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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(  X  )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

HPV: proteger é necessário 

 

Gabriela Bissoni Moura (UFPR, bissonim.gabriela@gmail.com)1 

Nina Alencar (UFPR e ninamalencar@gmail.com)2 

Newton Sérgio de Carvalho (UFPR e newtonsdc@gmail.com)3 

Camila Marconi (UFPR e marconi@ufpr.br)4 

 

Resumo: O A incidência das DST tem aumentado vertiginosamente em adolescentes e adultos jovens no Brasil. 

Dentre elas, destaca-se a infecção pelo papilomavírus humano (HPV) que, é adquirida no início da idade sexual e 

persiste até a idade adulta, quando está associada à ocorrência de lesões neoplásicas em homens e mulheres de alta 

incidência na população brasileira. Nesse sentido, o Ministério da Saúde tem fornecido vacinação para imunização 

da população entre 9 e 14 anos. Apesar dos esforços, menos da metade da população-alvo foi imunizada em cada 

ano de campanha. Em parte, isso se deve à desinformação dos pais/responsáveis. Portanto, o objetivo desse projeto 

é disseminar informações referentes ao HPV para pais e/ou responsáveis por crianças entre 11 e 14 anos das 

Escolas Municipais de Curitiba/Paraná. Os graduandos da UFPR são os responsáveis por ministrar as palestras e 

aplicar um questionário contendo questões sobre agravos do HPV para a saúde humana, estratégias de prevenção 

e status da vacinação das crianças sobre sua tutela. Até o momento foram realizadas seis visitas com inclusão de 

200 participantes. A realização desse projeto tem contribuído, para a divulgação de informações e para o 

desenvolvimento pessoal dos participantes que podem atuar como multiplicadores do conhecimento na 

comunidade. 

Palavras-chave: Vacinação. Papilomavírus humano. Saúde Pública. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

DST: Educação e Prevenção. 

Observação: Este item não se aplica a trabalhos que não possuem cadastro nas 

Instituições de Ensino Superior - IES. 

 

 

PROJETOS VINCULADOS 

Listar projetos vinculados ao programa.  

Observação: Este item é específico para programas. 

Este item não se aplica a trabalhos que não possuem cadastro nas 

Instituições de Ensino Superior - IES. 

 

PÚBLICO-ALVO  

O púbico-alvo do projeto inclui de forma geral os responsáveis legais por alunos 

matriculados em escolas do município de Curitiba/PR entre o 6º e 9º ano do ensino fundamental. 

Deve-se considerar que por responsáveis legais, incluem-se os pais ou outros membros da 

família ou ainda cuidadores, no caso de estudantes sob tutela do estado. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Curitiba-Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escolas Municipais de Curitiba-PR que atendem os 6º e 9º anos do ensino 

fundamental. 

JUSTIFICATIVA 
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A incidência das DST na população brasileira tem aumentado vertiginosamente, sobretudo em 

adolescentes e adultos jovens. Nesse sentido, a carência de informação confiável e de fácil 

acesso sobre o assunto tem colocado tais jovens numa condição de alto risco para aquisição de 

DSTs e sujeitos aos prejuízos que acometem suas respectivas saúdes reprodutivas. Dentre as 

principais DSTs, destaca-se a infecção pelo papilomavírus humano (HPV), que apesar de ser 

adquirida no início da idade sexual, persiste até a idade adulta, quando acarreta sérias 

complicações para a saúde (Leto et al., 2011). Tal infecção está associada à ocorrência de lesões 

neoplásicas em homens e mulheres, além de possuírem alta incidência na população brasileira. 

Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer) Essas neoplasias apresentam altas taxas de 

morbidade e mortalidade, além de representarem altos custos para o Sistema Único de Saúde 

(SUS) do Brasil. Nesse sentido, o Ministério da Saúde do Brasil fornece, via SUS, vacinação 

gratuita para a população de meninos com idade entre 11 e 14 anos e de meninas entre 9 e 14 

anos. Apesar dos esforços do governo federal, nem a metade da população-alvo foi imunizada 

em cada ano de campanha. Em parte, isso se deve à desinformação dos pais e responsáveis pelas 

crianças quanto às graves implicações do HPV para a saúde e a importância da vacinação. 

OBJETIVOS 

O objetivo desse projeto é disseminar informações referentes ao HPV para pais e/ou 

responsáveis por crianças entre 11 e 14 anos matriculadas nas Escolas Municipais de Curitiba, 

levando à democratização desse conhecimento de grande importância pública. 

METODOLOGIA 

Os graduandos de cursos oferecidos no Setor de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal do Paraná envolvidos no projeto realizaram visitas às Escolas incluídas no projeto. 

Após convidarem os pais (ou outros responsáveis legais pelos estudantes) e explicarem o 

objetivo do estudo, eles distribuíram um questionário contendo questões objetivas (múltipla 

escolha) para obtenção de dados sociodemográficos, bem como os conhecimentos atuais sobre 

os agravos do HPV para a saúde humana, estratégias de prevenção e status da vacinação dos 

estudantes sobre sua tutela. Em seguida os graduandos da UFPR realizaram uma exposição de, 

no máximo, 10 minutos de sobre os temas abordados nos questionários. Após o termino das 

atividades da visita, os dados obtidos foram tabulados em software Stata (versão 13, StataCorp).  
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RESULTADOS 

Desde seu início em março de 2019, foram realizadas seis visitas a duas escolas da 

rede municipal de ensino do município de Curitiba/PR. Neste total de visitas, foram incluídos 

até o momento 200 pais e responsáveis. Todos responderam o questionário distribuído e 

assistiram às exposições realizadas pelos alunos sobre o tema. Em seguida, durante a fase de 

perguntas e respostas, diversos participantes procuraram a equipe do projeto para confirmar 

informações ou tirarem as dúvidas acerca do exposto. Trata-se de dados parciais, visto que o 

projeto apresenta uma segunda fase, que será realizada em outubro desse ano. De forma geral, 

as visitas de inclusão tem permitido o maior contato com a comunidade, possibilitando conhecer 

a visão da população acerca de um tema de saúde tão importante.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa forma, a realização desse projeto contribui, não apenas para a divulgação de 

informações relevantes, como também no desenvolvimento pessoal dos responsáveis pelas 

crianças em idade-alvo para vacinação que podem atuar como multiplicadores do conhecimento 

na comunidade. 

APOIO 

Fundo de Desenvolvimento Acadêmico (FDA) da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(PROEC) da Universidade Federal do Paraná – Edital 2018. 
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