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RESUMO

O papilomavírus humano (HPV) é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns que atingem homens e mulheres. Atualmente, mais 
de 200 espécies de papilomavírus já foram descritas pela comunidade científica, dentre elas, 120 espécies estão relacionadas à infecção em 
humanos, sendo que 36 podem infectar o trato genital. O HPV esta relacionado a aproximadamente 95% dos casos de câncer cervical. Estudos 
evidenciam que a maior incidência do HPV e do câncer do colo de útero (CCU) é em adolescentes, pelo fato destes não possuírem conhecimento 
do vírus e das medidas preventivas. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo verificar o conhecimento de adolescentes escolares sobre 
o HPV. Para tal, foi realizado um estudo do tipo descritivo transversal com 83 estudantes do sexo feminino de escolas públicas da cidade de 
Belém/Pará. Os critérios de inclusão da amostra foram: pertencer ao 3º ano do ensino médio; ser do sexo feminino; ter idade entre 15 a 21 anos; 
aceitação em participar da pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados foi realizada através de um 
questionário anônimo, auto-preenchível, pré-codificado, constituído de perguntas objetivas de múltipla escolha, referentes a questões 
socioeconômicas, comportamento sexual (vida sexual, multiplicidade de parceiros sexuais e a prática de relações sexuais sem uso do 
preservativo), tabagismo, álcool e o conhecimento sobre HPV e CCU. Para formar o banco de dados os questionários foram tabulados utilizando-
se o programa Excel (Microsoft®) e o programa Biostat 5.0. Foi realizada a estatística descritiva (frequências absoluta e percentual) para a análise 
dos dados com objetivo de descrever os fenômenos estudados. O estudo adotou todos os procedimentos éticos preconizados pela Resolução 466 
de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Sáude (CNS). A pesquisa detectou que 71,08% das adolescentes não possuíam qualquer 
informação sobre o HPV e nem sabiam como se prevenir do mesmo, 92,78% relataram desconhecer qualquer relação existente entre HPV e CCU. 
O presente estudo evidenciou que os adolescentes pesquisados desconheciam informações importantes referentes ao HPV, tais como seu modo 
de transmissão e medidas preventivas, assim como sua participação na gênese do CCU. Sendo assim, estratégias devem ser adotadas para 
resolutividade de tal problemática, dentre elas atividades de educação em saúde nas escolas com o enfoque adequado a faixa etária, e com uma 
linguagem simples e apropriada, visando difundir informações a cerca do HPV e sua prevenção.
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