish MS, Karram MM. Atlas of pelvic anatomy and gynecologic surgery. 2nd ed. 

Philadelphia: WB Saunders; 2006. 

• Capítulos de livro 

- Daher S, Mattar R, Sass N. Doença hipertensiva específica da gravidez: aspectos 

imunológicos. In: Sass N, Camano L, Moron AF, editores. Hipertensão arterial e nefropatias 

na gravidez. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006. p. 45-56.  

Formato eletrônico 

Apenas para informações estatísticas oficiais e citação de referências de periódicos 

não impressos. Para estatísticas oficiais, indicar a entidade responsável, o endereço eletrônico, 

o nome do arquivo ou entrada. Incluir o número de telas, data e hora do acesso. Termos como 

“serial”, “periódico”, “homepage” e “monography”, por exemplo, não são mais utilizados. 
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Todos os documentos devem ser indicados apenas como [Internet]. Para documentos 

eletrônicos com o identificador DOI (Digital Object Identifier), mencionar no final da 

referência, além das informações que seguem: 

- Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS [Internet]. Informações de Saúde. 

Estatísticas vitais. Mortalidade e nascidos vivos: nascidos vivos desde 1994. Brasília (DF): 

Ministério da Saúde; 2008. [citado 2007 Fev7]. Disponível em: 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf.def> 

• Monografia na internet ou livro eletrônico  

- Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. 

Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: 

<http://www.nap.edu/books/0309074029/html/> 

 

Tabelas 

 

Imprimir tabelas em páginas separadas, com espaço duplo e fonte Arial 8. A 

numeração deve ser sequencial, em algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no 

texto. Todas as tabelas devem ter título e todas as colunas da tabela devem ser identificadas 

com um cabeçalho. A legenda deve conter informações que permitam ao leitor entender o 

conteúdo das tabelas e figuras, mesmo sem a leitura do texto do trabalho. As linhas 

horizontais devem ser simples e limitadas a duas no topo e uma no final da tabela. Não 

empregar linhas verticais. Não usar funções de criação de tabelas, comandos de justificação, 

tabulações decimais ou centralizadas. Utilizar comandos de tabulação (tab) e não o espaçador 

para separar as colunas e, para nova linha, a tecla enter. No rodapé da tabela, deve constar 

legenda para abreviaturas e testes estatísticos utilizados. 

 

http://www.tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf.def
http://www.nap.edu/books/0309074029/html/
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Figuras (gráficos fotografias e ilustrações) 

 

As figuras devem ser impressas em folhas separadas e numeradas sequencialmente, 

em algarismos arábicos, conforme a ordem de aparecimento no texto. Todas as figuras devem 

ter qualidade gráfica adequada (usar somente fundo branco) e apresentar título e legenda, 

digitados em fonte Arial 8. No disquete, CD ou DVD devem ser enviadas em arquivo 

eletrônico separado do texto (a imagem aplicada no processador de texto não significa que o 

original está copiado). Para evitar problemas que comprometam o padrão da revista, o 

processo de digitalização de imagens (scan) deve obedecer aos seguintes parâmetros: para 

gráficos ou esquemas usar 800 dpi/bitmap para traço; para ilustrações e fotos (preto e branco) 

usar 300 dpi/RGB ou grayscale. Em todos os casos, os arquivos devem ter extensão .tif e/ou 

.jpg. No caso de não ser possível a entrega do arquivo eletrônico das figuras, os originais 

devem ser enviados em impressão a laser (gráficos e esquemas) ou papel fotográfico (preto e 

branco) para que possam ser devidamente digitalizadas. Também são aceitos arquivos com 

extensão .xls (Excel), .cdr (CorelDraw
®

), .eps, .wmf para ilustrações em curva (gráficos, 

desenhos, esquemas). São aceitas, no máximo, cinco figuras. Se as figuras já tiverem sido 

publicadas, devem vir acompanhadas de autorização por escrito do autor/editor e constando a 

fonte na legenda da ilustração. 

 

Legendas 

 

Imprimir as legendas usando espaço duplo, acompanhando as respectivas figuras 

(gráficos, fotografias e ilustrações) e tabelas. Cada legenda deve ser numerada em algarismos 

arábicos, correspondendo a cada figura e tabela, e na ordem que foram citadas no trabalho. 
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Abreviaturas e siglas 

 

Devem ser precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez no texto. 

Nas legendas das tabelas e figuras, devem ser acompanhadas de seu nome por extenso. As 

abreviaturas e siglas não devem ser usadas no título dos artigos e nem no resumo. 

 

Envio dos manuscritos 

 

Os documentos devem ser enviados para: 

Jurandyr Moreira de Andrade 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia – Editoria Avenida Bandeirantes, 

3.900, 8º andar – Campus Universitário CEP 14049-900 – Ribeirão Preto/SP Fone: (16) 3602-

2803/Fax: (16) 3633-0946 E-mail: rbgo@fmrp.usp.br 

A submissão pode ser efetuada por meio do sistema de “Submissão on-line” da 

SciELO. Para correspondência, pode ser empregado o e-mail rbgo@fmrp.usp.br. 

 

Itens para a conferência do manuscrito 

 

Antes de enviar o manuscrito, conferir se as Instruções aos Autores foram seguidas e 

verificar o atendimento dos itens listados abaixo. Os itens 1 e 7 não são necessários para 

trabalhos enviados via “Submissão on-line” no site SciELO. 

1. Carta de encaminhamento assinada por todos os autores; 

2. Citação da aprovação do projeto do trabalho por Comissão de Ética em Pesquisa (na 

seção “métodos”) e termo de consentimento livre e informado; 

mailto:rbgo@fmrp.usp.br
mailto:rbgo@fmrp.usp.br
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3. Conflito de interesses: se, quando aplicável, foi mencionado, sem omissão de 

informações relevantes; 

4. Página de rosto com todas as informações solicitadas; 

5. Resumo e abstract estruturados e compatíveis com o texto do trabalho; 

6. Cinco ou mais palavras-chave relacionadas ao texto e respectivas keywords; 

7. Mídia (disquete, CD ou DVD) contendo arquivo com o texto integral, tabelas e 

gráficos, corretamente identificado; 

8. Verificar se todas as tabelas e figuras estão corretamente citadas no texto e 

numeradas, e se as legendas permitem o entendimento das mesmas; 

9. Fotos devidamente identificadas e anexadas à correspondência; 

10. Referências bibliográficas: numeradas na ordem de aparecimento e corretamente 

digitadas. Verificar se todos os trabalhos citados estão na lista de referências e se todos os 

listados estão citados no texto. 
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Conhecimento de estudantes de Medicina da Universidade Federal de Sergipe sobre o 

papilomavírus humano e suas atitudes em relação à vacina 

 

Resumo 

OBJETIVO. Identificar o nível de conhecimento das estudantes de medicina sobre o 

papilomavírus humano (HPV) e suas atitudes em relação à vacina anti-HPV. MÉTODOS. Foi 

realizado um estudo observacional, transversal e descritivo composto por 208 estudantes de 

medicina da Universidade Federal de Sergipe no período de Agosto a Dezembro de 2012. 

Foram incluídas estudantes do gênero feminino, que cursassem medicina e aceitassem 

participar do estudo. Os dados foram coletados por meio de questionário elaborado pelos 

autores. A análise estatística foi realizada através do programa SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) versão 17.0 e o EpiInfo (versão 6.0).Os valores de p foram calculados 

utilizando o teste do Qui-quadrado (X2). RESULTADOS. A maioria das alunas (93,8%) 

referiu saber o que é HPV, sendo que 65,4% obtiveram a informação com professor da 

universidade. A maior parte (88,5%) afirmou que a infecção pelo HPV é uma doença 

sexualmente transmissível. A maioria (85,6%) já ouviu falar sobre a vacina anti-HPV, 

principalmente pelos professores universitários (43,8%). No entanto, mais da metade (87,5%) 

não foi vacinada, sendo que o principal motivo foi o alto custo. A maioria das entrevistadas 

(89,9%) aceitaria imunizar-se. Houve significância estatística entre fase do curso em que a 

estudante se encontrava e conhecimento do HPV (p=0,003), associação do HPV a uma 

doença sexualmente transmissível (p=0,045) e uso da vacina (p= 0,009). Não houve 

correlação entre o uso da vacina e a renda familiar (p=0,201). CONCLUSÃO. O 

conhecimento sobre HPV foi elevado em estudantes de Medicina e a atitude em relação à 

vacina foi positiva, apesar da baixa taxa de uso da mesma devido ao custo. 
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Knowledge of medical students at the Federal University of Sergipe about Human 

Papillomavirus and their attitudes towards vaccine 

 

Abstract 

PURPOSE. Identify the level of knowledge of medical students about human papillomavirus 

(HPV) and their attitudes towards HPV vaccine. METHODS. It was conducted an 

observational, cross-sectional descriptive study composed of 208 medical students of the 

Federal University of Sergipe between August and December 2012. The study included 

female medical students who agreed to participate. Data were collected through a 

questionnaire developed by the authors. Statistical analysis was performed using SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) version 17.0 and EpiInfo (version 6.0). P values were 

calculated using the chi-square (X2). RESULTS. The majority of students referred know HPV 

(93.8%) and 65.4% obtained information with university professor. One hundred and eighty-

four (88.5%) reported that infection with HPV is a sexually transmitted disease. The majority 

(85.6%) have heard about the HPV vaccine, primarily by university professors (43.8%). 

Otherwise more than half (87.5%) were not vaccinated, and the main reason was the high 

cost, but 89.9% of respondents would accept immunize themselves. There was statistical 

significance between phase of the course of the student and knowledge of HPV (p = 0.003), 

the association of HPV a sexually transmitted disease (p = 0.045) and use of the vaccine (p = 

0.009). There was not correlation between the vaccine and family income (p = 0.201). 

CONCLUSION. Knowledge about HPV was high among medical students and attitudes 

toward vaccine was positive, despite the low rate of use of it due to cost.  

KEYWORDS: Human papillomavirus. Knowledge. Vaccine. Attitudes. Female medical 

students. 
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Conhecimento de estudantes de Medicina da Universidade Federal de Sergipe sobre o 

papilomavírus humano e suas atitudes em relação à vacina 

Knowledge of medical students at the Federal University of Sergipe about Human 

Papillomavirus and their attitudes towards vaccine 

 

 

Introdução 

 

O papilomavírus humano (HPV) provoca a doença sexualmente transmissível (DST) 

mais comum entre as mulheres
1-3

. O DNA do HPV é encontrado em mais de 99% dos casos 

de câncer de colo de útero
4,5

. Este câncer é um importante problema de saúde pública no 

mundo
6
. No Brasil, ocupa a terceira posição entre as mulheres, perdendo apenas para o câncer 

de pele e de mama. Seu risco estimado é de 18 casos a cada 100.000 mulheres
7
.  

Na última década, tem-se notado aumento significativo na incidência de infecções por 

HPV genital e, estima-se que cerca de 75% das mulheres sexualmente ativas serão infectadas 

em algum momento de sua vida
8
. Mundialmente, 20% dos indivíduos sadios estão 

contaminados com HPV
9
, com a taxa de prevalência variando de 2 a 44% entre as mulheres

1
. 

São diagnosticados cerca de 500.000 casos novos/ano no mundo, dos quais 70% ocorrem em 

países em desenvolvimento
7,10

.  As taxas de transmissão entre parceiros variam de 22% a 

60%
11

. 

Existem mais de 100 tipos de HPV
7,12

.  Quarenta deles podem afetar a mucosa genital, 

sendo que 15 possuem potencial oncogênico
4,13

. Os genótipos de HPV 16 e 18 são 

responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero 
4,12

. O vírus tem o papel 

de iniciar o tumor, porém existem cofatores que promovem a evolução para neoplasia 
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maligna
1
. Os tipos oncogênicos de HPV são responsáveis ainda por 25% a 35% dos casos de 

câncer oral, 90% dos casos de câncer anal e 40% dos cânceres de pênis nos Estados Unidos
14

. 

A vacinação contra o HPV é uma ferramenta fundamental na prevenção primária do 

câncer de colo do útero
15,16

. Duas vacinas contra o HPV estão disponibilizadas, a bivalente 

(Cervarix®), contra os genótipos virais 16 e 18, e a quadrivalente (Gardasil®), contra os 

sorotipos 6, 11, 16 e 18
3,7,10

. São elaboradas a partir de cápsulas protéicas vazias produzidas 

por tecnologia recombinante, as partículas vírus-like (VLP), que não contêm DNA ou 

produtos biológicos e por isso não são infectantes
10

. No Brasil, as vacinas anti-HPV foram 

licenciadas em 2006, mas os custos elevados são uma barreira à sua utilização
7,11

. Estudos de 

prevalência foram essenciais para a inclusão da vacina anti-HPV no Programa Nacional de 

Imunizações, a ser implementada em 2014. A vacina é preferencialmente indicada para 

mulheres que ainda não iniciaram a atividade sexual, com idade entre 11 e 12 anos, podendo 

ter início aos 9 anos e se estender até os 26 anos
7,10

. Nos Estados Unidos, a vacina 

quadrivalente foi aprovada para homens em 2009, com recomendação para uso entre 9 e 26 

anos de idade
14

.  

Estas vacinas não apresentam efeitos terapêuticos conhecidos, apenas profiláticos
4
. 

Elas têm comprovada segurança contra as infecções cervicais persistentes pelo HPV 16 e 18 e 

lesões pré-cancerosas associadas, com eficácia de 90 a 100%. Entre adolescentes HPV-

negativas, a eficácia da vacina contra neoplasia intraepitelial de alto grau (NIC-III) é de 

93,2% e 43,0% para as vacinas bivalente e quadrivalente, respectivamente. A vacina 

quadrivalente tem eficácia superior a 75% contra os precursores dos cânceres de vulva, vagina 

e ânus
3
. Estudos sugerem a necessidade de revacinação após cinco anos

7
. 

Existem poucos estudos que avaliem o conhecimento sobre infecção pelo HPV entre 

estudantes ou profissionais da área da saúde
17,18

. A avaliação desses estudantes é fundamental, 
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já que profissionais de saúde são responsáveis por fornecer informações precisas à 

população
15,18,19

.  

O objetivo deste estudo foi identificar o nível de conhecimento entre as estudantes dos 

diversos períodos da graduação em medicina sobre aspectos relacionados ao HPV e suas 

atitudes em relação à vacina anti-HPV.  

 

Métodos 

 

Estudo observacional, transversal e descritivo composto por 208 estudantes do gênero 

feminino do curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe no período de Agosto a 

Dezembro de 2012. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição 

(CAAE: 00813512.3.0000.0058).  Os critérios de inclusão foram pertencer ao gênero 

feminino, cursar medicina e aceitar participar do estudo.  

Os dados foram coletados por meio de questionário elaborado pelos autores com base 

na revisão de literatura
5,6,20

. Os questionários foram entregues às estudantes de todos os 

semestres do curso (1º ao 12º) durante períodos de aulas no Hospital universitário (HU) e 

Campos da Universidade Federal de Sergipe. Todas as entrevistadas foram informadas sobre 

os objetivos do estudo bem como preservação de suas identidades e liberdade de desistirem de 

participar da pesquisa a qualquer momento, através da leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

O questionário era constituído por 25 perguntas com respostas objetivas, de múltipla 

escolha, sendo anônimo, confidencial e auto-preenchido, dividido em três partes: 1ª parte 

(idade, período, estado civil, religião, renda familiar, comorbidades e tabagismo), 2ª parte 

(existência de atividade sexual e seu início, uso de método de barreira ou outros métodos 

contraceptivos, quantidade de parceiros, antecedente de DST, frequência ao ginecologista e 
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realização de exame de Papanicolaou), 3ª parte (conhecimento sobre o HPV e suas atitudes 

em relação à vacina anti-HPV). Foi respondido por 208 alunas de todos os períodos do curso 

de medicina da UFS, correspondendo a 75,4% do total (276) de acadêmicas de medicina no 

período. Não participaram da pesquisa 40 estudantes que se recusaram a responder o 

questionário e 28 alunas que não estavam presentes no dia de aplicação do mesmo. Foram 

entrevistadas 29 alunas do 1º ano, 33 do 2º, 34 do 3º, 46 do 4º, 32 do 5º e 34 do 6º ano. 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa informático SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versão 17.0 e o EpiInfo (versão 6.0).Os valores de p foram 

calculados utilizando o teste do Qui-quadrado (X2). O valor de p<0.05 foi considerado como 

estatisticamente significativo. 

 

Resultados 

 

A idade das entrevistadas variou entre 17 e 36 anos, com uma média de 23,4 ± 2,9 

anos. A maioria era solteira (93,3%), tinha religião católica (50,5%), apresentava renda 

familiar maior que 10 salários mínimos (38,5%), negava comorbidades (90,4%) e tabagismo 

(98,1%) (Tabela 1). 

Mais da metade das entrevistadas (68,8%) já havia iniciado atividade sexual, com 

média de idade para início de 19,3 ± 2,2 anos. Das que já iniciaram a prática sexual, 95,1% 

relataram uso de método contraceptivo (65,4% do total), e destas, 80,1% referiam uso de 

anticoncepcional oral (ACO) e apenas 48,5% afirmavam uso de preservativo. Caracterizando 

a distribuição, 50% utilizavam somente anticoncepcional oral, 14,7% usavam somente 

condom, 27,9% utilizavam ambos os métodos, 7,4% relataram uso de método 

comportamental associado a uma das medidas anteriores e nenhuma entrevistada relatou uso 

do DIU, diafragma ou hormônio injetável. Também em relação às não-virgens, 52,4% 
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afirmaram ter tido somente um parceiro sexual, 40,6% tiveram entre 1 e 4 parceiros e 6,3% 

referiram mais de 4 parceiros. Quatro alunas relataram história prévia de DST e 100% destas 

citaram o HPV como agente causal. Quanto ao acompanhamento médico, 70,7% das 

entrevistadas afirmaram frequentar o ginecologista, 10,6% disseram que não o frequentavam e 

18,8% não responderam. Dentre as que já haviam iniciado a prática sexual, 81,1% já fizeram 

exame de Papanicolaou, 18,2% nunca realizaram esse exame, 0,7% não responderam (Tabela 

1). 

No que concerne ao conhecimento sobre HPV, 93,8% das entrevistadas referiram 

saber o que é HPV, enquanto 6,2% não responderam à pergunta. Das que conheciam, a 

maioria (65,4%) obteve a informação com o professor da universidade (Figura 1). 

Do total de entrevistadas, 88,5% afirmaram que a infecção pelo HPV é uma DST e 

2,4% negaram que HPV seja uma DST. Cinco alunas (2,4%) não sabiam responder à pergunta 

e 14 (6,7%) não responderam. 

A forma de transmissão da doença era conhecida por 189 estudantes (90,9%). A maior 

parte das acadêmicas (91,3%) estava ciente da transmissão sexual, sendo que algumas 

também reconheciam a transmissão através de secreções (19,7%), superfícies contaminadas 

(5,3%) e pele (3,4%) e 18,3% referiram que todos esses eram meios de transmissão. Mais da 

metade das entrevistadas (70,2%) relatou temer adquirir o vírus.  

A maioria das alunas (85,6%) já ouviu falar sobre a vacina anti-HPV, sendo que os 

professores universitários foram a maior fonte de informação (43,8%), seguidos pelo médico 

(9,1%) e a mídia (6,3%). O custo da vacina era conhecido por 53,8% das alunas e 182 

(87,5%) relataram não ter sido vacinadas. Com relação a não vacinação, 53,8% afirmaram que 

o motivo foi o seu elevado custo, 19,2% não conheciam a vacina, 14,3% achavam que 

estavam fora da faixa etária, 9,9% não estavam interessadas e 2,8% tinham medo de efeitos 

colaterais. Caso a vacina fizesse parte do calendário vacinal do Brasil, 89,9% das 
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entrevistadas compareceriam à unidade básica de saúde para recebê-la. A maior parte delas 

(89,9%) recomendariam a vacina contra o HPV ao parceiro. 

Admite-se que o curso básico inclui 1º e 2º anos, intermediário abrange o 3º e 4º anos 

e o avançado compreende o 5º e 6º anos. Não houve diferença significativa entre os grupos 

(básico, intermediário, avançado) no que diz respeito ao estado civil (p=0,628), religião 

(p=0,354), renda (p=0,268), comorbidades (p=0,242) e tabagismo (p=0,387).  

Houve correlação entre fase do curso e conhecimento do HPV, associação do HPV a 

uma DST e uso da vacina (Tabela 2). Não houve correlação entre o uso da vacina e a renda 

familiar (p=0,201).  

 

Discussão  

 

O conhecimento sobre HPV referido pelas estudantes de Medicina foi elevado, similar 

ao observado em estudo com acadêmicas de enfermagem de Bauru
21 

, em que 86% das 

entrevistadas afirmaram conhecimento sobre HPV, e pesquisa com universitários dos Estados 

Unidos
23

, no qual 93% conheciam o vírus. Trabalhos desenvolvidos mundialmente afirmam 

que o conhecimento acerca do HPV na população geral geralmente é baixo, com maior nível 

de conhecimento por parte dos universitários
5,24

. Em estudo do Reino Unido com mulheres de 

diferentes etnias da população geral, somente 17% ouviram falar do HPV
22

. No presente 

trabalho, a maioria das acadêmicas obteve o conhecimento através do professor universitário. 

Já em estudo com 58 estudantes de enfermagem de Ribeirão Preto, apenas 20% referiram 

obter informações sobre o vírus na universidade
20

.  

Neste trabalho, das que afirmavam conhecer o vírus, houve algumas que não o 

consideravam uma DST e não sabiam ao certo a via de transmissão. Porém, à medida que se 

avançou o período do curso, o conhecimento sobre o HPV e sua associação à DST se tornou 
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mais evidente. Pesquisa feita com adolescentes, indagados sobre as principais DST’s, mostrou 

que a AIDS foi muito citada, porém HPV foi pouco referido
25

. Em estudo realizado com 

alunos de medicina da Escócia, mais de 90% estavam cientes da transmissão sexual
5
. A 

infecção por HPV foi a única DST referida neste estudo, o que está de acordo com trabalho 

realizado com universitárias da Malásia, o qual afirma que a infecção por HPV é a DST mais 

comum
2
. 

A maioria das alunas já ouviu falar sobre a vacina anti-HPV, principalmente pelos 

professores universitários. No entanto, a maioria não fora vacinada. De forma similar, em 

estudo com 1401 universitárias dos Estados Unidos, 13% nunca tinham ouvido falar da vacina 

e 12% haviam se vacinado
23

. Entre acadêmicas de Enfermagem de Bauru, 22% não 

conheciam a vacina
21

. Já em pesquisa com 650 estudantes universitárias da Malásia, apenas 

10,3% ouviram falar desta vacina, sendo que 49,3% adquiriram a informação através de 

jornais e apenas 1,5% através dos profissionais de saúde
2
. Em trabalho com estudantes de 

medicina da Escócia, a principal fonte de informação sobre a vacina foi a televisão, seguida 

pela educação formal
5
.  

No presente estudo, o elevado custo foi referido como a principal causa de não 

vacinação, mas não se pode atribuir isso à pior condição financeira, já que não houve 

significância estatística entre uso da vacina e renda familiar. Em trabalho realizado com 

mulheres entre 15 e 24 anos nos Estados Unidos, a principal razão para não imunizar-se foi a 

crença de não estar em risco ou não necessitar da vacina (33%), e apenas 10,4% referiram alto 

custo ou falta de cobertura do seguro
26

. Em pesquisa com 950 mulheres de diversos grupos 

étnicos, as principais barreiras para a não vacinação foram a necessidade de maiores 

informações, medo de incentivar o sexo precoce ou a promiscuidade e a preocupação com 

efeitos colaterais
22

.  
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Neste estudo, a atitude foi positiva no tocante ao desejo de imunizar-se contra o HPV 

e recomendar a imunização a seus parceiros, quando a vacina se enquadrar no calendário 

vacinal brasileiro. Quando avaliadas por fase do curso, houve maior nível de conhecimento e 

maior taxa de vacinação em alunas do estágio avançado, sugerindo que o tema foi abordado 

na universidade. Em trabalho realizado com mulheres do Leste da Turquia, 78,4% não sabiam 

sobre vacina contra o HPV, 99,9% das mulheres não graduadas rejeitaram a vacina, enquanto 

que entre aquelas com nível superior, a taxa de aceitação da vacina contra o HPV foi maior 

que a de rejeição
27

. Em pesquisa com universitárias norte-americanas, apenas 7% não 

aceitariam a vacina
23

. 

Trabalhos demonstram que a intenção de se vacinar depende de vários fatores, 

incluindo crenças populares e o tipo de educação fornecida pelos profissionais de saúde
2,19

. 

Estudo brasileiro
 
afirma que o uso da vacina esbarra em problemas religiosos e morais, que 

podem ser contornados através de campanhas que informem os riscos associados ao HPV e os 

benefícios da vacinação
28

. Isso reforça a idéia de que a informação é a principal via de acesso 

das pessoas às formas de prevenção do câncer de colo de útero, evitável problema de saúde
7
.  

Apesar de não ser objetivo deste trabalho avaliar o uso de método anticoncepcional e o 

acompanhamento ginecológico, vale frisar que, apesar de a maioria saber que a infecção pelo 

HPV era DST e temer adquiri-la, houve baixa taxa de uso de condom entre as universitárias 

médicas, usado por menos da metade das que faziam anticoncepção. O mesmo foi observado 

em estudo com adolescentes de São Paulo
29

, que demonstrou não haver correlação entre nível 

de conhecimento sobre HPV e uso efetivo do preservativo. Nem todas as acadêmicas que 

tinham atividade sexual frequentavam o ginecologista e 18,2% nunca realizaram 

colpocitologia. Em pesquisa realizada com estudantes universitárias da Grécia, 42,7% 

afirmaram que nem sempre usavam condom e 31,5% nunca haviam frequentado o 

ginecologista
6
. 
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Este trabalho apresenta algumas limitações. Por ser um estudo transversal, não se pode 

inferir causalidade. Na amostra só foram incluídas estudantes universitárias de medicina, não 

se podendo generalizar os achados para os demais cursos. E, apesar de nenhuma estudante ter 

referido não entender alguma pergunta, o questionário não fora validado. 

Notamos que houve correlação entre fase do curso e nível de conhecimento sobre 

HPV, associação do vírus a uma DST e uso da vacina, o que sugere que tais informações 

tenham sido oriundas do curso. 

Diante do exposto, observamos que o conhecimento sobre HPV foi elevado em 

estudantes de medicina e a atitude em relação à vacina foi positiva, apesar da baixa taxa de 

uso da mesma devido ao custo. Tal achado é importante, visto que os profissionais de saúde 

têm papel significativo na orientação da população. 

A vacinação conta o HPV é um assunto que precisa ser enfatizado não só no ambiente 

universitário, mas em toda a comunidade, já que o câncer de colo de útero, principal 

conseqüência da infecção pelo HPV e problema mundial de saúde, tem na vacina um método 

seguro e eficaz de prevenção.  
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Tabelas 

Tabela 1 - Características epidemiológicas, aspectos socioeconômicos e antecedentes ginecológicos das estudantes de 

Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Ago a Dez/2012. 

Categoria Estudantes (N=208) 

Idade (média e desvio-padrão) 23,4 ± 2,9 

Estado Civil N   % 

Solteira 194   93,3 

Casada 12   5,8 

Outra 2   0,9 

Religião  

Católica 105   50,5 

Evangélica 24   11,6 

Espírita 13   6,3 

Não tem 57   27,4 

Não respondeu 9   4,3 

Renda Familiar  

1 a 5 salários mínimos 30   14,4 

6 a 10 salários mínimos 53   25,5 

Maior que 10 salários mínimos 80   38,5 

Não sabe 42   20,2 

Não respondeu 3   1,4 

Iniciou atividade sexual 143   68,8 

Idade de início sexual 19,3 ± 2,3 

Usa método contaraceptivo 136   65,4 

História de DST* 4   1,9 

* DST: doença sexualmente transmissível 
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Tabela 2- Relação entre fase do curso e conhecimento sobre HPV, associação do HPV a uma DST e uso da vacina anti-HPV 

das estudantes de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Ago a Dez/2012. 

  Fase do curso   

Variáveis Básico 

N   % 

Intermediário 

N   % 

Avançado 

N   % 

p* 

Conhece o HPV** 55   88,7 75   93,8 

 

65   98,5 0,003 

Associa HPV a 

DST*** 

50   80,6 

 

70   87,5 

 

64   97 0,045 

Fez uso da vacina 2   3,2 2   2,5 9   13,6 0,009 

 

 
* p: Teste Qui-quadrado (X2) 
 

** HPV: papilomavírus humano 
 
*** DST: doença sexualmente transmissível 
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Figura 

 

Figura 1: Fonte de informação sobre HPV* entre estudantes de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Ago a 

Dez/2012. 
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   * HPV: papilomavírus humano 
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ANEXO I            

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “CONHECIMENTO DE 

ESTUDANTES DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

SOBRE O PAPILOMAVÍRUS HUMANO E SUAS ATITUDES EM RELAÇÃO À 

VACINA”, que tem como objetivo avaliar o conhecimento e atitudes das estudantes de 

Medicina da Universidade Federal de Sergipe sobre este tema. A participação não é 

obrigatória e a qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento, 

inclusive diante de constrangimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo ao seu 

atendimento ou em sua relação com os pesquisadores. Asseguramos que sua identificação e os 

dados obtidos através dessa pesquisa serão mantidos em sigilo (segredo). 

 

Eu,__________________________________________, RG nº_________________, 

concordo em participar da pesquisa intitulada “CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE SOBRE O 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO E SUAS ATITUDES EM RELAÇÃO À VACINA”. 

Declaro que tomei conhecimento das informações contidas nesse documento e que fui 

devidamente informado sobre os procedimentos da pesquisa. O pesquisador também explicou 

que possuo o direito de retirar os meus dados da pesquisa a qualquer momento que desejar, 

sem que isso cause qualquer prejuízo em meu atendimento ou relação com o pesquisador. 

  ______________________________                     ______________________________               

Swellen Caroline Amorim Aragão Silva                                Daniela Siqueira Prado  

                                                                                         (Pesquisadora Responsável) 

     Acadêmica de medicina / UFS                                     Profª. Assistente do Departamento de 

      swellencarol@yahoo.com.br                                                     Medicina/UFS 

               9841-6115                                                              danisprado@ig.com.br  9931-3830 

 

 

 

Sujeito da pesquisa 

 

mailto:swellencarol@yahoo.com.br
mailto:danisprado@ig.com.br
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ANEXO II                     UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

INSTRUÇÕES:                                                                                 nº _________  

Por favor, responda às perguntas que seguem da forma mais clara e honesta possível. 

Suas respostas serão mantidas em sigilo (segredo) completo. 

Para cada item objetivo, marque apenas uma opção. 

PARTE I 

1. IDADE: ____________anos 

2. CURSO:____________       PERÍODO:  ____________ 

3. ESTADO CIVIL:(  ) Solteira  (  ) Casada ou convive com parceiro  (  ) Separada/divorciada  (  )Viúva 

4. VOCÊ É PRATICANTE DE ALGUMA RELIGIÃO:(  ) SIM   (  ) NÃO. SE SIM QUAL ?_________  

5. RENDA FAMILIAR MENSAL ( SALÁRIO MÍNIMO): 

(  )  1 a 5                  (  ) 16 a 20 

(  )  6 a 10                (  ) > 20 

(  )  11 a 15              (  ) Não sei 

6. COMORBIDADES: (  ) Hipertensão Arterial  (  ) Diabetes   ( )Outros. Qual?_______________________ 

7. É TABAGISTA?  (  ) NÃO   (  ) EX-TABAGISTA  (  ) SOU FUMANTE ATUAL 

 

PARTE II: estas questões são sobre atividade sexual, caso você não tenha tido direcione para parte III 

desse questionário. 

8. VOCÊ JÁ TEVE ATIVIDADE SEXUAL ?(  ) SIM   (  ) NÃO  

9. IDADE DE INÍCIO DA ATIVIDADE SEXUAL: ________anos 

10. VOCÊ UTILIZA ALGUM MÉTODO CONTRACEPTIVO?(  ) SIM  (  ) NÃO. QUAL? 

(  ) Condom (camisinha)           (  ) Diafragma 

(  )  Anticoncepcional Oral        (  ) Geléia espermicida 

(  ) DIU                                      (  )  Hormonal Injetável 

(  ) Comportamental ( Tabelinha, coito interrompido, temperatura basal ou  bilings)   

11. QUANTOS PARCEIROS SEXUAIS VOCÊ JÁ TEVE?  :(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  )> 4 

12. VOCÊ APRESENTA HISTÓRIA DE DST (Doença Sexualmente Transmissível?) (  ) SIM  (  ) NÃO.  

SE SIM, QUAL? ________ 

13. VOCÊ FREQUENTA O GINECOLOGISTA ?(  ) SIM  (  ) NÃO  

14. JÁ FEZ ALGUMA VEZ EXAME DE LÂMINA? (  ) SIM  (  ) NÃO 
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PARTE III 

 

15.  VOCÊ SABE O QUE É HPV?  (  ) SIM  (  ) NÃO 

16. SE SIM, COMO OBTEVE INFORMAÇÃO SOBRE ELE? 

(  ) Professor (a) da escola                     (  ) Pais      

(  ) Professor (a) da Universidade          (  ) Revista 

(  ) Médico                    (  ) Internet 

(  ) Amigos                    (  ) TV ou outras formas de Mídia 

17. HPV É UMA DST?  (  ) SIM  (  ) NÃO  (  ) NÃO SEI 

18. VOCÊ SABE AS FORMAS DE TRANSMISSÃO DO HPV? (  ) SIM  (  ) NÃO 

19.  COMO A INFECÇÃO PELO HPV PODE SER TRANSMITIDA? 

(  ) Sexualmente           (  ) Por superfícies contaminadas        (  ) Pele a pele 

(  ) Secreções               (  )  Todas as formas supracitadas      (  ) Não sei 

20. VOCÊ TEMEADQUIRIR ESTE VÍRUS ? (  ) SIM  (  ) NÃO 

21. VOCÊ JÁ OUVIU FALAR QUE EXISTE VACINA CONTRA O HPV? (  ) SIM  (  ) NÃO .                               SE 

SIM, COMO OBTEVE ESSA INFORMAÇÃO? 

(  ) Professor (a) da escola             (  ) Pais         (  ) Universidade          (  ) Revista 

(  ) Professor (a) da Universidade  (  ) Internet    (  ) Amigos       (  ) TV ou outras formas de Mídia 

22. VOCÊ TEM IDÉIA DE QUANTO CUSTA A VACINA? (  ) SIM  (  ) NÃO 

23. VOCÊ JÁ FEZ USO DESSA VACINA? (  ) SIM  (  ) NÃO.  

SE NÃO, POR QUÊ? 

(  ) Não tenho interesse 

(  ) Não conheço essa vacina 

(  ) Tenho medo dos efeitos colaterais da vacina já que trata-se de algo novo 

(  ) Acho que estou fora da faixa etária  

(  ) Custa Caro 

24. SE ESTA VACINA FIZESSE PARTE DO CALENDÁRIO VACINAL DO BRASIL, VOCÊ IRIA A UBS PARA 

RECEBÊ-LA?  (  ) SIM  (  ) NÃO  (  ) NÃO SEI 

25. RECOMENDARIA ASEU PARCEIRO?  (  ) SIM  (  ) NÃO 

 


