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RESUMO

Carvalho, Luciana de Souza Freitas. Significados atribuídos à vacinação contra o HPV por
responsáveis legais de meninas. 2019. 91 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) –
Faculdade de Enfermagem, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2019.
Trata-se de pesquisa descritiva e qualitativa, cujo objetivo foi descrever os
significados atribuídos à vacinação contra HPV por responsáveis legais de meninas, a partir
do processo de interação social no contexto do câncer do colo do útero. Realizada em locais
próximos a escolas, ruas, praças, residências, no período entre maio e julho de 2018. Foram
entrevistadas 10 responsáveis legais de meninas. Foram atendidas as exigências do Conselho
Nacional de Saúde e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro sob o n.º 2.449.934. A análise foi baseada nos
pressupostos da Grounded Theory, por oferecer elementos para a discussão dos dados de
modo comparativo constante dos resultados, e do interacionismo simbólico, que possibilita
que a pesquisa qualitativa atinja o objetivo de pesquisar o sentido que os indivíduos propõem
aos objetos, pessoas e símbolos com os quais interagem no meio social. Emergiram cinco
categorias: Categoria 1 – Aderindo à vacinação contra HPV, Categoria 2 – Sentindo
preocupação e medo em relação a comentários sobre reações adversas pela vacina contra
HPV, Categoria 3 – Considerando escassas as informações veiculadas sobre a vacinação
contra HPV, Categoria 4 – Preferindo vacinar por conhecer a gravidade da doença, e
Categoria 5 - Escolhendo esperar a criança amadurecer para tratar de assuntos relacionados ao
sexo, assim como, optar pela vacinação contra HPV. Evidenciou-se que a vacinação contra
HPV causa preocupações e inseguranças nas pessoas por a considerarem uma vacina recente,
o que gera muita especulação social, contribuindo para veiculação de boatos. Observou-se
também a carência de informações que os responsáveis legais de meninas alegam ter acerca
da vacinação no contexto do câncer uterino, trazendo à tona diversas solicitações de mais
informação sobre o tema. Trata-se de um assunto delicado, pois se refere a prevenção de uma
doença sexualmente transmissível em crianças e adolescentes, o que é tabu para alguns
responsáveis legais. Evidenciou se maior dificuldade de articulação do diálogo e de adesão na
idade de 9 anos, pois os responsáveis legais consideram suas crianças muito jovens para tratar
assuntos inerentes ao sexo. Por outro lado, muitos responsáveis legais mantiveram a decisão
de vacinar suas filhas, referindo satisfação da implementação da campanha pelo Ministério da
Saúde.
Palavras-chaves: Vacinação. HPV. Câncer do Colo do Útero. Responsáveis Legais.

ABSTRACT

Carvalho, Luciana de Souza Freitas. Meanings attributed to HPV vaccination by girls’ legal
guardians. 2019. 91 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Faculdade de Enfermagem,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2019.
This is a descriptive and qualitative research, whose objective was to describe the
meanings attributed to HPV vaccination by legal guardians of girls, from the process of social
interaction in the context of cervical cancer. Held in places close to schools, streets, squares,
residences, in the period between May and July 2018. Ten legal guardians of girls were
interviewed. The requirements of the National Health Council were met, and the project was
approved by the Research Ethics Committee of the State University of Rio de Janeiro under
Number 2,449,934. The analysis was based on the Grounded Theory assumptions, as it offers
elements for the discussion of data in a constant comparative way of results, and symbolic
interactionism, which enables qualitative research to reach the objective of researching the
sense that individuals propose to objects, people and symbols with which they interact in the
social environment. Five categories emerged: Category 1 – adhering to HPV vaccination,
Category 2 – feeling concern and fear in relation to comments on adverse reactions by HPV
vaccine, Category 3 – Considering scarce the information conveed about the Vaccination
against HPV, category 4 – preferring to vaccinate for knowing the severity of the disease, and
category 5-choosing to wait for the child to mature to deal with sex-related subjects, as well as
, opt for HPV vaccination. It was evidenced that vaccination against HPV causes concerns and
insecurities in people because they consider it a recent vaccine, which generates a lot of social
speculation, contributing to the dissemination of rumors. It was also observed the lack of
information that legal guardians of girls claim to have about vaccination in the context of
uterine cancer, bringing to the fore several requests for more information on the subject. This
is a delicate matter, as it refers to the prevention of a sexually transmitted disease in children
and adolescents, which is taboo for some legal guardians. It was evidenced that greater
difficulty in articulating dialogue and adherence at the age of 9 years, because legal guardians
consider their children to be very young to treat issues inherent to sex. On the other hand,
many legal guardians maintained the decision to vaccinate their daughters, referring to the
satisfaction of the implementation of the campaign by the Ministry of Health.
Keywords: Vaccination. HPV. Cancer of the Cervix. Legal Guardians.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Fluxograma 1 –

Processo de busca e seleção da literatura no Brasil........................

Quadro 1 –

Nomenclaturas citopatológicas e histopatológicas utilizadas

16

desde o início da realização do exame citopatológico para o
diagnóstico das lesões cervicais escamosas e suas equivalências... 22
Quadro 2 –

Ilustração de grupo amostral (n=10)...............................................

37

Quadro 3 –

Distribuição vertical........................................................................

41

Quadro 4 –

Codificação aberta........................................................................... 41

Figura 1 –

Categorização provisória anterior à análise....................................

42

Quadro 5 –

Categorização efetiva.....................................................................

43

Diagrama 1 –

Representação do modelo teórico-explicativo do processo dos
significados...................................................................................... 69

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIS

Adenocarcinoma in situ

ATA

Ácido tricloroacético

BDENF

Banco de Dados de Enfermagem

CNS

Conselho Nacional de Saúde

CCU

Câncer do Colo de Útero

CEP

Comitê de Ética em Pesquisa

DST

Doença sexualmente transmissível

EAPV

Eventos adversos pós vacinação

EMA

European Medicines Agency

ESF

Estratégia de Saúde Família

EZT

Exérese de zona de transformação

FIGO

Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia

FUNASA

Fundação Nacional de Saúde

GACVS

Global Advisory Committee on Vaccine Safety

HIV

Vírus da Imunodeficiência Humana

HPV

Papilomavírus Humano

HSIL

Lesão intra-epitelial escamosa de alto grau

IFF

Instituto Fernandes Figueira

IARC

International Agency for Research on Cancer

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IST

Infecções Sexualmente Transmissíveis

INCA

Instituto Nacional do Câncer

LILACS

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde

LSIL

Lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau

MEDLINE

Medical Literature Analysis and Retrieval System On-line

MS

Ministério da Saúde

NIC

Neoplasia intra-epitelial cervicais

OMS

Organização Mundial da Saúde

Redalyc

Rede de Revistas Científicas da América Latina e Caribe, Espanha e
Portugal

SUS

Sistema Único de Saúde

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UERJ

Universidade do Estado do Rio De Janeiro

UBS

Unidades Básicas de Saúde

UMA/SUS

Universidade Aberta do SUS

WHO

World Health Organization

SUMÁRIO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS..........................................................................

13

1

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA...............................................................

20

1.1

A infecção pelo Papilomavírus Humano............................................................

20

1.2

Câncer do colo do útero.......................................................................................

23

1.3

Vacina contra Papilomavírus Humano ..............................................................

25

1.4

Vacinação x Adesão..............................................................................................

28

2

REFERENCIAL TEÓRICO..............................................................................

31

2.1

Conceitos fundamentais do Interacionismo Simbólico.....................................

31

2.1.1 Sociedade...............................................................................................................

32

2.1.2 Símbolos.................................................................................................................

32

2.1.3 Self..........................................................................................................................

33

2.1.4 Mente......................................................................................................................

33

2.1.5 Ação........................................................................................................................

34

2.1.6 Interação Social......................................................................................................

34

3

METODOLOGIA................................................................................................

36

3.1

Caracterização do estudo............................................................................

36

3.2

Cenário do estudo.................................................................................................

36

3.3

Participantes do estudo........................................................................................

37

3.4

Aspectos éticos......................................................................................................

38

3.5

Estratégias de coleta e análise dos dados............................................................

38

4

RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................

46

4.1

Categoria 1 – Considerando escassas as informações sobre vacinação
contra HPV............................................................................................................

46

4.2

Categoria 2 – Aderindo a vacinação contra HPV..............................................

50

4.3

Categoria 3 – Preferindo vacinar por conhecer a gravidade da doença nas
mulheres................................................................................................................

4.4

55

Categoria 4 – Sentindo preocupação e medo diante de comentários sobre
reações adversas à vacina contra HPV...............................................................

59

4.5

Categoria 5 – Escolhendo esperar a criança amadurecer para tratar de
assuntos relacionados ao sexo, assim como, optar pela adesão à vacinação...

64

CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................

72

REFERÊNCIAS..................................................................................................

75

APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados................................................

84

APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido...........................

85

APÊNDICE C – Cronograma...............................................................................

86

APÊNDICE D – Orçamento.................................................................................

87

APÊNDICE E – Plano de Recrutamento dos Participantes da Pesquisa.............

88

ANEXO – Aprovação do Comitê de Ética............................................................

89

13

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este estudo tem como objeto os significados atribuídos à vacinação contra HPV por
responsáveis legais1 de meninas de 9 a 14 anos, a partir do processo de interação social no
contexto do câncer do colo do útero.
Essa escolha se deu pela aproximação com a Área de Saúde da Mulher durante os
últimos seis anos de atuação como Enfermeira Oncológica na Clínica Ginecológica do
Instituto Nacional de Câncer (INCA). Nesta prática, foi possível observar, sistematicamente,
mulheres acometidas pela neoplasia do colo do útero. E com isso, despertou-se uma grande
preocupação com esse adoecimento, por se tratar de uma doença grave e que pode ameaçar a
vida das mulheres quando não diagnosticadas precocemente. Isso provocou um grande
interesse em aprofundar nas questões que envolvem a prevenção desta patologia, em especial
sobre a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV), por ser uma prática de prevenção
recente e por observar opiniões controversas sobre a vacinação em meninas na faixa etária de
9 a 14 anos.
Segundo dados disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 500 mil
novos casos de câncer do colo do útero são diagnosticados por ano, uma média de uma pessoa
infectada em dez. Ainda levando em consideração que em países subdesenvolvidos ou em
desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 231 mil mulheres evoluem para óbito, seja por
falta de informação (pacientes e profissionais), falta de assistência, procura tardia de
atendimento/tratamento, medo, entre outras razões (ZARDO et al., 2014).
O número de casos novos de câncer do colo do útero no Brasil em 2016/2017 foi de
16.340, o que indica um aumento na incidência se comparado ao biênio 2014/2015 que foi de
15.590 novos casos. O câncer do colo do útero é a primeira neoplasia mais incidente nas
mulheres da região Norte; nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, ocupam a segunda posição
mais frequente; na região Sudeste, a terceira; e na região Sul, a quarta posição (BRASIL,
2017a).

1

“[...] é aquele a quem a norma jurídica confere poderes para administrar bens alheios, como o pai, ou mãe, em
relação a filho menor (Art. 1.690 – Código Civil), quanto o tutor ao pupilo (Art. 1.747, I – Código Civil) e
curador, no que concerne ao curatelado (Art. 1.774 – Código Civil). A representação legal presta-se para servir
aos interesses do incapaz” (DUTRA, 2017).

14

Cerca de mais de 70% dos cânceres cervicais se dão pela contaminação pelo vírus
HPV. A infecção por HPV é uma das mais prevalentes no mundo, e sua principal forma de
transmissão é por via sexual, que inclui: contato oral genital, genital-genital ou mesmo
manual-genital. Com menos frequência, também pode ser transmitido durante o parto ou,
ainda, através de instrumentos ginecológicos não esterilizados (BRASIL, 2017b).
Tendo as verrugas genitais como uma importante sintomatologia da infecção por HPV,
em relação à sua epidemiologia mundial, verifica-se o grande número de 32 milhões de novos
casos por ano, com uma média de 1,9 milhões no Brasil (ZARDO et al., 2014). Salienta-se
que estes dados são relativos aos diagnósticos e notificações, tendo a falta de informação e as
demais razões as quais levam o indivíduo a não procurar auxílio, assistência ou atendimento
de saúde, impossibilitando o conhecimento da quantidade real de indivíduos com verrugas
genitais por infecção pelo HPV. Tal circunstância consiste em mais um obstáculo pelo
rastreamento real, planejamento e implementação de medidas de prevenção de agravos e
doenças e promoção da saúde.
Conhecendo as substanciais vias de contaminações, destacam-se como prevenção: uso
dos preservativos e vacinação contra HPV, como prevenção primária; e a realização periódica
do exame citopatológico Papanicolau, como prevenção secundária, mais conhecida como
exame preventivo. Em março de 2014, o Ministério da Saúde (MS) adotou a vacina contra o
HPV 6, 11, 16 e 18 (recombinante) – vacina HPV quadrivalente que confere proteção contra
HPV de baixo risco (HPV 6 e 11) e de alto risco (HPV 16 e 18). Esta vacina é designada à
finalidade preventiva e não tem ainda efeito demonstrado nas infeções pré-existentes
(BRASIL, 2013a, 2015). Chiang et al. (2015) afirmam que 68% dos casos decorrentes de
infecção por HPV de alto risco, tipos 16 e 18, resultam em câncer do colo do útero.
É importante ressaltar que a inclusão dos meninos, além de prevenir os cânceres de
pênis, previne para ambos os sexos o desenvolvimento de verrugas genitais e cânceres de
anus, boca, orofaringe, além de contribuir para o aumento da proteção em meninas e com isso
redução da incidência do câncer de colo de útero e vulva nas mulheres . (INSTITUTO
NACIONAL DE CÂNCER, 2016).
Os responsáveis legais são incumbidos na adesão ao processo de vacinação dessas
meninas em idade vacinal. Entretanto, uma das preocupações dos familiares em vacinar essa
faixa etária contra HPV seria a mudança no comportamento sexual dessas jovens que,
influenciadas pela vacina, poderiam sentir-se estimuladas a iniciarem mais precocemente sua
vida sexual. Verifica-se que a melhor ocasião para vacinação contra o HPV é efetivamente na
faixa etária de 9 a 14 anos, antes do início da atividade sexual e, enquanto os pais ainda
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mantêm o hábito de levar os filhos para tomar outras vacinas administradas nessa faixa etária.
Também é nessa fase que, a vacinação proporciona níveis de anticorpos muito mais altos que
a imunidade natural produzida pela infecção do HPV (COMMITTE ON INFECTIOUS
DISEASES, 2012; BRASIL, 2015).
A sexualidade das crianças e adolescentes é vista apenas como a possibilidade de
relação sexual, gravidez indesejada e IST, contudo, sua abordagem nessa fase da vida é
importante, pois a percepção de sexualidade inicia-se na infância, que é uma fase de rápido
desenvolvimento, seja de mudanças corporais, percepções, desejos, amadurecimento e etc. A
criação de tabus, proibições e imagens negativas associadas às relações sexuais podem gerar
alguns problemas, até favorecer risco a saúde da criança/pré-adolescente/adolescente, quando
esta esconde que já teve relações e continua como “puro” para a família. Uma
infância/adolescência sem orientações sexuais resultam na vulnerabilidade do indivíduo, no
qual ao invés de promover saúde, acabam sim gerando agravos e doenças (CORTEZ; SILVA,
2017).
Diante deste contexto, foram delimitadas como questões norteadoras para esta
investigação:
a) Quais os significados atribuídos à vacinação contra HPV pelos responsáveis
legais de meninas de 9 a 14 anos?
b) Como se dá o processo de interação social desses responsáveis legais com a
vacinação contra HPV, a partir dos significados por eles atribuídos?
Para responder às questões norteadoras, este estudo tem como objetivos:
a) Identificar os significados da vacinação contra HPV para os responsáveis legais
de meninas de 9 a 14 anos;
b) Analisar o processo de interação social desses responsáveis legais com a
vacinação contra HPV, a partir dos significados por eles atribuídos.
Na busca realizada nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and
Retrieval System On-line (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde (LILACS), Banco de Dados de Enfermagem (BDENF), utilizando os descritores
“HPV”, “vacinação” e “pais” na categoria título, resumo e assunto; e na base Red de Revistas
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), utilizando os
descritores “HPV”, “vaccination” e “parents”, e filtrando todas as publicações dos últimos 5
anos. Nas bases MEDLINE, LILACS, BDENF e Redalyc foram identificadas,
respectivamente, 11.554, 319, 22 e 414 publicações para o descritor “HPV”; 11.200, 347, 41 e
3.217 para o descritor “vacinação”/”vaccination” e 16.200, 4.326, 273 e 18.226 para o
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descritor “pais”/”parents”, na perspectiva mundial. Mantendo os mesmos padrões e
acrescentando o filtro Brasil como assunto, esses números caem para apenas 2 publicações
para o descritor “HPV” na LILACS e 186 na Redalyc, 2 para o descritor
“vacinação”/”vaccination” na LILACS e 589 na Redalyc e 2 para o descritor “pais”/”parents”
na LILACS e 3.156 na Redalyc.
Como técnica de estratégia avançada de busca, para filtrar ainda mais a seleção dos
estudos brasileiros acerca da temática escolhida, foi utilizado o operador booleano “AND”
entre os três descritores. O resultado foi surpreendente, restando apenas um estudo na base de
dados LILACS, publicado na Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade no
ano de 2017, que utiliza a perspectiva das meninas em idade vacinal, estando de acordo com o
objetivo do presente estudo. Segue o Fluxograma 1 para apresentação da busca.
Fluxograma 1 – Processo de busca e seleção da literatura no Brasil
“HPV”, “Vacinação”, “Parentes”
“HPV”, “Vaccination”, “Parents”
Busca no período entre 2013-2018

TOTAL

MEDLINE
11.554,

TOTAL

TOTAL
319,LILACS
347, 4.326

TOTAL
TOTAL
22,
41, 273

12.200, 16.200

TOTAL
414, 3.217,
18.226

Refinamento da busca com “HPV” “AND” “Vacinação” “AND”
“Parentes”/ “HPV” “AND” “Vaccination” “AND” “Parents”, com
inclusão do filtro “Brasil”
Total de Excluídos
67.138
Total de Selecionados
1 na base LILACS
Fonte: A autora, 2018.

A falta de conhecimento e familiarização sobre a vacina contra HPV, acaba gerando
receios e medo na população, em especial sobre os efeitos adversos que ela pode causar. As
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publicações científicas sobre a não adesão das jovens e seus responsáveis legais à vacinação
contra o HPV ainda são escassas no Brasil, assim como suas motivações (MACÁRIO, 2015;
MOREIRA, 2015; OLIVEIRA; GELATTI, 2014; VIDALE, 2015, WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2007).
É de fundamental importância conhecer os significados atribuídos à vacinação contra
HPV, pelos responsáveis legais de meninas de 9 a 14 anos, a partir do processo de interação
social no contexto do câncer do colo do útero, a fim de identificar possíveis motivos que
afastam os responsáveis legais de vacinarem ou não suas filhas.
Para compreender os significados atribuídos a vacinação contra HPV por pais ou
responsáveis legais de meninas de 9 a 14 anos a partir do processo de interação social no
contexto do câncer do colo do útero, serão utilizados os princípios do interacionismo
simbólico. Trata-se de uma concepção teórica que expressa o significado de algo na ótica de
um indivíduo como resultado de sua interação social, definindo suas ações a partir do
contexto social ao qual pertence de suas experiências e dos significados atribuídos por ele
(BLUMER, 1969).
De acordo com Blumer (1969), o interacionismo simbólico está fundamentado em três
premissas:
a) os indivíduos agem de acordo com o significado e sentido que as coisas têm
para eles, essas coisas são: objetos físicos, seres humanos, instituições, idéias,
ações humanas e outras situações vividas no cotidiano do indivíduo;
b) esses significados originam-se a partir de interações sociais que os indivíduos
estabelecem;
c) estes significados são manipulados e modificados pelo próprio indivíduo
através de um processo interpretativo, com intuito de lidar com as coisas e
situações que ele encontra.
No contexto da interação simbólica e dos significados atribuídos a vacinação contra
HPV por pais ou responsáveis legais de meninas de 9 a 14 anos a partir do processo de
interação social, com base nas premissas de Blumer (1969), apresentam-se como
pressupostos:
a) Os responsáveis legais de meninas de 9 a 14 anos realizam ou não a vacinação
contra HPV conforme preconizado pelo MS a partir do significado que a
vacinação tem para eles. Isto permite entender que a partir do resultado de sua
interação com a vacinação, ou seja, a partir de seu contato com a mesma e do
significado que eles atribuíram a tal experiência, os pais ou responsáveis legais
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de meninas, traçarão sua linha de ação decidindo fazê-lo conforme preconizado
pelo Programa Nacional de Imunização do MS ou não;
b) Os significados atribuídos a essa vacinação surgirão a partir de interações
sociais que os responsáveis legais de meninas de 9 a 14 anos estabelecem com
seu grupo social. Assim sendo, o grupo social próximo no qual esses pais ou
responsáveis legais estão inseridos, influenciará diretamente na construção do
sentido e significado que os responsáveis legais darão à vacinação;
c) O significado da vacinação contra HPV para os responsáveis legais de meninas
pode ser modificado ou ressignificado a partir de sua interação com o mesmo e
com seu grupo social próximo. Neste sentido, esses responsáveis legais podem
ressignificar os significados anteriormente atribuídos à vacinação contra HPV a
partir de novas interações com o mesmo, permitindo a construção de novas
experiências e assim, novas interpretações.
Com os achados desse estudo, gerar subsídios para fomentar medidas específicas de
educação em saúde para o público alvo, as crianças, adolescentes e seus responsáveis legais,
sanando todas as dúvidas que emergirem sobre o vírus HPV e seus efeitos, assim como,
ressaltar a importância da vacinação nesta faixa etária e suas principais repercussões na saúde.
Desta forma, poderíamos dispor de uma geração de meninas mais protegidas contra alguns
subtipos do HPV, reduzindo o número de lesões precursoras para neoplasia cervical, e com
isso, a redução do número de mulheres com câncer do colo do útero.
Do mesmo modo, o estudo subsidiará estratégias de educação em saúde especificas
para os pais ou responsáveis legais, através de palestras, oficinas, reuniões, entre outras
propostas que possibilitem a interação com os responsáveis, a fim de dialogar sobre as
questões que emergem no universo da vacinação contra HPV, salientando sobre o impacto da
vacinação na prevenção de doenças, como o câncer do colo do útero.
Para o sucesso dessa abordagem, o profissional de saúde precisa estar qualificado e
atualizado sobre o assunto, ter ciência das principais motivações do absenteísmo a essa
vacina, assim como sobre as questões reveladas através desse estudo. E com posse desse
conhecimento, fomentar instrumentos para o aperfeiçoamento das práticas educativas dos
profissionais de saúde envolvidos, que ocorre desde a sua formação até o processo de
capacitação específica e educação continuada. Essas medidas direcionam um diálogo mais
direto e efetivo entre o usuário e o profissional, com menos ruídos, gerando um ambiente de
maior conscientização. Para realização da educação em saúde, destaca-se um olhar especial
para o profissional Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que cumpre um
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papel relevante de ações educativas para prevenção de doenças, em especial aqui, o câncer do
colo útero.
Esse estudo também desvenda a baixa produção científica sobre o tema no Brasil, e
com isso, espera-se que desperte nos acadêmicos, profissionais da assistência e pesquisadores,
o interesse em elaborar mais estudos sobre a temática, almejando o traçado do perfil das
adesões e não adesões de outras populações amostrais, seus impactos na saúde dos filhos e
dos pais e fornecimento de subsídios para a construção e implementação de estratégias que
visem uma maior cobertura, aceitação, promoção e prevenção da saúde da sociedade
brasileira contra o HPV e o câncer do colo do útero. Os resultados e análises vêm ao encontro
do proposto, permitindo o fornecimento de dados fidedignos da amostra estudada para ações a
serem realizadas na localização pesquisada e comparação de outras, a fim de estabelecer
dados quantitativos e indicadores e auxiliar nas políticas públicas contra HPV e câncer do
colo do útero.
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

1.1 A infecção pelo Papilomavírus Humano

A infecção pelo Papilomavírus, mais conhecido como HPV, é uma das mais
prevalentes no mundo, sendo mais frequente em regiões em que o acesso à saúde e à educação
é mais precário. Cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas serão infectadas por um ou
mais tipos de HPV, em algum momento de suas vidas. Esse percentual pode ser ainda maior
em homens. Estima-se que entre 25% e 50% da população feminina e 50% da população
masculina mundial esteja infectada pelo HPV (IFF, 2013).
Vale ressaltar que, existem mais de 150 tipos diferentes de HPV, 40 destes podem
infectar o trato ano-genital, pois apresentam tropismo celular, devido à presença de receptores
específicos; e cerca de 18 são considerados oncogênicos: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51,
52, 53, 56, 58, 59, 63, 66, 68 e 82. Sendo os demais tipos considerados sem risco, ou risco
baixo para desenvolvimento do câncer do colo do útero (INSTITUTO NACIONAL DE
CÂNCER, 2017a).
Dentre os tipos de HPV, o 16 e o 18 são considerados oncogênicos de maior risco, ou
com probabilidade de provocar infecções persistentes e estar associados a lesões precursoras,
estando presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero. Já os HPV 6 e 11,
considerados não oncogênicos, são encontrados em 90% dos condilomas genitais e papilomas
laríngeos (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016).
Este vírus pode ser transmitido por contato direto com a pele ou mucosa infectada. A
via mais comum é a sexual, através do contato direto das genitais. Essa infecção poderá
ocorrer por vias, oral-genital, genital-genital ou mesmo manual-genital. Assim sendo, o
contágio com o HPV pode ocorrer mesmo na ausência de penetração vaginal ou anal, sendo
também transmitido durante o parto (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007, 2008b).
A infecção pelo vírus se inicia na camada basal da epiderme, através de abrasões
cutâneas, podendo ser transitórias, regredido espontaneamente na maioria das vezes. Com
menos frequência, a infecção persiste e, pode ocorrer o desenvolvimento de lesões
precursoras, que se não forem identificadas e tratadas, podem progredir para o câncer,
principalmente no colo do útero, mas também podem manifestar- se na: vagina, vulva, ânus,
pênis, orofaringe e boca (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2017a; ZANINI et al.,
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2015).
Contudo, a infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente para o
desenvolvimento do câncer do colo do útero. Existem outros fatores que aumentam o risco de
uma mulher desenvolver câncer cervical, ligados à: imunidade, genética, comportamento
sexual, tabagismo, número elevado de gestações, uso de pílula anticoncepcional e a
imunossupressão - causada por infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) ou
uso de imunossupressores (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016).
Essas lesões precursoras ou o câncer em estágio inicial não apresentam sinais ou
sintomas, mas com a persistência da infecção e geração de lesões mais graves, podem
aparecer alguns sinais e sintomas, como: sangramento vaginal, corrimento e dor. Geralmente
as infecções pelo HPV não produzem lesões (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER,
2017a).
As lesões precursoras de câncer do colo do útero, são denominadas de anormalidades
epiteliais conhecidas como neoplasias intra-epiteliais cervicais de graus II e III (NIC II/III),
além do adenocarcinoma in situ (AIS). Apesar de muitas dessas lesões regredirem
espontaneamente, a infecção persistente por HPV do tipo 16 tem cerca de 5% de risco de
desenvolver NIC III ou uma lesão mais grave em três anos, e esse risco aumenta para 20% em
dez anos de exposição. Quando a infecção persistente for por outros tipos de HPV
oncogênicos, esse risco diminui pela metade (BRASIL, 2016b).
Para melhor compreensão das nomenclaturas, segue o Quadro 1 com as classificações
para diagnóstico das lesões cervicais escamosas e suas equivalências na realização do exame
Papanicolau.
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Quadro 1 – Nomemclaturas citopatológicas e histopatológicas utilizadas desde o início da
realização do exame citopatológico para diagnóstico das lesões cervicais
escamosas e suas equivalências
PAPANICOLAU
(1941)
Classe I
Classe II

OMS (1952)

RICHAT (1967)

BRASIL (2006)

-----

---

Classe III

Displasia leve
Displasia moderada
Displasia acentuada

NIC I
NIC II
NIC III

Classe IV

Carcinoma in situ

NIC III

Classe V

Carcinoma invasor

Carcinoma invasor

Normal
Alterações benignas
Atipias de significado
indeterminado*
LSIL
HSIL
HSIL
HSIL
Adenocarcinoma in situ
Carcinoma invasor

---

Nota: *Atipias de significado indeterminado: a) em células escamosas: provavelmente não neoplásicas; não se
pode afastar lesão de alto grau; b) em células glandulares: provavelmente não neoplásicas; não se pode
afastar lesão de alto grau; c) de origem indefinida: provavelmente não neoplásicas; não se pode afastar
lesão de alto grau.
Fonte: BRASIL, 2013b.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (2016), a investigação diagnóstica das
infecções latentes pelo HPV, só pode atualmente ser realizada por meio de exames de biologia
molecular, em que mostram a presença do DNA do vírus. Já as lesões precursoras do câncer,
podem ser diagnosticadas por meio de exames laboratoriais (citopatológico, histopatológico e
de biologia molecular) ou através do uso de instrumentos com poder de aumentar sua
visualização (lentes de aumento) após a aplicação de reagentes químicos para contraste
(colposcopia, peniscopia, anuscopia). Entretanto, não é indicado procurar diagnosticar a
presença do HPV, mas sim suas manifestações clínicas. O diagnóstico das verrugas anogenitais pode ser feito em homens e em mulheres por meio do exame clínico.
Não existe tratamento específico para eliminar o vírus HPV, somente tratamento local
das lesões. Dessa forma, o tratamento das lesões clínicas deve ser individualizado,
dependendo da extensão, número e localização. Podem ser usados: laser, eletrocauterização,
ácido tricloroacético (ATA) e medicamentos que melhoram o sistema de defesa do organismo.
As lesões de baixo grau não oferecem maiores riscos, tendendo a desaparecer mesmo sem
tratamento, na maioria das mulheres. A conduta recomendada é a repetição do exame
preventivo em seis meses. O tratamento apropriado das lesões precursoras é imprescindível
para a redução da incidência e mortalidade pelo câncer do colo uterino. As diretrizes
brasileiras recomendam, após confirmação colposcópica ou histológica, o tratamento
excisional das lesões intra-epiteliais de alto grau, por meio de exérese da zona de
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transformação (EZT) por eletrocirurgia (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016).

1.2 Câncer do colo do útero

No Brasil, o câncer do colo uterino constitui um dos mais importantes problemas de
Saúde Pública, as taxas estimadas encontram-se elevadas. Atualmente, o INCA estima que o
número de diagnósticos seja cerca de 16.340 casos em 2016, com um número expressivo de
óbitos da ordem de 5.430 em 2013, com isso, é importante que seja feita uma detecção
precoce ainda em fase pré-clínica (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2017b).
O câncer cervical é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás do
câncer de mama e do colorretal, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no
Brasil. Prova de que o país avançou na sua capacidade de realizar diagnóstico
precoce é que na década de 1990, 70% dos casos diagnosticados eram da doença
invasiva. Ou seja: o estágio mais agressivo da doença. Atualmente 44% dos casos
são de lesão precursora do câncer, chamada in situ. Esse tipo de lesão é localizado
(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016).

Esta neoplasia é conhecida pelo desenvolvimento lento, e caracterizada pela replicação
desordenada do epitélio de revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente e
podendo invadir estruturas e órgãos próximos ou à distância. Dependendo do epitélio
comprometido, o carcinoma epidermóide, tipo mais incidente e que acomete o epitélio
escamoso com representação de cerca de 90% dos casos; e o adenocarcinoma, tipo mais raro e
que acomete o epitélio glandular, representando cerca de 10% dos casos.
Caso seja diagnosticada lesão, o tratamento será indicado segundo avaliação médica,
sendo os mais comuns a radioterapia e a cirurgia, dependendo do estágio da doença.
(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, c1996; 2017a).
O câncer possui um sistema aplicado para avaliar sua extensão e disseminação,
chamado de estadiamento. Para o câncer de colo do útero, o sistema estabelecido pela
Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), classificado em estágios 0 a IV,
conforme a descrição abaixo (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014):
a) Estágio O: Nesse estágio o tumor é classificado como um carcinoma in situ,
manifestado, superficialmente, nas células de revestimento do colo do útero e
ainda não invadiu os tecidos mais profundos;
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b) Estágio I: A neoplasia já invadiu o colo do útero, porém não invadiu outros
órgãos;
– Estágio IA: É o princípio do estágio I, identificado por uma porção muito
pequena de células cancerosas que só podem ser vistas ao microscópio;
– Estágio IA1: A extensão acometida pela neoplasia tem 3mm de
profundidade e até 7 mm de largura;
– Estágio IA2: A extensão acometida pela neoplasia tem entre 3 mm e 5 mm
de profundidade e até 7 mm de largura;
– Estágio IB: Estágio no qual, o câncer pode ser identificado sem auxílio de
um microscópio;
– Estágio IB1: A neoplasia é visível, porém apresenta menos de 4 cm;
– Estágio IB2: A neoplasia é visível e tem mais de 4 cm;
c) Estágio II: Nesse estágio, o câncer não está mais restrito ao colo do útero,
contudo, ainda se limita à região pélvica;
– Estágio IIA: A neoplasia invadiu parte superior da vagina, mas não o terço
inferior;
– Estágio IIB: A neoplasia invadiu o tecido parametrial, que é vizinho ao
colo do útero.
d) Estágio III: A neoplasia estendeu para a parte inferior da vagina ou para a
parede pélvica e pode obstruir os ureteres, canais que levam a urina dos rins
para a bexiga.
– Estágio IIIA: A neoplasia acometeu o terço inferior da vagina, mas não a
parede pélvica;
– Estágio IIIB: A neoplasia penetrou a parede pélvica e/ou obstruiu o fluxo
de urina para a bexiga;
e) Estágio IV: O estágio mais avançado do câncer do colo, no qual há
acometimento de órgãos vizinhos ou distantes do colo uterino.
Sabendo a história natural da doença, é possível fomentar ações preventivas tanto no
período de pré-patogênese quanto no período de patogênese. O enfermeiro atua diretamente
na promoção, proteção e recuperação da saúde relacionada ao câncer do colo do útero,
exercendo um importante papel na captação das pessoas para fomentar orientações e ações
preventivas, como a realização de consulta de enfermagem, coleta do material ginecológico
para colpocitologia e realização da vacinação contra HPV, além de desenvolver atividades
como palestras, oficinas e orientações, para prevenção de infecções sexualmente
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transmissíveis (IST) e detecção precoce (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016).

1.3 Vacina contra Papilomavírus Humano

As vacinas são conhecidas historicamente como a forma mais efetiva e segura para se
combater e erradicar doenças infecciosas. Com isso, é uma das maiores intervenções da Saúde
Pública para prevenir doenças e óbitos. A Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como
o MS do Brasil, ressaltam que, de um modo geral, as vacinas figuram entre os produtos
biológicos mais seguros para o uso humano, proporcionando benefícios evidentes à saúde. As
vacinas podem ser produzidas com microorganismos mortos ou inativos, ou substâncias
purificadas derivadas dos mesmos. Diversos tipos diferentes de vacinas estão em uso
atualmente. Cada uma representa uma estratégia diferente para reduzir o risco de doenças
através da indução da resposta imune após vacinação (BRASIL, 2008; MATOS, 2012).
No mundo, a prevenção primária contra câncer relacionado ao HPV foi instituída
por vacinação profilática desde 2006. Atualmente, existem três vacinas: a vacina bivalente
(Cervarix; GlaxoSmithKline), protegendo contra HPV 16/18; a vacina quadrivalente
(Gardasil; Merck), que protege Contra HPV 6/11/16/18; e uma vacina não-vascular
relativamente nova (Gardasil9; Merck), que inclui os mesmos tipos de vacina quadrivalente e
também protege contra HPV 31/33/45/52/58. Todas as vacinas foram inicialmente licenciadas
em um programa de 3 doses. Com base em evidências disponíveis, a Agência Europeia de
Medicamentos, European Medicines Agency (EMA), licenciou um cronograma de 2 doses
(EMA, 2013; MURRAY, 2016).
No Brasil, o MS adotava o esquema vacinal estendido, composto por três doses (0, 6 e
60 meses), entretanto, em 2016 adotou o calendário de duas doses sendo a segunda dose seis
meses após a primeira para meninas de 9 a 13 anos, (0 e 6 meses). A mudança se deu com
base em estudos que comprovaram a efetividade da imunização em duas doses em meninas
nessa faixa etária. Para as demais faixas etárias devem ser aplicadas as três does. Outros
grupos etários podem dispor das vacinas em serviços privados (BRASIL, 2016a).
As mulheres e homens entre 9 e 26 anos com HIV devem receber três doses. A
segunda dose deve ser administrada dois meses depois da primeira e, a terceira, seis meses
após a primeira (0, 2 e 6 meses). Em 2017, as meninas de 14 anos também foram incluídas.
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Além disso, o esquema vacinal do Sistema Único de Saúde (SUS) foi ampliado para meninos
de 12 a 13 anos (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, c1996-2017a; c1996-2017b).
Desde a criação da vacina contra HPV, em 2006 na Austrália, mais de 200 milhões de
doses foram distribuídas em todo o mundo. O Brasil adotou, pelo MS desde março de 2014, a
vacina quadrivalente, que protege contra os HPV 6, 11, 16 e 18. A vacinação pública contra o
HPV acontece durante todo o ano nos postos, e cobre meninas de 9 a 14 anos e meninas e
mulheres de 9 a 26 anos de idade que vive com HIV. Em 2017, meninos de 12 e 13 anos e
HIV positivos de 9 a 26 anos também passaram a ter acesso à vacinação gratuita. A faixaetária será ampliada, gradativamente, até 2020, quando serão incluídos os meninos de 9 a 13
anos (BRASIL, 2018; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008a).
Esse aumento da faixa etária ocorreu em 2017, no qual o MS ampliou a vacinação para
meninas de 9 a 14 anos e meninos na faixa etária de 11 a 14 anos, com a manutenção de duas
doses, sendo aplicada com intervalo de seis meses entre elas. O governo estuda ampliação
progressiva da faixa etária para vacinação contra HPV, no decorrer dos próximos anos
(COELHO, 2017).
Nesse contexto, esta faixa etária foi estabelecida por ser a que apresenta maior
benefício, pois a vacina possui melhor eficácia se administrada a partir dos 9 anos, devido à
existência de maior produção de anticorpos em faixa etária mais jovem, permitindo, inclusive,
que seja realizado esquema de duas doses com intervalo mínimo de 6 meses entre as doses,
além disso, é uma faixa etária menos exposta ao vírus por meio de relações sexuais
(DOBSON et al., 2013; INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, c1996-2017b).
O objetivo primário é reduzir o número de casos de infecção pelo HPV por meio de
intervenções como: vacinação, antes do início da vida sexual; educação sexual para meninas e
meninos, com o objetivo de reduzir a transmissão do HPV, assim como outras doenças
sexualmente transmissíveis (DST), incentivando e viabilizando o uso do preservativo
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014).
Diante disso, a vacina HPV já é utilizada em mais de 100 países. Ela é muito segura, e
pode, raramente, ocasionar reações como dor, inchaço e vermelhidão no local da aplicação.
Ocasionalmente, podem ocorrer dor de cabeça, mal-estar e desmaios (síncope), que são
relacionados à ansiedade ou ao medo da aplicação da vacina – reação mais comumente vista
em adolescentes. Não há conhecimento de nenhum efeito colateral grave relacionado à
vacinação contra o HPV (BRASIL, 2016a).
Cabe ressaltar que, a vacina não trata HPV, ou seja, não há eficácia contra infecções ou
lesões já existentes. Não há, até o momento, evidência científica de benefício estatisticamente
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significativo em vacinar mulheres previamente expostas ao HPV. Isso quer dizer que algumas
mulheres podem se beneficiar e outras não. Nesses casos, a decisão sobre a vacinação deve
ser individualizada, levando em conta as expectativas e a relação custo-benefício pessoal, não
existe risco à saúde caso uma pessoa que já tenha tido contato com o HPV e seja vacinada
(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, c1996-2017a).
A vacina está contraindicada para gestantes, pois foi desenvolvida recentemente e,
ainda não existem estudos científicos suficientes que garantam a segurança da vacinação,
entretanto, não há restrições para amamentação. Indivíduos acometidos por doenças agudas e
com

hipersensibilidade

aos

componentes

(princípios

ativos

ou

excipientes)

de

imunobiológicos, também fica contraindicada a administração (INSTITUTO NACIONAL DE
CÂNCER, c1996-2017a).
Vale ressaltar que, a duração da eficácia foi comprovada até 9 anos, mas ainda existem
lacunas relacionadas à duração da imunidade a longo prazo, e com isso, a necessidade de
aplicação no futuro de novas doses de reforço para população já vacinada (INSTITUTO
NACIONAL DE CÂNCER, c1996-2017a).
A vacinação e o exame preventivo se complementam e a realização de um não
descarta a necessidade do outro, pois a vacina não protege contra todos os subtipos
oncogênicos (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, c1996-2017b).
Neste sentido, cabe lembrar que, a vacinação é uma ferramenta de prevenção primária
e também não substitui o rastreamento do câncer, pois a vacina não confere proteção contra
todos os subtipos oncogênicos de HPV e contra outras doenças sexualmente transmissíveis,
por isso, se reforça a importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais
(BRASIL, 2015).
Com isso, é imprescindível manter a realização do exame preventivo, pois as vacinas
protegem apenas contra dois tipos oncogênicos de HPV, responsáveis por cerca de 70% dos
casos de câncer do colo do útero. Ou seja, 30% dos casos de câncer causados pelos outros
tipos oncogênicos de HPV, vão continuar ocorrendo se não for realizada a prevenção
secundária, e também porque há casos, raros, de câncer do colo do útero não provocado pelo
HPV. Portanto, de modo algum a vacinação exime a mulher de fazer o seu exame de
Papanicolau rotineiro (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, c1996-2017a).Diante deste
contexto de elevados índices de incidência e mortalidade por câncer do colo do útero, se
justifica a elaboração e a implementação de Políticas Públicas na Atenção Básica enfatizando
a atenção integral à saúde da mulher com implantação de estratégias efetivas de controle
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dessa doença, que incluam: ações de promoção à saúde, prevenção e detecção precoce,
tratamento e de cuidados paliativos, quando esses se fizerem necessários (BRASIL, 2013b).

1.4 Vacinação x Adesão

A mídia tem um importante papel na circulação de informações sobre a adesão das
campanhas de vacinação. Em agosto de 2017, o jornal Folha de São Paulo, publicou uma
matéria sobre queda da adesão a algumas vacinas disponíveis no SUS, em especial a do HPV,
o que tem preocupado especialistas. Esta situação se agrava quando a vacina exige mais de
uma dose ou reforços, como observa-se na vacina contra o HPV. Com isso, cerca de 60 mil
doses da vacina contra o HPV podem ir para o lixo nas próximas três semanas por falta de
procura nos postos, cujas doses equivalem a 3% do estoque repassado pelo MS aos
municípios (COLLUCCI, 2017).
Dessa forma, devido à baixa adesão a vacina contra HPV, em agosto de 2017, o MS
amplia em caráter temporário, a vacinação para mulheres e homens entre 15 e 26 anos, pelo
SUS. Esta iniciativa se deu para evitar possíveis desperdícios para os municípios com estoque
de vacinas, com prazo de validade até setembro de 2017. O MS preconiza que a vacina seja
realizada em três doses para a faixa etária de 15 a 26 anos, com intervalo de zero, dois e seis
meses.
Vale ressaltar que a rotina para o público-alvo, de meninas de 9 a 14 anos, meninos na
faixa etária de 11 a 14 anos e mulheres e homens vivendo com HIV de 9 a 26 anos, devem ser
mantidas com duas doses, sendo aplicada com intervalo de seis meses entre elas (COELHO,
2017).
Desde a introdução da vacina contra HPV, uma das preocupações das famílias em
vacinar essa faixa etária seria uma possível mudança no comportamento sexual dessas jovens
que, influenciadas pela vacina, poderiam sentir-se estimuladas a iniciar mais precocemente
sua vida sexual (BRASIL, 2015) Entretanto, estudos que realizaram comparação sobre
comportamento sexual entre meninas e mulheres que receberam vacinas contra HPV com as
que não receberam, reforçam que a vacinação não sugere aumento da atividade sexual delas
(LIDDON; LEICHLITER; MARKOWITZ et al., 2014; RYSAVY et al., 2014).
Com isso, o Ministério da Saúde juntamente com as Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde, reforçam a importância da vacinação e recomendam a realização de
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esforços no sentido de garantir a vacinação da população. A estratégia adotada para a
realização da primeira dose da vacinação em 2014 foi mista, com vacinações realizadas nas
escolas públicas e privadas. A inserção dessa ação facilita a discussão sobre o tema nesse
ambiente, contribuindo para maiores esclarecimentos e possível aumento da adesão à
vacinação (BRASIL, 2015).
Contudo, essa ação nas escolas pode colaborar para aparecimento de reações
psicogênicas, alimentando outra preocupação da população, sobre a manifestação dos efeitos
adversos. Exemplo disso no Brasil foi o episódio de reação com 11 meninas de uma mesma
escola na cidade de Bertioga, São Paulo, em 2013, após a imunização com a segunda dose, as
adolescentes apresentaram a mesma reação psicogênica. Este fato contribuiu para espalhar
receio dos efeitos colaterais entre as jovens e seus familiares frente à vacinação, diminuindo
desta forma o número de adolescentes imunizadas (BRASIL, 2014b).
Nesse contexto, o Programa Nacional de Imunizações orienta as equipes de saúde que
realizarão esta atividade fora das Unidades Básicas de Saúde (UBS) tenham retaguarda em
unidades de referência para atendimento de casos que requeiram assistência médica imediata.
Vale ressaltar que, para adolescentes que irão fazer a primeira dose nas UBS não há
necessidade de autorização ou acompanhamento dos pais ou responsáveis (BRASIL, 2015).
As vacinas apresentam uma eficácia entre 97% a 100% na prevenção de lesões
precursoras do câncer do colo do útero. Prevenindo assim, o câncer cervical invasivo. Mas
ainda não há conhecimento sobre a real duração da imunidade em longo prazo, no momento
se observa eficácia comprovada até nove anos (NUNES; ARRUDA; PEREIRA, 2015;
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2017).
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (2014), as vacinas são seguras e bem
toleradas. Os eventos adversos mais observados são iguais aos das outras vacinas, incluem:
dor, inchaço e vermelhidão no local da injeção e dor de cabeça de intensidade leve a
moderada. Também pode se observar febre de 38ºC ou mais, síncope (ou desmaio) e reações
de hipersensibilidade (BRASIL, 2014a).
Apesar de alguns relatos que circulam entre a população, a vacina contra o HPV é
comprovadamente segura. Seu perfil de efeitos colaterais graves é semelhante aos de outras
vacinas presentes no calendário vacinal. Ela é recomendada pela OMS e é utilizada como
estratégia de Saúde Pública em quase 100 países que realizaram a aplicação de mais de 175
milhões de doses desde 2006, sem registros de evidências que pudessem pôr em dúvida a
segurança dessa imunização (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, c1996-2017a).
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Neste sentido, além das 80 milhões de pessoas que já foram vacinadas, mais de 50 mil
pacientes já participaram de estudos científicos nos Estados Unidos sobre a eficácia e a
segurança da vacina. Em nenhum estudo houve qualquer sinal que pudesse indicar que a
vacina contra o HPV fosse perigosa para a população (PINHEIRO, c2008-2017).
Vale lembrar também que, são necessárias algumas precauções para realização da
vacinação diante das seguintes manifestações: a administração da vacina HPV deve ser adiada
em caso de doença febril aguda grave; em meninas com trombocitopenia ou qualquer
distúrbio de coagulação pelo risco de ocorrer sangramento ou hematoma após a injeção
intramuscular; meninas e adolescentes com história prévia de doenças neurológicas tais como
crises convulsivas, deverão ter avaliação médica anterior e apresentarem prescrição do
médico assistente para realização da vacinação (BRASIL, 2015).
A vacina está contraindicada para gestantes, indivíduos acometidos por doenças
agudas e com hipersensibilidade aos componentes (princípios ativos ou excipientes) de
imunobiológicos (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, c1996-2017a).
O MS elaborou e disponibiliza para consulta, alguns materiais educativos contendo
informações importantes sobre o tema, tanto para a população como para os profissionais da
saúde e da educação, são eles: Guia prático sobre HPV: perguntas e respostas, Carta aos pais
com informações sobre a vacina e sua importância, filipeta e folder informativo (BRASIL,
2017a).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O interacionismo simbólico teve início na psicologia social de William James, e seu
progresso aconteceu no final do século XIX, com evidência ao sociólogo George Herbert
Mead (1893-1931) - professor da Universidade de Chicago, como principal colaborador de
sua fundamentação. E, por conseguinte, em 1937, Herbert Blumer adotou o termo
“interacionismo simbólico” aos pressupostos de sua abordagem, preservando e amparando-se
à linha de pensamento de Mead (HAGUETTE, 1992).
Apoiado na Psicologia Social, o interacionismo simbólico, focaliza a comunicação do
ser humano com o mundo. Assim, tem por objetivo assimilar comportamentos, sentimentos e
expectativas da comunicação simbólica – o significado da fala, do silêncio, das imagens
construídas em desenhos, dos comportamentos apresentados (BLUMMER, 1969).
O interacionismo simbólico consiste numa interpretação teórica do comportamento
humano, que tem como ponto central o significado das situações para as pessoas no ambiente
natural através das suas interações (BLUMMER, 1969).
Esta é a teoria mais apropriada para analisar processos de interações sociais e
comportamentais a partir da interpretação de como o indivíduo age em relação às situações de
acordo com sua própria significação. Segundo os estudiosos do interacionismo simbólico, o
significado é um dos mais relevantes elementos no entendimento do comportamento humano,
das interações e dos processos. Os interacionistas argumentam que, para alcançar uma
compreensão plena do processo social, o pesquisador necessita se empossar dos significados
que são experimentados pelos participantes em um contexto particular (CARVALHO;
BORGES; REGO, 2010)

2.1 Conceitos fundamentais do Interacionismo Simbólico

A apreciação de alguns conceitos fundamentais, tais como sociedade, símbolos, self,
mente, ação e interação social, é indispensável para que haja uma melhor compreensão da
base teórica do interacionismo simbólico.
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2.1.1 Sociedade

Segundo BLUMMER (1969), a sociedade abarca indivíduos interagindo uns com os
outros e suas ações ocorrem em resposta de um a outro, ou em relação de um a outros.
Neste sentido, os indivíduos agem num movimento de permanente mudança,
dependendo da interação, expressando sua ação como produto da sua interação e conexão
com o outro (DUPAS; OLIVEIRA; COSTA, 1997).
Trazendo para o contexto dos significados atribuídos pelos responsáveis legais de
meninas de 9 a 14 anos no processo de interação social, a sociedade pode ser entendida como
o grupo social no qual estão inseridos e que são potencialmente influenciados pela ação do
outro que também pertence ao mesmo grupo, sendo assim, os significados que os
responsáveis legais atribuem a vacinação serão baseados e definidos a partir do
posicionamento do outro, pertencente ao mesmo grupo.

2.1.2 Símbolos

São objetos sociais usados pelo ator para representação e comunicação, possibilitando
assim, a interação entre os indivíduos. Podem ser objetos físicos, gestos, ações, palavras ou
comportamento, entretanto, só podem ser significados pelo fato de poderem ser traduzidos por
palavras. A linguagem é um símbolo usado para descrever e detalhar o que se observa, pensa
ou imagina para referir-se ou apresentar à realidade social. As pessoas interagem entre si e
interpretam o movimento do outro. O significado pode ser diferente entre as pessoas que
vivenciam a mesma interação. Portanto, a interação entre os indivíduos é feita por intermédio
dos símbolos, tornando-se passíveis de serem interpretados de diversas formas por cada
indivíduo (DUPAS; OLIVEIRA; COSTA, 1997).
Os significados da vacinação contra HPV em meninas de 9 a 14 anos para seus
responsáveis legais podem ser assimilados, e assim, interpretados de maneiras diferentes,
ainda que compondo o mesmo grupo social, já que o processo de interação desses atores com
os símbolos e com suas concepções sobre o processo de vacinação contra HPV são
individualizadas. Neste sentido, a decisão dos responsáveis legais no contexto da realização
da vacina contra HPV em suas filhas, será definida a partir do significado que eles atribuíram
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a mesma. Tendo em vista que cada responsável legal pode atribuir um significado diferente a
vacinação, logo, linhas de ações diferentes podem ser traçadas.

2.1.3 Self

O indivíduo interage com o seu grupo social, assim como, interage com si mesmo.
Ele enquanto objeto para si, é representado pelo termo self (si mesmo), e esse self permite que
o indivíduo interaja socialmente consigo mesmo, da mesma forma que interage socialmente
em relação a outras pessoas. Neste sentindo, Mead destaca duas fases, sendo elas o “eu” que
representa ação espontânea da experiência e o “mim” que se refere a resposta de atitudes que
são comuns a um grupo. As ações são iniciadas pelo “eu” e são direcionadas pelo “mim”. A
percepção do self social surge através da capacidade de reflexão sobre si mesmo e do processo
de compreender e sentir o papel do outro. Isso explica a natureza do self, que não é estática, e
sim dinâmica, podendo se modificar de acordo com novos significados que possam ser
atribuídos às interações (CARVALHO; BORGES; REGO, 2010; HAGUETTE, 1992).
Diante disso, sob a perspectiva do objeto de estudo em questão, o indivíduo interage
consigo mesmo e apresenta ações a partir das suas próprias concepções sobre vacinação
contra HPV, essas ações são analisadas e modificadas diante da reação do outro ou do grupo a
partir do seu próprio entendimento dos significados que serão atribuídos a vacinação contra
HPV em meninas de 9 a 14 anos.

2.1.4 Mente

Mead (HAGUETTE, 1992) descreveu a mente segundo três concepções essenciais: a
utilização da linguagem simbólica, especialmente, os gestos e palavras; o uso de “gestos
convencionais”; e a capacidade de realizar “ensaios de interação”. Qualifica a mente como um
processo e não como algo pré-estabelecido. A mente não existe de forma isolada, mas está
submetida ao processo interativo com corpo.
A mente é caracterizada pelo processo, no qual o indivíduo interage com o si próprio e
ocorre a manipulação de símbolos e elaboração do seu self (CHARON, 1985).
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Diante disso, o indivíduo elege o significado para si e direciona suas ações em relação
aos objetos (HAGUETTE, 1992; DUPAS; OLIVEIRA; COSTA, 1997).
Desta forma, através da atividade da mente e a partir dos significados atribuídos ao a
vacinação contra HPV em meninas de 9 a 14 anos, os responsáveis legais estabelecerão sua
conduta em realizá-la regularmente, ou não. É relevante destacar que sua ação será resultante
de seus processos de interações sociais que somente serão possíveis por intermédio da mente.

2.1.5 Ação

A ação individual é consequência da auto interação e da interação com os outros.
Resultante da ação diante da assimilação e interpretação de uma situação específica. A ação
grupal apoia-se na definição da decisão baseada no significado das ações de outros
(BLUMER, 1969).
Desta forma, os pais ou responsáveis legais irão agir em relação à realização ou não da
vacinação contra HPV, a partir do resultado de sua interação com si mesma e de sua interação
com o outro.

2.1.6 Interação Social

A sociedade humana expressa-se em grupos de pessoas que interagem, cujas quais
geram ações em resposta de um a outro, ou em relação de um a outro. Nesta relação, é
necessário que os participantes assumam o papel do outro, a fim de que as indicações
coordenadas sejam feitas a partir do ponto de vista do outro, com sua interação sendo
percebida. Neste sentido, diante da interação, nos tornamos objetos sociais um para os outros
(CHARON, 1985; DUPAS; OLIVEIRA; COSTA, 1997).
O ser humano é dotado de vivencias significativas que influenciam sua ação, é
imprevisível, ativo e reativo, age continuamente em referência às pessoas, situações e
instituições sociais, analisando, interpretando e reagindo ao meio (CARVALHO; OYAKAWA,
2000; CHARON, 1985).
Os responsáveis legais definem para si as ações para decisão de vacinar ou não,
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contudo, ao interagir com o meio social, receberão as influências deste processo interativo,
que os obrigará a redefinir estas ações e traçar possibilidades de tomada de decisão. Diante
disso, pode-se entender que, dentro do contexto da interação dos responsáveis legais de
meninas de 9 a 14 anos com a vacinação contra HPV, os mesmos agem baseando-se no
significado que atribuem às suas interações, cujas quais determinarão a decisão de vacinar ou
não as meninas de 9 a 14 anos contra HPV.
O esquema representativo da ação humana sob a perspectiva do interacionismo
simbólico proposto por Charon (1985), exibe o processo das atitudes humanas para chegar a
estipulados comportamentos e ações. Durante esse processo, o indivíduo entra no contexto
com uma bagagem gerada ao longo de suas interações passadas e presentes, assim como,
diante de aspectos individuais, interagindo em conjunto que fruíram por base a atuação de
elementos fundamentais: self, mente, memórias do passado, símbolos, referências de grupos e
perspectivas. De acordo com as circunstâncias do passado, o que se cogita para futuro e o que
se evidencia no grupo, o indivíduo arquiteta suas ações, olha a si na situação, determina uma
linha de ação e objetivos, e assim, age abertamente.
Diante do exposto, outras pessoas interpretam essa ação, determinam um contexto e
também agem abertamente. Dessa forma o indivíduo interpreta sua ação influenciada pela
ação dos outros e interpreta a ação dos outros, o que o leva a rever sua percepção, gerando
redefinição da linha de ação (CHARON, 1985).
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3 METODOLOGIA

3.1 Caracterização do estudo

Trata se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, que debruça sobre
questões subjetivas e particulares da realidade humana, dispõe assim, um estudo mais
completo dos processos vividos pelos indivíduos sob suas óticas ao analisar em
profundidade a realidade intrínseca que não pode ser mensurada. Trabalha com um nível
de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, com questões de cunho subjetivo,
intuitivo e exploratório, no universo de significados, motivos, vontades, ambições,
crenças, ideais e atitudes (MINAYO, 2007).
A investigação qualitativa trata de um conjunto de práticas interpretativas que
desvelam o universo das relações, a partir de observações, anotações, gravações e
documentos (SAMPIERRE; COLLADO; LUCIO, 2013).
A metodologia eleita será a Grounded Theory ou Teoria Fundamentada em Dados. Tal
teoria possui ligação com referencial teórico eleito, o interacionismo simbólico que revela a
realidade a partir dos significados atribuídos pelo indivíduo (DANTAS et al., 2009).
A Grounded Theory é um método da abordagem qualitativa elaborada por Glaser e
Strauss (1967), apoiado nas suas reflexões em um estudo nomeado The social loss of dying
patients, de 1964, sendo melhor descrita pelos mesmos autores em sua obra The discovery of
grounded theory em 1967.

3.2 Cenário do estudo

Foram eleitos para cenário de coleta de dados dessa pesquisa, locais públicos
situados no município do Rio de Janeiro, tais como: ruas e praças, principalmente
próximas a escolas públicas e particulares no horário de entrada e saída dos alunos. Esta
escolha se deu pela facilidade de encontrar pais ou responsáveis legais de meninas de 9 a
14 anos e também pela diversidade, de raça, escolaridade, idade e renda. Vale ressaltar
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que as respostas das entrevistas não sofreram nenhum tipo de interferência institucio nal,
pois foram realizadas fora das unidades de saúde.

3.3 Participantes do estudo

Este estudo contou com um único grupo amostral, com a participação de
responsáveis legais de meninas de 9 a 14 anos, independentemente da criança ou
adolescente já ter recebido a vacina ou não. O estudo não apresentou critério de exclusão.
Foi feito um primeiro contato com os responsáveis legais, que transitavam por
espaços públicos, nesse contato, foi apresentada a pesquisa, e questionado se a pessoa era
mãe, pai ou responsável legal de menina de 9 a 14 anos. Sendo captado o total de 10
participantes, sendo: dois deles no bairro de Botafogo, próximo à Escola Municipal João
Saldanha; dois no bairro de Vila Isabel, próximo à Escola Municipal República da Argentina;
dois no bairro Santo Cristo, próximo à escola Municipal Francisco Benjamim Galloti; e
quatro participantes no bairro Campo Grande, próximo à Escola Municipal Jair Tavares,
conforme apresenta o Quadro 2 a seguir.
Quadro 2 – Ilustração de grupo amostral (n=10)
Participantes

Sexo do
participante

Idade do
participante

Idade da
criança

Religião do
participante

Bairro de
capitação

E1
E2

Grau de
parentesco
com a
criança
mãe
mãe

feminino
feminino

34 anos
36 anos

9 anos
12 anos

Católica
Católica

E3
E4

mãe
mãe

feminino
feminino

43 anos
44 anos

11 anos
12 anos

Católica
Católica

E5

mãe

feminino

42 anos

12 anos

Católica

E6

avó

feminino

55 anos

9 anos

Católica

E7

tia

feminino

31 anos

9 anos

Espírita

Vila Isabel
Campo
Grande
Vila Isabel
Santo
Cristo
Campo
Grande
Santo
Cristo
Botafogo

E8

madastra

feminino

33 anos

9 anos

Não possui

Botafogo

E9

mãe

feminino

48 anos

14 anos

Espírita

E10

mãe

feminino

32 anos

14 anos

Evangélica

Santo
Cristo
Campo
Grande

Fonte: A autora, 2018.
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Apesar de a captação ter sido realizada próxima a escolas públicas, não foi observado
ligação das responsáveis com as escolas citadas. As entrevistas foram realizadas nos meses de
maio, junho e julho de 2018, com duração média de 12 minutos. Mediante a aceitação de
participação no estudo, foi escolhido um local pelos participantes para realização da
entrevista, foi preservada sua privacidade, com entrevista sendo conduzida somente na
presença do participante e do entrevistador.

3.4 Aspectos éticos

Foram respeitados todos os procedimentos éticos para realização do estudo, de
acordo com as Resoluções n.º 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde e MS
(CNS/MS). O projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CEP/UERJ) e aprovado sob o n.º 2.449.934
em 20 de dezembro de 2017 (ANEXO). As participantes assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cujo qual tem o objetivo de autorizar a
participação voluntária na pesquisa após a explicação completa sobre a natureza da pesquisa,
seus objetivos, métodos, benefícios e possíveis riscos.

3.5 Estratégias de coleta e análise dos dados

Foi empregado para coleta de dados, a entrevista semiestruturada baseada em um
roteiro por duas partes. A primeira composta por questões fechadas com dados de
caracterização do perfil dos entrevistados; e a segunda, com questões abertas relacionadas ao
objeto de estudo e tópicos que foram introduzidos ao longo da entrevista.
A entrevista semiestruturada, para Boni e Quaresma (2005), é um tipo de entrevista em
que combina perguntas abertas e fechadas. O pesquisador deve seguir um conjunto de
questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma
conversa informal. O entrevistador deve ficar atento para nortear a discussão no momento que
considerar pertinente, assim como, fica livre para incluir perguntas adicionais se forem
necessárias para maior compreensão de questões não elucidadas.
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No cumprimento das entrevistas, os participantes foram inicialmente esclarecidos
quanto aos objetivos do estudo e convidados a participar do mesmo. E com a manifestação do
interesse, foi apresentado o TCLE. Após a assinatura do TCLE, foi realizada a entrevista, com
auxílio de um aparelho eletrônico, após o consentimento dos participantes. E com o término
da coleta das entrevistas, realizou-se a transcrição das entrevistas e análise comparativa
dos dados.
A análise de dados contemplou os pressupostos do Interacionismo Simbólico, com
isso, a melhor opção metodológica encontrada para conduzir a coleta e análise de dados
seguindo esta perspectiva foi a Grounded Theory.
A Grounded Theory é um método que baseia–se na descoberta e desenvolvimento de
teorias a partir da obtenção e análise de informações de forma sistemática e comparativa,
constante (GLASER; STRAUSS, 1967).
Trata-se de um método rigoroso de análise que possibilita assim, maior compreensão
de uma determinada realidade social, bem como a construção social de seus significados,
sendo reconhecida como a principal metodologia em análise qualitativa (STERN, 1980;
SILVA, 2012).
Esta teoria possui o objetivo de gerar explicações abrangentes dos fenômenos,
fundamentadas na realidade, com a ótica nos processos e estruturas sociais (POLIT; BECK;
HUNGLER, 2004; ENGWARD, 2013).
Em concordância com o proposto por Charon (1985), na relação de interação, as partes
integrantes da pesquisa devem assumir o papel do outro, para que o desenvolvimento seja
elaborado a partir do ponto de vista deste outro, de modo que sua intenção seja percebida. Na
Grounded Theory é importante que o pesquisador entenda os eventos sob a ótica do sujeito,
para compreender como o outro compreende.
Glaser e Strauss (1967) defendem que essa teoria é um método de análise comparativa
continuo. E ocorre de modo dinâmico, no qual ocorre simultaneamente a coleta de dados,
codificação, analise e comparação. Assim como, os tratamentos dos dados, também ocorrem
de forma dinâmica com a comparação constante que é usada para desenvolver e refinar as
categorias relevantes e desenvolver a teoria que explique o fenômeno estudado (SILVA, 2012;
GLASER, 1978).
A lógica desta abordagem é o método indutivo, que permite a identificação de
proposições teóricas que culminam por direcionar a coleta de novos dados e seleção de novos
sujeitos. Desta forma também, as categorias surgem no princípio da coleta dos dados,
possibilitando sua elucidação. E se conclui diante da saturação teórica dos dados, ou seja, a

40

partir do momento em que os dados se repetem ou não são considerados relevantes na
elaboração dos conceitos (GLASER, 1978).
Stern (1980) aponta os passos dos procedimentos do pesquisador na análise de dados.
Dessa forma, o primeiro consiste na transcrição das entrevistas que, frequentemente neste
momento, surgem as primeiras notas do pesquisador diante de suas considerações e
impressões sobre todos aspectos que envolvem a entrevista.
Vale aludir que os registros sob a forma de notas ou demos dispõem em três tipos
(GLASER, 1978):
a) Notas do pesquisador: consiste no registro livre do pesquisador sobre suas
próprias impressões e observações e ocorrem, principalmente, no momento da
coleta e persiste durante toda a pesquisa;
b) Notas metodológicas: nesta fase é realizado o apontamento das estratégias que
serão utilizadas, testadas ou até mesmos excluídos no transcorrer do processo
de coleta e análise de dados. Podendo, o pesquisador, adequar o caminho a ser
seguido no estudo para atingir seus objetivos;
c) Notas teóricas: representam o registro das hipóteses que precisam ser testadas
no decorrer da pesquisa, com enfoque na construção do modelo teórico a partir
dos dados obtidos, servirá para nortear o processo de seleção da amostragem
teórica e também, da busca seletiva da literatura. Podendo também, se
necessário, conduzir na obtenção de novos dados.
Vargens (2000) descreve os seguintes passos do processo:
a) Distribuição vertical: ocorrerá após a transcrição vertical das entrevistas. Trata
se de um procedimento que consiste em fracionar cada frase, buscando
sempre conservar o significado lógico da totalidade do texto, para assim,
analisá-las uma a uma. Ao dispor uma frase abaixo da outra dará uma visão
do todo, e concomitantemente, será possível examinar cada uma em separado.
Nesta fase, o pesquisador deverá proceder a escuta simultânea das gravações
das entrevistas desta distribuição vertical com intuito de verificar se não
haverá perda de sentido do conteúdo, realizando a leitura conforme o Quadro
3:
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Quadro 3 – Distribuição vertical
Distribuição vertical
Não muita coisa. (Conhecimento sobre câncer do colo do útero) E1
Não, não procuro saber. (Refere que não busca conhecimento sobre o assunto) E1
É... sobre até a vacina, né? Que se é, que é bom pra criança... E1
Eu não dei na minha filha. (Vacina contra HPV) E1
Não. Que eu acho que não é necessário ainda, não fico com essa preocupação. E1
Não tenho preocupação não. E1
É, sobre a vacina. (sobre não ter preocupação também em relação a vacina) E1
Sobre a doença, eu faço o exame, né?! E1
Mas eu não me preocupo, não fico com essa coisa na cabeça. (sobre câncer do colo do útero) E1
Então, eu fiz já tem, vai fazer 3 anos (...) (sobre a regularidade do exame) E1
(...) mas porque quando eu fui fazer de novo, o médico falou que não precisava (...) E1
(...) que na minha idade eu não precisava. E1
Fonte: A autora, 2018.

b) Codificação aberta: este procedimento é designado de codificação aberta,
porque ocorre de forma livre. Respeitando o preconizado pelo método, faz-se
necessário nessa fase, cautela ao atribuir sentido a cada unidade de texto
(cada frase da distribuição vertical), empregando a estratégia de utilizar
sempre verbos no gerúndio, de preferência, o mesmo verbo empregue pelas
informantes (Quadro 4);
Quadro 4 – Codificação aberta (continua)
IDEIA

GERÚNDIO
“Não muita coisa.”
Relatando não saber muita coisa sobre câncer de colo
(Conhecimento sobre câncer do colo do útero) E1
de útero. E1
“Não, não procuro saber.” E1
Reconhecendo que não procura saber ou se informar
sobre a doença. E1
“É... sobre até a vacina, né? Que se é, que é bom pra Dizendo que sabe que tem uma vacina que é boa para
criança...” E1
criança. E1
“Eu não dei na minha filha”. E1
Relatando que não deu a vacina em sua filha. E1
“Não. Que eu acho que não é necessário ainda, não Afirmando que a vacina não é necessária para sua filha
fico com essa preocupação.” E1
ainda e que não se preocupa com isso agora. E1
Não tenho preocupação não.” (Câncer de colo de Dizendo que não que se preocupa com o câncer de colo
útero.) E1
de útero. E1

42

Quadro 4 – Codificação aberta (conclusão)
IDEIA
“É, sobre a vacina.” (sobre não ter preocupação
também em relação à vacina) E1
“Sobre a doença, eu faço o exame, né?!” E1
“Mas eu não me preocupo, não fico com essa coisa
na cabeça.” (sobre câncer do colo do útero) E1

GERÚNDIO
Considerando que não se preocupa em vacinar a filha
contra HPV. E1
Dizendo que faz o exame Papanicolau. E1
Argumentando que apesar de considerar necessário o
Papanicolau, ainda assim não atribui preocupação sobre
câncer uterino. E1
“Então, eu fiz já tem, vai fazer 3 anos (...)” (sobre a Dizendo que fez o ultimo preventivo há 3 anos. E1
regularidade do exame) E1
“(...) mas porque quando eu fui fazer de novo, o Revelando que o médico alegou não haver necessidade
médico falou que não precisava (...)” E1
de fazer o preventivo no momento que ela o procurou.
E1
“(...) que na minha idade eu não precisava.” E1
Alegando que o médico disse que na idade da
entrevistada não é preciso fazer com tal periodicidade.
E1
Fonte: A autora, 2018.

c) Categorização provisória: logo depois de concluída a etapa de codificação
aberta, acontecerá a categorização provisória, que consiste no agrupamento de
dados a códigos afins, buscando alcançar uma expressão que poderá
representar a ideia ou os significados presentes em cada grupo formado. Esta
categorização será feita com cada uma das entrevistas no primeiro momento e
posteriormente com a união delas. Cabe ressaltar que nesta etapa ocorrerá o
desenvolvimento do processo de comparação constante, no qual surgirá
proposições que serão investigadas ao longo do estudo (Figura 1);

Figura 1 - Categorização provisória anterior à análise

Fonte: A autora, 2018.
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d) Categorização efetiva: é a fase em que ocorre a organização, densificação e
redução destas categorias provisórias e com o desenvolvimento, ocorrerá a
integração e a correlação entre as categorias. Esta etapa constitui-se em um
amplo de comparação constante entre os dados, diante da comparação
minuciosa dos dados, o pesquisador busca dados adicionais, quando
necessário, e na validação permanente de cada proposição que surgirá para
descrição do processo social básico (Quadro 5);
Quadro 5 – Categorização efetiva (continua)
Categorização efetiva
MENCIONANDO QUE SOUBE
QUE A VACINA DA REAÇÃO

Falas dos participantes
Dizendo que as pessoas propagam que existe reação adversa. E1
Falando que várias pessoas relatam reações adversas que seus filhos
tiveram após tomar a vacina contra o HPV, mas ela mesma nunca viu. E1
Enunciando o que ouviu dizer que a vacina pode dar reações como por
exemplo febre. E1
Relatando que soube de casos de pessoas que contraíram o vírus da
doença ao tomar a vacina contra ela, como febre amarela e gripe. E1

DIZENDO QUE SE PREOCUPA
COM AS POSSIVEIS REAÇÕES
PORQUE NÃO CONHECE BEM
A VACINA (VERDE)

Reconhecendo que se pesquisasse a fundo sobre a vacina, não teria
preocupação com as reações adversas. E1
Observando que também é necessário informações para os pais, para que
cessem suas dúvidas, em especial sobre as reações a vacina. E1
Reconhecendo que se pesquisasse a fundo sobre a vacina, não teria
preocupação com as reações adversas. E1
Não tendo conhecimento das possíveis reações a longo prazo sobre a
vacina. E4
Temendo as consequências da vacina a longo prazo. E4
Demonstrando medo das possíveis reações numa criança de 9 anos. E7

DIZENDO QUE NUNCA VIU, SÓ
OUVIR FALAR DA REAÇÃO À
VACINA (CORAL)

Declarando nunca ter visto uma criança com sintomas adversos a vacina
contra o HPV. E1
Reconhecendo que nunca viu ninguém por perto ter reação, mas que
ouviu boatos. E9
Sabendo que pode ser boato, já que a mesma não estava presente durante
tais acontecimentos e nunca viu nada. E1

NÃO OUVINDO REFERECIAS
SOBRE REAÇÕES (VINHO)

Negando saber as reações da vacina. E7.
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Quadro 5 – Categorização efetiva (conclusão)
Categorização efetiva
OUVINDO FALAR SOBRE
REAÇÕES DE SINDROME DE
GUILLAN BARRE (ROXO)

Falas dos participantes
Reconhecendo que não sabe se foi boatos, mas que houve dúvidas em
relação a vacina contra o HPV, pois algumas pessoas manifestaram
síndrome Guillain-Barré. E9
Descrevendo os boatos sobre Guillain-Barré, a opinião das pessoas ao
seu redor sobre reação da vacina contra o HPV. E9
Relatando que pessoas que falaram sobre o possível desenvolvimento
Guillain-Barré são os próprios colegas da enfermagem. E9

DIZENDO QUE SOUBE DE
REAÇÕES NEUROLÓGICAS
(VERMELHO)

Dizendo que o pai de sua filha tem dados no trabalho que informam que a
vacina contra o HPV atribui problemas neurológicos nos que são
expostos a ela. E3
Revelando que o MP tem todas as denúncias documentadas e qualquer
um que pedir pra averiguar eles darão acesso. E3
Dizendo que se via num impasse, entre a vontade de vacinar a filha, e o
conhecimento das reações graves causadas pela vacina contra HPV,
documentadas no trabalho do pai de sua filha. E3
Falando que as reações graves ocorreram após administração da primeira
dose da vacina contra HPV, e estão documentadas. E3

Fonte: A autora, 2018.

e) Identificação da categoria central: diante do produto da etapa anterior
(categorização efetiva) será possível o reconhecimento da categoria central
representativa do processo ou do fenômeno deste estudo. O reconhecimento da
categoria central será o ápice da interpretação do processo. Serão realizadas
todas as tentativas de representação esquemática do processo, com suas
respectivas buscas de validação;
f) Busca seletiva de literatura: esta etapa consiste na busca seletiva de literatura,
que consistirá em levantamento e análise de referências bibliográficas para
efeito de comparação específica para enriquecer a análise e auxiliar na
construção teórica, assim como na validação das proposições. Neste sentido
destaca-se uma das características relevantes da Grounded Theory: as
proposições teóricas serão originárias dos dados concretos no processo de
análise e não de extensa revisão bibliográfica;
g) Elaboração do relatório da pesquisa: é a apresentação da teoria substantiva
apoiada em todas as etapas e em todos dados da investigação.
Diante do exposto, a enfermagem se utiliza de ações-interações entre profissionais e
pacientes e sua rede social, diante disso, a Grounded Theory tornou-se um importante método
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de estudo dos fenômenos em enfermagem, que através dessa ótica direcionam sua prática
assistencial (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise foi baseada nos pressupostos da Grounded Theory, por oferecer elementos
para a discussão dos dados de modo comparativo constante dos resultados, e do
interacionismo simbólico, que possibilita que a pesquisa qualitativa atinja o objetivo de
pesquisar o sentido que os indivíduos propõem aos objetos, pessoas e símbolos com os quais
interagem no meio social. Houve análise de dez entrevistas transcritas, identificadas como E1,
E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10. Os pais e parentes podem ser identificados como
responsáveis legais e as crianças e adolescentes como dependentes. Após serem realizadas
todas as etapas, tomando como base a questão norteadora e, sobretudo, o objetivo do estudo,
surgiram cinco categorias: Categoria 1 – Considerando escassas as informações sobre
vacinação contra HPV, Categoria 2 – Aderindo à vacinação contra HPV, Categoria 3 –
Preferindo vacinar por conhecer a gravidade da doença, Categoria 4 – Sentindo preocupação e
medo em relação a comentários sobre reações adversas pela vacina contra HPV e Categoria 5
- Escolhendo esperar a criança amadurecer para tratar de assuntos relacionados ao sexo, assim
como, optar pela vacinação contra HPV.

4.1 Categoria 1- Considerando escassas as informações sobre vacinação contra HPV

A informação é um elemento importante para a construção dos significados, o estudo
revela um apelo pela necessidade da veiculação de mais informações sobre a vacina, sua
segurança e eficácia. Assim como a ampliação da divulgação das campanhas de vacinação,
denunciam que os fluxos de prevenção, diagnóstico e tratamento precisam melhorar e que
algumas escolas não aderem às campanhas e não trabalham em conjunto com as Secretarias,
expressando assim, o desejo pelo acesso a informação.
Acho que seria mais importante tentar divulgar mais do que simplesmente botar a
campanha, tem que tomar a vacina e pronto [...] Acho que de repente, se eu
pesquisasse mais, de repente fosse mais saber ao fundo, não teria essa preocupação.
(E1)

Cadê a margem de segurança? Cadê os estudos comprovando? Ninguém libera.
Ninguém libera isso no Ministério da Saúde. (E3)
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Para ampliar a cobertura vacinal, em 2014, foram estabelecidas parcerias entre as
Secretaria de Estado da Saúde e Secretarias Municipais da Educação, assim como, parceria
entre os municípios e escolas, na qual foi proposto que, onde tivesse interesse, haveria uma
equipe de profissionais da saúde para vacinar os alunos. Essa iniciativa teve como resultado,
67% da região Sudeste já possui cobertura vacinal o que ainda não foi suficiente para atingir a
meta de 80% do público-alvo (FRANÇA et al., 2017).
Para possibilitar essa ampliação, deve-se ter em vista três grandes obstáculos: as mais
diversas culturas e níveis socioeconômicos no Brasil, a exclusiva divulgação de documentos
técnicos, por mais que se aproximem de uma linguagem mais acessível, não serão
compreendidos por todos; a elaboração de manuais mais didáticos e interativos com todas as
informações sobre a vacina, o HPV e o câncer de colo de útero, assim como as formas de
divulgação dos mesmos, como em palestras em escolas, capacitação para educadores e
profissionais da área da Saúde; e o interesse da população, o qual é o mais difícil de alcançar
eficácia. Desta forma, novos meios didáticos e parcerias devem ser realizadas para conseguir
chegar a todos os componentes da sociedade.
A comprovação da eficácia da vacina contra HPV é dada a partir de pesquisas
científicas, dados estes que são divulgados apenas no meio clínico e acadêmico. Visando a
maior disseminação destas informações, os estudos científicos deveriam ser traduzidos em
uma linguagem mais acessível para a população em geral. Um destes estudos sobre a
segurança vacina de Coelho et al. (2015), confirma a baixa frequência de eventos adversos,
que incluem dor, edema, febre e eritema, que se fossem divulgados em meios externos,
dariam maior confiança à população para a aplicação da vacina.
Segundo estudos publicados pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a
International Agency for Research on Cancer (IARC), no início das campanhas mundiais
contra HPV, em 2008 na França, comprovou a segurança e eficácia da vacina contra HPV,
possuindo taxa de até 70% de prevenção no surgimento de lesões pré-cancerígenas (BOYLE;
LEVIN, 2010).
Vincenzo et al. (2014), realizaram na Itália, um estudo de revisão com dois tipos de
vacina contra HPV (bivalente e quadrivalente) a fim de definir sua segurança. A eficácia foi
comprovada nos dois tipos de vacina, porém, sua segurança depende de muitos fatores, como:
o risco de exposição ao vírus traduz-se no tempo de atividade sexual do indivíduo, assim
como de suas características imunológicas e histopatológicas; e o estabelecimento de sistemas
de monitoramento, dados pelos órgãos responsáveis pela prevenção de doenças e agravos de
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cada país e pelo acompanhamento realizado pelos próprios laboratórios e fabricantes da
vacina. E ainda não foi comprovado que a inserção de maior quantidade de anticorpos trará a
consequência de proteção prolongada, com isso, é necessário um maior acompanhamento de
uma vacina.
Ainda se salienta o diagnóstico de que a vacina bivalente contra HPV é capaz de
permitir níveis mais altos de anticorpos até 2 anos após a imunização. Lembrando que, o
máximo de acompanhamento registrado na comunidade científica é de 9,4 anos para a vacina
bivalente, ou seja, sua ação persiste até 9 anos após a vacinação. Também fora comprovado
que os únicos tipos de evento adverso registrado presentes em todas as aplicações foram de
edema, eritema e dor no local da inserção da agulha na pele, sendo de fácil diagnóstico e de
solução imediata (VINCENZO et al., 2014).
O Comitê Consultivo Global sobre Segurança de Vacinas, Global Advisory Committee
on Vaccine Safety (GACVS), criado em 1999 pela OMS, possui 150 escritórios pelo mundo
com sua sede em Genebra, é responsável por responder sobre os questionamentos que
rodeiam vacinas, de um modo mundial (OMS, 2018). Em 2013, a GACVS analisou a
segurança da vacina contra HPV e afirmara a correta e contínua administração na população
apropriada (DENNY, 2013).
Bruni et al (2016) realizaram uma revisão sistemática a fim de analisar a cobertura
vacinal mundial contra HPV. Em relação à implementação de programas nacionais de
imunização contra HPV, iniciou-se em 2006 com os Estados Unidos e Ilhas Virgens; em
2007, Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália e Espanha; em 2008, Grécia, Nova
Zelândia, panamá, Portugal, Inglaterra, Emirados Árabes, dentre outros; 2009, Dinamarca,
México, Micronésia, Rússia e etc; em 2010, Malásia, Holanda, Romênia e Singapura; 2011,
Argentina, Japão, Mônaco, Peru e etc; em 2012, Bulgária, República Tcheca, Malta, Uganda e
etc; em 2013, Finlândia, Israel, Líbia, Paraguai, Uruguai e etc; em 2014, Áustria, Bahamas,
Barbados, Brasil, Chile, República Dominicana, África do Sul e etc; e em 2015, Angola e
Uzbequistão.
Em 2016, o total de cobertura vacinal mundial contra HPV foi de: África com 88%,
Ásia com 57,2%, Europa com 39,2%, América Latina e Caribe com 71%, América do Norte
com 24,6% e Oceania com 62,2% (BRUNI et al., 2016).
Como se observa a seguir, as entrevistadas ressaltam que poucos são os meios
existentes e disponíveis de divulgação, nos quais dificilmente chegam à população, sendo
considerada uma campanha pouco divulgada e com distribuição escassa de materiais
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informativos, assim como a ausência de outros meios para esclarecimento das principais
dúvidas referentes a vacina:
E até porque, não tem um folheto, não tem um. E por exemplo, o Ministério da Saúde,
ele tem um folheto, um cartaz sobre dengue, sobre diversas outras doenças
acontecendo. Mas eu acho que o assunto HPV não tá no auge. [...] Não têm
informações pra população em si. (E7)
Campanhas é […] é, pode ser rede de TV, rádios, panfletos, jornais, entendeu?! Eu
acho, tem pouca em vista do estrago que a doença está fazendo, têm pouca. (E9)
Ah, muito pouco. Muito pouco. As informações pela televisão são muito poucas.
(E10)

Normalmente na divulgação em mídias, não são passadas informações completas,
porém, o Governo Federal e suas Secretarias disponibilizam informes, diretrizes e manuais, de
domínio público, justamente para conseguir compartilhar o conhecimento e as informações
entre os indivíduos componentes da sociedade. Uma dessas medidas foi expedida pela
Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Coordenadoria de Controle de Doenças e a
Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica, a qual consistiu na
divulgação de um informe técnico sobre a vacina contra HPV. Nele consta todas as
informações pertinentes à doença e à vacina, como: etiologia, tipos, epidemiologia,
manifestações clínicas, formas de contágio, a propensão de desenvolver câncer de colo de
útero sem a devida imunização, composição química e biológica, apresentação e forma de
administração, público-alvo, esquema vacinal, precauções e entre outros (BRASIL, 2015).
Em seu estudo, Hull et al (2014), demonstrou que a utilização da televisão como mídia
de divulgação de campanha de saúde possui uma maior eficácia no compartilhamento global
das informações e adesão a ideias, assim como por recomendações interpessoais de um
vizinho, amigo ou familiar que viu o anúncio e comentou, por exemplo.
Além da divulgação da própria vacina, o Brasil ainda carece de meios que apresentem
o vírus em si, sua possível evolução e possíveis agravos, assim como a relevância de retornar
para as 3 doses. Segundo Relatório do Ministério da Saúde de 2015, apenas 58% das meninas
que foram imunizadas pela primeira dose retornaram à unidade de saúde para receber a
segunda dose, e 1,2% retornou até a terceira dose. Dado o exposto, conclui-se que ainda
existem muitos déficits em relação ao acompanhamento e monitoramento desta população,
não havendo cobertura preventiva eficaz. Novas estratégias e políticas públicas devem ser
inseridas no Programa de Imunização, a fim de promover e proteger a saúde pública
(ZANINI, 2015).

50

Também referem que podem recorrer aos consultórios e postos de saúde na busca de
orientações, dessa forma muitos profissionais precisam estar atualizados diante de tantas
dúvidas que geram um ciclo de insegurança criado em relação à vacina.
Pelo menos não que eu tenha visto, pra eu poder pegar a criança e ir, e ter uma
direção. Ah, eu vou para o pediatra ou eu vou pra uma ginecologista direto,
entendeu? [...] E eu não sei se o posto de saúde tem ainda acesso a essa vacina. (E7)
Porque Lú, se tivesse uma Atenção Básica Primária efetiva, uma Atenção Básica
Primária que realmente se preocupasse com a população, muitas mulheres seriam
salvas, né? (E6)

Pra criança, realmente eu não sei qual é a faixa etária, mas eu sei que tavam
indicando. Eu não sei se eram meninas até 16. (E8)

O indivíduo encontra no profissional de saúde, a segurança, sentindo-se confiante em
pedir orientações e esclarecimentos, porém, se o profissional não aderir, a ponte entre a
população e o avanço da ciência, prevenção e promoção da saúde se quebra, resultando em
uma população despreparada para promoção de sua própria qualidade de vida e prevenção de
doenças e agravos. Dessa forma, para melhor adesão da população, como estratégia
governamental, o Ministério da Saúde criou um Guia Técnico da vacina contra HPV e um
Manual para profissionais da saúde, além de um curso de capacitação gratuito de 15 horas
através da Universidade Aberta do SUS (UMA/SUS) para equipe de enfermagem
(enfermeiros, técnicos e auxiliares) e médicos, porém, não se pode afirmar a aderência dos
mesmos ao programa, pois os dados ainda não foram coletados (CHIANG et al., 2015).
Acredita-se que mesmo com muitos obstáculos, as campanhas de imunização contra
HPV e câncer de colo de útero do Brasil devem servir como padrão de sucesso para outros
países, que para atingir seu objetivo, é necessário que alcance: a sustentação do programa,
transferência da nova tecnologia e evolução da ciência em larga escala e gerenciamento dos
registros eletrônicos de imunização. Dado o exposto, será possível a redução das taxas de
morbidade e mortalidade relacionadas ao vírus HPV na sociedade brasileira com
monitoramento e avaliação das ações (FREITAS; FEDRIZZI; AGUIAR, 2015).

4.2 Categoria 2– Aderindo à vacinação contra HPV

As responsáveis legais expressam satisfação na possibilidade de prevenir suas crianças
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ou adolescentes, contra o câncer do colo do útero, através da vacinação contra HPV. Desse
modo, o resultado é a autorização e adesão, tanto em postos de saúde, quanto nos ambientes
escolares, por considerar algo importante. Essa adesão é observada mesmo diante de boatos
levantados sobre a vacina, neste sentido, algumas mulheres reforçam também que não houve
dúvidas em relação à eficácia e segurança da vacina.

Já foi vacinada minha filha [...] Ah, eu acho mais uma forma de prevenção, bastante
válida[...] Primeiro pensamento foi vacinar, com certeza. (E2)
Minha neta foi vacinada, claro, faço questão disso[...] Foi excelente, claro que foi
excelente saber que temos uma vacina que pode, porém falta a prevenção maior Lu.
(E6)
[...] depois que tiveram essas campanhas, porque eu paguei as vacinas da minha
filha, porque na época tive que pagar, mas agora tem campanhas já. (E9)
Acho muito boa, muito eficaz. (Dizendo que considera a vacina contra HPV muito
eficaz) (E10).

Assim como esse, outros estudos (ALMEIDA et al., 2014; CASTELLSAGUÉ et al.,
2011) também demonstram que grande parte da população refere conhecer a vacina, saber da
existência das campanhas de vacinação do governo e se posiciona de forma favorável à sua
implantação. Diante do contexto da adesão à vacina, vale ressaltar que é estimado que na
vacinação completa da população alvo, os casos de câncer uterino podem ser reduzido em
dois terços (ALMEIDA et al., 2014; CASTELLSAGUÉ et al., 2011; COELHO et al., 2015;
ZARDO et al., 2014).
Muitas mulheres reconhecem que, atualmente, a infecção pelo HPV é a IST mais
prevalente no mundo, cerca 80% das mulheres sexualmente ativas já foram expostas ao vírus
ao longo da vida. Essa contaminação é a principal condição para desenvolvimento do câncer
de colo do útero, que é caracterizado como o terceiro tipo de câncer mais comum entre as
mulheres no mundo e, no Brasil, a quarta causa de morte de mulheres por câncer. Além do
câncer de colo do útero, o HPV tem relação com cânceres da cavidade oral, da orofaringe,
peniano, anorretal e com lesões benignas, como as verrugas genitais (CENTERS FOR
DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2017; STANLEY, 2010; GIRIANELLI;
THULER; SILVA, 2010; INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2014; PARKIN; BRAY,
2006; PARK; INTROCASO; DUNNE, 2015; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012;
2014).
Observou-se adesão imediata por parte das entrevistadas, das 10 responsáveis legais,6
aderiram reconhecendo a vacina como uma vantagem que também disseram acreditar na
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eficácia e beneficios propostos pela vacinação contra HPV, 2 demonstraram interesse na
adesão, porém precisão buscar mais informações sobre a vacina, 1 considera a filha de nove
anos muito jovem para receber a vacina, e 1 decidiu não aderir por medo de possível reação
adversa.
Neste sentido, fica evidenciado o contentamento pela inclusão da vacina contra HPV
no calendário de imunização do MS, que disponibiliza gratuitamente para meninas de 9 a 14
anos desde março de 2014, assim como, depositam confiança nesta iniciativa do governo.
Achei boa essa iniciativa do governo de fazer essa vacina. (E4)
É muito importante pra gente, como a saúde tá muito jogada. Isso é importante sim.
Toda campanha que tiver as mães, tem que levar sim pra vacinar. (E5)
[...] mas uma vacina assim, que acredito que tenha sido muito bem estudada, não
tenho nenhum receio não. (E8)
[...] mas agora a gente sabe que tem campanhas, inclusive, eu procuro orientar as
minhas amigas para vacinarem seus filhos, suas filhas. (E9)
Sempre confiei na eficaz, senão, não levaria meus filhos desde pequeno. (E10).

O primeiro país no mundo a disponibilizar a vacina contra HPV gratuitamente à
população foi a Austrália, a priori com eleição do público feminino de 12 a 26 anos, chegando
a 70% de cobertura vacinal. Obtendo resultados promissores, como redução em 93% da
ocorrência de verrugas genitais nas meninas menores de 21 anos, assim como redução em
mais de 50% da ocorrência de lesões pré-cancerígenas (ALI et al., 2013; BROTHERTON et
al., 2011; DROLET et al., 2015; GARLAND, 2014; TABRIZI et al., 2012).
É importante direcionar atenção para pesquisas realizadas em países que implantaram a
vacinação contra HPV há mais tempo, dessa forma, a pesquisadora Melanie Drolet e sua
equipe publicou em 2015 na revista científica The Lancet Infectious Diseases, uma revisão
sistemática que contemplou mais de 650 artigos e analisou 19 estudos geridos em nove países,
estes: Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Escócia, Nova Zelândia, Suíça, Dinamarca,
Canadá e Alemanha. O estudo revelou a redução de 68% da infecção pelos HPV 16 e 18 já no
primeiro ano após a introdução da vacina, também mostrou redução em 61% da ocorrência de
verrugas genitais em meninas de 13 a 19 anos. Foi possível identificar a redução em 30% dos
subtipos de HPV 31,33,45, o que sugere a ocorrência de imunização conferida a subtipos de
estrutura semelhante, vale dizer que esse achado é caracterizado como um benefício
complementar, pois não são os subtipos específicos conferidos pelas vacinas bivalente e
quadrivalente disponíveis na época do estudo (DROLET et al., 2015).
Vale ressaltar que se observaram maiores declínios nos países que programaram a
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estratégia vacinal escolar - Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia (DROLET et al., 2015). A
estratégia de parceria do governo com escolas de naturezas pública e privada visa
proporcionar o aumento da adesão à vacinação, assim como se consolidam como um espaço
de acesso à informação e esclarecimento de dúvidas (ALMEIDA et al., 2014; DROLET et al.,
2015).
No Brasil, temos o exemplo do Estado de Santa Catarina, o pioneiro na cobertura
vacinal dos pais, chegando a 85% de cobertura vacina. O sucesso da campanha foi reflexo de
um intenso trabalho nas escolas catarinenses, no qual, profissionais de saúde se fizeram
presentes distribuindo panfletos, informações sobre a importância da vacinação contra HPV,
sobre o impacto dessa proteção, assim como o esclarecimento de possíveis dúvidas (SANTA
CATARINA, 2014).
Esta campanha de vacinação foi aderida pelo MS em 2014 no Programa Nacional de
Imunização, com a vacina quadrivalente (HPV-Q), que promove a imunização contra quatro
tipos de HPV mais prevalentes, tipos 6, 11, 16 e 18. Inicialmente, a campanha ocorreu com
imunização conferida por três doses. No ano seguinte, com base em evidências disponíveis, o
programa adotou apenas duas doses em meninas de 9 a 13 anos, sendo aplicada com intervalo
de seis meses entre elas. Em 2017, o MS ampliou a vacinação para meninas de 9 a 14 anos e
meninos na faixa etária de 11 a 14 anos, com manutenção das duas doses (BRASIL, 2018).
Evidenciou-se também que, algumas responsáveis consideram importante que a
vacinação seja realizada na infância e início da adolescência, pois consideram os jovens de
hoje precoces no que se refere à sexualidade e iniciação sexual, aumentando assim, a
possibilidade de uma prevenção mais eficaz. Expressam que ter vacina para adolescente foi
uma conduta ótima para prevenção.
Então essa vacina é importante, porque se por exemplo, vier ao caso ocorrer
antecipação do relacionamento sexual, já tá prevenida contra essa doença. (E5)
[...] eu acho que é fundamental que ela tome pra se prevenir a problemas futuros.
(E8)

As entrevistadas mostraram-se favorável a implantação da campanha de vacinação para
meninas jovens, elas consideram interessante a vacina ser ofertada nessa faixa etária, pois o
início da atividade sexual tem ocorrido mais cedo nas últimas décadas. No Brasil, segundo
MS, a iniciação sexual ocorre habitualmente na adolescência, com idade média de 14,9 anos.
Diante disso, segundo o estudo sobre início da vida sexual entre adolescentes de 10 a 14 anos
e comportamentos em saúde, quanto mais precoce ocorrer à iniciação sexual, maiores serão as
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chances de prejuízos à saúde durante e após a adolescência (GONÇALVES et al., 2015).
Neste sentido, a vacinação contra HPV tem se revelado uma intervenção de sucesso, um
método eficaz e de relevante custo-benefício para o combate ao câncer uterino, especialmente
em meninas que ainda não tiveram contato sexual e não foram expostas ao HPV. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 28% dos jovens iniciam sua
vida sexual a partir dos 13 anos, dessa forma, a efetividade da imunização é maior nessa faixa
etária. Além disso, o sistema imunológico apresenta melhor resposta às vacinas nessa fase da
vida (antes do contato com o vírus), pois é evidenciada a produção de 10 vezes mais
anticorpos que uma infecção natural pelo HPV. Esta constatação tem incitado autoridades na
adoção de uma política de vacinação em massa contra o HPV direcionada para meninas de 9 a
14 anos (BRASIL, 2015; CASTELLSAGUÉ et al., 2011; ZARDO et al., 2014).
As mulheres também expressaram o desejo da possibilidade de elaboração de novos
estudos que propiciem a ampliação da cobertura vacinal contra HPV para outras faixas
etárias, contemplando assim, mulheres mais velhas.
Mas eu acho que tinha que atingir um público maior. [...] ser estendida a mais
pessoas, né?! [...] E aí se você tem uma vida sexual ativa, mas se você não teve
contato, você deveria ter o direito de tomar a vacina, entendeu? Então deveria ter um
exame também. Oh, nunca teve contato com o vírus do HPV então ela pode ter 40,
50 anos [...] então ela deveria ter o direito de tomar aquela vacina, entendeu?! (E4)
Eu acho que essa vacina tinha que ser direcionada pra todos [...] ou teriam que
estudar melhor pra fazer pra todos e todas as idades [...] Não só pra iniciantes, né?
[...] mas pra todos. (E7)

Observou-se também, o interesse na ampliação da faixa etária para realização da
vacinação gratuita pelas campanhas do MS, vale ressaltar que o governo estuda ampliação
progressiva da faixa etária para vacinação contra HPV, no decorrer dos próximos anos, com
gradativo aumento até 2020, o que atenderia o anseio das entrevistadas desse estudo para
ampliação da cobertura vacinal (BRASIL, 2015; LOPES et al., 2016; RUAS et al., 2017).
As entrevistadas reconhecem que a vacina contra HPV tem alta capacidade de reduzir a
incidência de câncer de colo do útero e dessa forma, as mulheres brasileiras se favorecem com
a introdução desta medida preventiva adotada pelo MS, com intuito de reduzir a infecção pelo
vírus e consequentemente, a ocorrência de lesões precursoras. Entretanto, algumas
entrevistadas reconhecem que a vacina não protege contra todos os subtipos oncogênicos e
que não trata contaminação pré-concebidas, nesses casos, a decisão sobre a adesão deve ser
individualizada, contudo, não existe risco à saúde caso uma pessoa já tenha tido contato com
o HPV e decida ser vacinada. Diante disso, cabe ressaltar que a vacinação e o exame
preventivo se complementam, a imunização da vacina não descarta a necessidade de
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realização do exame Papanicolau (BRASIL, 2015; INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER,
c1996-2017b; LOPES et al., 2016; RUAS et al., 2017).

4.3 Categoria 3 – Preferindo vacinar por conhecer a gravidade da doença nas mulheres

No tocante às mulheres que já tiveram contato com a doença, nota-se que esta
aproximação desperta medo que o mesmo ocorra com seus dependentes, trazendo à tona o
desejo da busca de ações preventivas e adesão à vacinação, mesmo diante das inseguranças
geradas por boatos e falta de informação. As mulheres revelam conhecimento mais
aprofundado em relação à doença, pois já vivenciaram o diagnóstico de lesões précancerígenas e até mesmo o diagnóstico de câncer, e algumas delas sendo submetidas ao
tratamento. Nota-se que esta vivência proporciona um interesse por parte das entrevistadas na
manutenção do diálogo aberto com seus dependentes, assim como o incentivo a adesão aos
meios de prevenção, em especial aqui, à vacinação contra HPV.
Mas eu preferi dar, porque depois [...] eu acho que isso me estimulou a dar a vacina,
ver tanta coisa assim, entendeu? [Dizendo que preferiu vacinar sua filha devido ao
fato de trabalhar com mulheres acometidas com câncer do colo do útero]. (E4)
A paciente vinha, né? Com as biópsias, com os laudos, com tudo [...] já horrorizada.
Mas quando você via a doença latente ali [...] horroriza [...] fiquei muito
traumatizada, tanto é que […] eu engordei 40 quilos de tão nervosa que eu ficava
com aquilo. [Relatando que ficava horrorizada ao ver como as mulheres com câncer
cervical ficavam] (E9)

O HPV possibilita à mulher a perda da auto-estima da mulher, afeta sua auto imagem,
o que pode gerar vergonha dos sinais e sintomas, e em alguns casos colabora para exclusão
social, quebrando laços afetivos com companheiros, filhos, parentes, amigos, e até mesmo
laborais, sendo assim, influenciando seu contexto socioeconômico e trazendo mais prejuízos
para sua vida, como mulher e como ser humano. A vivência dos profissionais de saúde com
pacientes com HPV propicia a disseminação do conhecimento através do medo do filho,
amigo, parente, vizinho infectar-se.
No que tange à promoção, prevenção e reabilitação da saúde, o enfermeiro está na
linha de frente do cuidado. Além de possuir uma formação com ênfase na humanização, em
sua assistência, é possível unir acolhimento, diagnóstico e tratamento de patologias, assim
como planos e intervenções de enfermagem, almejando a melhoria da qualidade de vida do
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paciente com base nos seus aspectos biopsicossociais, não apenas com o foco na doença,
realizando a integração do “processo saúde-sociedade-doença”. Na atribuição de educador em
saúde, o enfermeiro possibilita intervenções estratégicas para contribuição da vivência da
mulher portadora de câncer de colo de útero na sociedade, iniciando, primeiramente, com a
formação da consciência crítica baseada em sua realidade.
Além de ser uma doença muito agressiva, o câncer de colo de útero quando
diagnosticado tardiamente, pode exigir um tratamento mais rigoroso, como no caso da
histerectomia
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2015).

O

útero

possui

representações diferentes para cada mulher, mas em geral é considerado “órgão psicossexual”,
na qual é responsável por muitas funções além de alojar um embrião ou feto, como regulação
e controle do corpo, possuindo identidade de força e vitalidade feminina, além de ser um
mantenedor da jovialidade (MORAIS et al., 2017).
A demora pela procura por um serviço de saúde pode ser resultado de: falta de
informação/orientação profissional, vergonha, baixa autoestima, dentre outros. Seja por seus
sintomas, sinais ou resultados de tratamentos, a mulher sofre, comprometendo sua imagem
corporal, psíquica e da sexualidade (LOPES et al., 2016).
Eu acho uma doença muito agressiva, entendeu? [Dizendo o que pensa sobre câncer
do colo do útero] (E5)
E sei que ela pode vir a perder o útero, e não ter filhos, né?! (E7)

Como dito anteriormente, uma das formas de maior adesão é a relação interpessoal, é a
indicação de alguém de confiança. Este dado pode ser observado na entrevista a seguir, a qual
a mãe, profissional da saúde, orienta e resguarda a sua filha, apresentando fatos reais vistos no
ambiente laboral.
Orientava ela: “MAR, você tem que ver o cheiro que fica. MAR, vamos tomar
vacina. MAR. MAR é minha filha, o nome dela é Marina. Vamos tomar vacina. E o
que está entrando mais é energia negativa, que é a doença.” Pô, então [...] é isso que
eu penso. (E9)

Dado o exposto, com os achados, salienta-se que além da questão da saúde afetada
pelo vírus e possível desenvolvimento de câncer de colo do útero, os indivíduos infectados,
principalmente as mulheres, sofrem com diminuição da autoestima pelas lesões, verrugas e
odor, além de sofrerem preconceitos e abandono por conta de seus parceiros, influenciando
negativamente em todos os aspectos biopsicossociais do indivíduo.
Horroroso o cheiro que a mulher fica, como a autoestima dela cai por causa disso. E
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algumas mulheres coitadas [...] nem sabem, nem sabiam o que era HPV [...] e os
maridos? Oh! Metiam o pé [...] Aumentou muito mais quando eu vi de perto o que o
HPV faz com a mulher, né?! Ela é uma doença que eu considero que veio pra detonar
a mulher, né?! (E9)

Muito se ouve sobre a dor de um tratamento de câncer, a dor física existe, é claro,
porém, o sofrimento da paciente com HPV ou câncer de colo de útero vai muito mais além. A
Psico-oncologia surge no cenário para auxiliar as pacientes e seus familiares, assim como os
demais profissionais da área da saúde que não sabem lidar com o sofrimento psíquico do
paciente, em especial diante da intervenção negativa que a doença faz em sua sexualidade e
auto imagem. Seu objetivo principal é auxiliar a enferma a lidar com sua nova condição de
vida e seus tratamentos, a partir do conhecimento da patologia e de seus agravos, assim como
o não esquecimento da verdadeira essência daquela determinada mulher a fim de facilitar seu
enfrentamento, desenvolvendo em conjunto com os familiares e demais profissionais de
saúde, estratégias para motivacioná-la e possibilitar a exteriorização de suas emoções e
sentimentos (ALVES; VIANA; SOUZA, 2018).
Morais et al. (2017) ainda enfatizam que grande parte do sofrimento psíquico da
mulher portadora de câncer de colo do útero é por conta da falta de conhecimento dos
próprios profissionais, em como lidar com as questões de sexualidade da mulher, que geram
tabus, mitos, dúvidas e muita insegurança.
Deve-se ter em mente que a luta da mulher contra o câncer de colo de útero inicia-se
no recebimento do laudo de confirmação, no qual desperta a angústia, transtorno de
ansiedade, vulnerabilidade, fragilidade e proximidade com a morte, sendo outro tabu criado
pela sociedade. Ao longo do tratamento, o corpo sofre, e aparenta sofrer, sendo um choque
visível à própria paciente, à sua família, os seus amigos e ao companheiro. As sequelas
devastadoras de uma neoplasia despertam nos indivíduos sensações de impotência,
desconhecimento daquela pessoa que está doente, substituindo-a pela doença em si, desta
forma, muitos amigos e familiares não ligam mais, não aparecem mais, apenas desaparecem
(MORAIS et al., 2017).
Dado o exposto, com todos os novos aspectos a serem considerados pela mulher
acometida com câncer de colo do útero, a sexualidade, muitas vezes, é esquecida. E quando
ainda existe o interesse, ele é prejudicado por falta de lubrificação, sangramentos vaginais,
dores, hipersensibilidade na genitália e etc. E é exatamente neste contexto que
relacionamentos conjugais são afetados, tanto pela parte da mulher em não se interessar mais,
ou sentir vergonha de sua nova condição; ou até mesmo pelo desprezo do parceiro, não
compreendimento, não aceitação, medo de contaminação, medo de machucar a parceira e etc.
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Desta forma, analisa-se o casamento não apenas como uma união matrimonial, e sim uma
relação de amizade, confiança, respeito, companheirismo, e que em muitos casos, é destruída
por seu posicionamento perante uma patologia (MORAIS et al., 2017).
Pode-se dizer que um dos maiores problemas conjugais em relação ao câncer de colo
de útero é relacionado à castração da feminilidade, isto é, com a perda da fertilidade, pois para
muitos casos, é como se houvesse o encerramento daquele ciclo com aquela mulher, e ainda
se acrescentam os fatores de seu grupo ou sociedade, espirituais, religiosos e pessoais,
podendo resultar no abandono da parceira (SCHIRMER; MIRANDA; DUARTE, 2014).
Segundo a Teoria de Olson, para analisar a viabilidade de permanência de um casal no
meio de um diagnóstico de câncer de colo de útero, é necessário que se considere alguns
aspectos, como: a coesão, que relaciona os vínculos afetivos do casal; a adaptação, que
relaciona à capacidade de adaptação perante alterações do cotidiano e de sua vida; e a
comunicação, relativa ao padrão de geração e recepção de informação entre o casal,
influenciando diretamente nos dois primeiros aspectos. Seguindo determinada lógica, para
que o casal passe pelo obstáculo do câncer uterino é preciso que haja vínculo emocional,
poder de adaptação e comunicação efetiva entre as partes (SCHIRMER; MIRANDA;
DUARTE, 2014).
Outra questão a ser considerada no aspecto da portadora de câncer uterino é sua vida
profissional, chamado pela autora de agravos sociais em relação ao adoecimento, além da
baixa autoestima, abandono de amigos, familiares e companheiros, a mulher precisa dedicar
grande parte de seu tempo para seu tratamento e recuperação, e desta forma, muitos são os
casos de mulheres que ficam desempregadas por não conseguir cumprir a carga horária
estabelecida previamente com o patrão, o que é o caso de mulheres de baixa renda que
possuem empregos humildes, como de faxineira (NUNES; ARRUDA; PEREIRA, 2015).
Observa-se que o nível socioeconômico está diretamente relacionado ao desfecho da
portadora de câncer uterino, por não conseguir sustentar o filho, por exemplo, a mulher é
capaz de abandonar um tratamento apenas para não perder o emprego, assim como não contar
a ninguém sobre a doença. Nota-se também que o nível de instrução das portadoras é um fator
de grande influência na procura por auxílio médico, tratamento, acompanhamento psicológico
e etc (NUNES; ARRUDA; PEREIRA, 2015).
Muito discutisse sobre o HPV em meninas e mulheres, porém, deve-se enfatizar que o
vírus é capaz de infectar meninos e homens também. No início de 2017, a partir de políticas
públicas do governo brasileiro, foi implementada a campanha para vacinação de meninos de
12 a 13 anos contra o HPV. Lembra-se ainda que as atividades sexuais devem ser realizadas
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com o uso de preservativo, mas que é essencial a imunização antes da transmissão do vírus. O
MS, em junho ainda do mesmo ano, ampliou a faixa etária na política de imunização contra o
HPV, incluindo meninos de 11 a 14 anos de idade (ZORZETTO, 2017).
De acordo com a publicação de 2017 no Brazilian Journal of Infectious Diseases, dos
815 participantes (infectados pelo HPV) de uma pesquisa realizada em São Paulo, 35
apresentaram desenvolvimento de lesões genitais em um período aproximado de 9 meses.
Diante do exposto, observa-se a importância da vacinação contra HPV para meninos e
homens, deixando o viés de responsabilidade apenas para meninas e mulheres, uma vez que o
menino/homem contrai o vírus e infecta sua/seu parceiro/parceira (ZORZETTO, 2017). Para
efetividade no controle do HPV e de suas consequências na evolução da doença (cânceres do
sistema reprodutor masculino e feminino), é necessário que haja a ampliação total para
cobertura vacinal de todos, promovendo assim, a integralidade e promovendo a saúde da
sociedade brasileira.

4.4 Categoria 4 - Sentindo preocupação e medo diante de comentários sobre reações
adversas à vacina contra HPV

Independente da escolha pela adesão ou não da vacinação contra HPV pelas
responsáveis legais, notou-se que existe uma forte exaltação da insegurança e medo resultante
da desinformação crônica sobre a vacina pela população. Isso atrapalha no processo de
decisão, pois abre precedentes para formação de opinião através de notícias veiculada por
mídias informais como Facebook, Youtube, Instagram, Twitter e etc. Referem que não se
observam grandes esforços governamentais para a divulgação de informação explicando sobre
a eficácia e segurança da vacina.
Interferem, eu fico com medo. Fico com medo. [Notícias sobre reações] Eu não
consegui ainda entender se realmente previne, se não previne, entendeu? [...] Pros
pais também: „Ah vamos divulgar pra saber como é que é, como faz, as reações,
quantos por cento tem da criança ter ou não ter reações‟. Acho que seria mais
importante tentar divulgar mais do que simplesmente botar a campanha, tem que
tomar a vacina e pronto. (E1)
Assim [...] algumas pessoas disseram, até pela insegurança, que a vacina é nova, e
não tinha conhecimento das reações da vacina mais tarde, entendeu?! [...] eu não sei,
eu não tenho, eu não cheguei a ler, pesquisar, eu não tenho conhecimento da vacina.
(E4)
Eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de segurança. (E3)
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A vacinação é uma ferramenta muito importante para o controle e até mesmo a
erradicação de doenças, por isso, verifica-se que a segurança e as reações adversas às vacinas
são tão importantes e mobilizam cientistas no mundo. As vacinas não são isentas de eventos
adversos, contudo, a nível individual, a doença que ela confere proteção representa maior
risco ao indivíduo do que possíveis reações adversas, sem contar o impacto da prevenção de
toda uma sociedade. Quando se refere às crianças, acontece um destaque maior na presença
de eventos adversos pelos pais e de toda sociedade, fazendo-se necessário orientar aos pais
sobre a possibilidade de ocorrência de um. Observa-se que, na ausência do conhecimento
apropriado, alguns responsáveis legais não vacinam em função do medo do evento adverso
pós-vacinação (EAPV), o que prejudica as coberturas vacinais, e contribui para o
ressurgimento de doenças, como vivemos na atualidade em relação a sarampo e coqueluche.
(BRASIL, 2014a).
Dessa forma, a circulação de boatos, frequentemente, contribui para disseminação de
notícia informal para milhares de pessoas sem comprovação científica, sendo assim, um
obstáculo para sucesso da cobertura vacinal. Com isso configura-se um enorme desafio de
gestão para o SUS, o que aponta para necessidade de novas políticas de comunicação para o
sistema, mais claras e objetivas ao público-alvo. Vale dizer que a vacina contra o HPV pode
apresentar eventos adversos, assim como as outras vacinas, os mais comuns são: dor, edema e
eritema no local da aplicação, cefaléia, febre e síncope. Na presença dessas ou de outras
reações, é necessário que se faça notificação em até 24 horas, esses eventos também deverão
seguir o fluxo de investigação descrita no Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos
Adversos Pós-Vacinação (BRASIL 2018; 2015; NYGARD et al, 2015; EMA, 2013).
As dúvidas sobre a possibilidade de reações adversas geram inseguranças e receios
frente à vacinação. Diante disso, outra questão levantada pelas entrevistadas foi sobre o medo
de possíveis reações que circulam vinculadas à vacina contra HPV, evidenciadas
preocupações acerca de boatos de reações neurológicas, febre e síndrome de Guillain Barré,
entre outras reações suscitadas como possíveis reações adversas.
Porque eu não sei se é boato, estão falando que as pessoas estão, tavam
desenvolvendo Guillain-Barré, não sei o que. (E9)
Mas tem o seguinte, o pai da Maria, o pai da minha filha, ele é do Ministério Público
Federal, e o Ministério Público Federal teve mais de sei lá quantos, sei lá, não vou
quantificar, porque quem poderia quantificar melhor era ele, muitas denúncias de
casos de aplicação de vacina do HPV com problemas neurológicos. Então, eu tenho
sério impasse né?! Eu tinha a minha vontade de vaciná-la por tudo que eu já li da
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vacina [...] mas acho como pai dela, que tem assim documentados casos seríssimos
de perturbações neurológicas após a aplicação da vacina em crianças, justamente na
primeira fase do esquema. (E3)
Você vai tomar e você vê a pessoa que tomou uma vacina de febre amarela e ficou
com a febre amarela, e tomou vacina da gripe e ficou com gripe, entendeu? É muito
boato, eu acho que as pessoas deviam divulgar mais, né? (E1)
Que essa vacina tinha sido desenvolvida fora, em outro país, que não era legal e tal,
que podia causar alguma coisa mais tarde. (E4)

Também levantam questionamentos de quais os reais interesses do governo, e porque
insistem em abandonar os cidadãos à desinformação, gerando assim, desconfiança e receio em
relação aos significados da vacina para a população envolvida
O Ministério da Saúde tentou abafar isso a todo custo, e o pai da minha filha falou:
“A minha filha não vai ser vacinada de HPV”. Então assim, eu fiquei [...] acho que
requer um pouco mais de segurança, assim [...] da gente saber que tipo de doses
estão vindo [...] Por que também essa ânsia de se vacinar todo mundo? Por que
entrar no esquema da vacinação a quem interessa? Qual a indústria que tá
interessada nisso? E cadê a margem de segurança que ninguém divulga? [...] tem
alguma coisa errada, não sei, mas eu também não vou botar a vida da minha filha em
risco, né?! (E3)

Foi observado nas entrevistas E3 e E9, medo e insegurança relacionados à
informações sobre alteração neurológica e boatos sobre síndrome do Guillain-Barré como
EAPV, segundo Álvarez-Soria et al, que descreveram casos de quatro mulheres jovens que
desenvolveram doença desmielinizante após a vacinação do HPV, com uma classificação de
tempo entre a administração da dose e o desenvolvimento do quadro clínico de sete dias a um
mês, com sintomas semelhantes com as doses sucessivas. Foram seis episódios coincidentes
após a vacinação. Foram descritas convulsões, desordens autoimunes, como a síndrome de
Guillain-Barré, mielite transversa, ou doença do neurônio motor, provavelmente efeitos
adversos após a imunização pela vacina HPV. Os autores sugerem que a vacina pode
desencadear um mecanismo imunológico levando a eventos desmielinizante, talvez em jovem
predispostos. (ÁLVAREZ; HERNÁNDEZ, 2011).
A síndrome de Guillain-Barré é uma doença de caráter autoimune, caracterizada por
rápida evolução ascendente de fraqueza de membros. A doença pode chegar à máxima
severidade em até quatro semanas, com o desenvolvimento de insuficiência respiratória em
aproximadamente 25% dos casos. Destes, a maioria tem completa recuperação, entretanto,
podem ocorrer sequelas graves e óbitos em até 20% e 5% dos casos, respectivamente.
Frequentemente, a síndrome é precedida por uma infecção. Há também relatos após
vacinação, trauma, como cirurgias, embora ambas as situações sejam consideradas raras e
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discutíveis (ELDAR; CHAPMAN, 2014; WILLISON, JACOBS, VAN DOORN, 2016).
A Folha de São Paulo acompanhou e publicou em 2017 o caso das adolescentes de
Bertioga, repercutindo a rejeição da vacina, onde 11 meninas procuraram o hospital, e três
dessas foram internadas por suspeitas de reações provocadas pela vacina contra o HPV, duas
mães das adolescentes destacaram que o principal sintoma foi a dormência nas pernas, sendo
que uma delas desmaiou a caminho de casa. O jornal também registrou a declaração de
Renato Kfouri, presidente da Associação Brasileira de Imunizações, afirmando “que não é
possível estabelecer relação de causa e efeito entre a vacina e a perda de sensibilidade nas
pernas”. Em seguida, o artigo destacou a segurança da vacina, apresentando dados do British
Medical Journal indicando que a vacina foi aplicada em quase um milhão de meninas entre 9
e 17 anos em 2006 e 2010 e que “não ocorreram sinais de que a vacinação tivesse provocado
sérios eventos adversos, apenas leves”. Também citaram a Revista Ciência e Saúde Coletiva,
destacando que em 2008 foram distribuídas 23 milhões de vacinas nos EUA, com menos de
1% de efeitos adversos. Em relação à queda de adesão à vacinação contra HPV, o que mais
motivou os familiares no Brasil foi a preocupação criada sobre as notícias veiculadas da
ocorrência de efeitos adversos. O jornal também registrou em seu site, a declaração de um pai
aflito diante dos relatos sobre perda de sensibilidade nas pernas após a aplicação da vacina:
“só de imaginar uma filha minha com paralisias causadas por uma vacina dessas, descarto a
ideia rapidinho” (BRASIL, 2014b; COLLUCCI, 2017).
Também se investiga a relação das vacinas contra HPV e possíveis efeitos colaterais
mais graves, como o caso da menina que manifestou esclerose múltipla após vacinação e de
outras meninas que apresentaram perda da memória e dificuldade com cálculos. Contudo, não
foi evidenciada ligação entre esclerose múltipla e a vacinação, e as complicações neurológicas
foram classificadas como doença psicossomática, que podem ocorrer com mais frequência em
jovens devido à labilidade emocional. O processo de vacinação gera expectativa e medo da
dor e reações, aumentando a ansiedade e propiciando a ocorrência de manifestação de reações
de natureza neurológica (GONÇALVES et al, 2015; SCHELLER et al, 2015).
Essas mensagens acionam discursos relacionados à criação de vínculos por meio do
grupo e ao empoderamento de seus membros, os quais, munidos de informações, podem
refletir melhor e optar pela não-vacinação, diante dos riscos identificados pela população,
como, estímulo ao sexo precoce e desprotegido e reações adversas.
Conversamos, inclusive nesse grupo nós temos uma psicóloga, que também cuja a
ginecologista não autorizou a filha dela. Então eu posso te dizer que desse grupo de
aproximadamente 15, 16 meninas, eu vi 2 mães falando que vacinaram [...] nesse

63

ponto eu até falei, bom, a minha filha não é a única na escola, ela na sala dela [...]
ela na sala dela não vai ter esse problema né?! Social [Dizendo que a filha não foi a
única a não aderir à vacina na escola] (E3)
Teve gente eu conheço pessoas que não deram a vacina, entendeu?! Que na época,
as pessoas ficavam falando que não era seguro. (E4)
Porque a gente escuta muito pelo que as pessoas falam, né?! (E1)

Essas mensagens adquiridas em grupos são fortalecidas na identificação de pessoas do
seu convívio que são da área da saúde, com isso além de serem referências de conhecimento
cientifico, possuem vínculo e ligação afetiva.
Porque eu já vi pessoas, inclusive colegas de profissão, de trabalho, dizer que não
iria dar vacina no filho, porque era como se você não tivesse educando sexualmente,
tipo assim: “Ah não use camisinha, tome vacina!” (E4)
Alguns médicos estão atentos e sim, essa parte que disse que não vacinou era
justamente por isso, por algum parente médico, por alguém que falava também. Ah,
mesmo discurso que eu to fazendo aqui são discursos que eu venho colhendo tá?! É
um discurso que eu fui unificando [...] Ah meu irmão é médico e falou, é verdade,
pra que isso? Isso aí é pra vender vacina pro governo dá dinheiro pra alguma
indústria. Ela levou na ginecologista dela, ela falou: “Você não vai fazer vacina. Nós
não temos segurança jurídica disso. Nós não temos segurança biológica com essa
vacina.” (E3)

Evidenciou-se que as responsáveis reagem de diferentes maneiras diante dos boatos
veiculados sobre a vacinação, vale ressaltar que mesmo diante desses boatos algumas
mulheres decidiram vacinar, mesmo apresentando certos receios e dúvidas. Reforçando um
anseio por informações seguras por parte das autoridades sanitárias e profissionais de saúde.
Ouvi pessoas ignorantes falando que isso prejudicaria [...] Pelo „face‟. Geralmente
sempre é rede social, sempre malhando alguma coisa. [Referindo que sempre
aparece alguém criticando a vacina em rede social] (E10).
Mas assim [...] eu num vi nenhum problema em dar não. (Mesmo diante de boatos
optou em dar a vacina.) É assim [...] ah, quem vai dar, não sei que, aí que não era a
favor da vacina, porque achava, respeitam um pensamento entendeu? (E4)

Os motivos para recusa observados no Brasil são parecidos com os observados no
mundo, em 2014, primeiro ano de implementação da vacina no país, episódios como os
ocorridos nas cidades de El Carmen de Bolívar, situada na Colômbia, e em Bertioga, no
interior de São Paulo, repercutiram na mídia trazendo à tona fatos marcantes que foram
veiculados como reação adversa à vacinação contra HPV. Em contrapartida, autoridades da
Colômbia emitiram o diagnóstico de reação psicogênica em massa, no Brasil também foi
apontada como uma reação do mesmo tipo (TAKATA; GIRARDI, 2014).
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Segundo a OMS, a segurança das vacinas contra HPV foram estabelecidas e são
reavaliadas regularmente pelo GACVS que investiga a segurança das vacinas contra HPV a
partir de dados de vigilância pós-licenciamento nos Estados Unidos, Austrália e Japão, e
reafirmam que ambas as vacinas contra HPV continuam a ter um perfil de excelência no que
diz respeito à segurança, tendo seus efeitos adversos mais comuns classificados em: dor local,
eritema e inchaço; e reações sistêmicas: entre os eventos adversos não graves, os sintomas
generalizados mais comuns em homens e mulheres foram a síncope, tonturas, náuseas, dor de
cabeça e febre (MARKOWITZ et al., 2014; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014).
Vale ressaltar que, faz-se necessário a tomada de algumas precauções antes da
realização da vacina, principalmente a observação de condições pré-existentes, como
trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação, pelo risco de ocorrer sangramento após
a administração da vacina e observar se a pessoa apresenta manifestações de doenças agudas
intensas ou moderadas. Assim como estar ciente das orientações específicas da vacina contra
HPV quadrivalente, que é contraindicada às pessoas com história de sintomas referentes a
hipersensibilidade grave após receber uma dose da vacina, a componente da vacina, em
especial à levedura, pois é produzida em Scharomyces Cerevisiae. Além disso, não é indicada
para mulheres grávidas, porque não existem pesquisas conclusivas até o momento, caso
ocorra a administração da dose, não será necessária intervenção específica, somente
acompanhamento pré-natal adequado. Contudo, vale reforçar que lactantes podem receber a
vacina, pois as informações disponíveis não demonstram nenhum efeito prejudicial para as
crianças, assim como a imunossuprimidos não contraindicam a vacinação (BRASIL, 2014;
BRASIL, 2018)

4.5 Categoria 5 – Escolhendo esperar a criança amadurecer para tratar de assuntos
relacionados ao sexo, assim como optar pela adesão a vacinação

A sexualidade na adolescência ainda é um tabu em diversos seios familiares, a
preocupação que o uso da vacina possa incentivar o início precoce das relações sexuais ou
sexo desprotegido, pode ser fruto da desinformação dos responsáveis legais e aponta para
falhas na discussão sobre o assunto na orientação correta para população. Diante disso, foi
realizado um estudo nos Estados Unidos, a fim de avaliar o impacto da vacinação contra o
HPV na vida sexual das meninas, foi realizada uma pesquisa em 1.398 meninas, entre os anos
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de 2006 e 2007. Destas, 493 receberam pelo menos uma dose da vacina HPV e o grupo de
comparação incluiu 905 meninas que receberam outras vacinas recomendadas, mas não a
vacina HPV. Os pesquisadores acompanharam os dois grupos durante três anos e notaram que
as garotas que receberam a vacina HPV não apresentaram uma taxa significativamente maior
de diagnósticos, testes, ou aconselhamentos sexuais em comparação com as que não
receberam a vacina, sugerindo que a vacina HPV não teve um impacto sobre o aumento da
atividade sexual delas (BEDNARCZYK, 2012; JEUDIN et al, 2014; LEE et al, 2015).
Na perspectiva da idade vacinal, observa-se um interesse maior na adesão com o
avançar da idade. Algumas responsáveis legais consideram suas crianças e pré-adolescentes
jovens para iniciar a abordagem de assuntos relacionados à sexualidade e sexo. Nesse
contexto, julgam como precoce uma submissão a vacinação contra HPV, visto que é uma
vacina ligada a um vírus que tem como principal via de contaminação a sexual, e por isso, só
pensará na possibilidade de vacinação quando a criança ficar mais velha, na adolescência. De
acordo com o estudo, também foi observado total desinteresse a vacinação, apontando a como
desnecessária naquele dado momento, por considerar sua dependente muito jovem, além do
medo de antecipar o interesse em relações sexuais.

Ainda não, acho muito cedo. Vou fazer no momento que eu achar que deve, a partir
de 11 anos [...] (E1)
Ela só tem 11 anos. Então, ainda não. (E6)

É relevante frisar a importância da vacinação antes das meninas iniciarem a vida
sexual, possibilitando assim, a maior eficácia da imunização, dada a possibilidade de que em
seu primeiro ato, pode ser contaminada pelo vírus (OLIVEIRA et al., 2017). A postura dos
pais ou parentes também pode influenciar positivamente no processo de adesão, iniciando
com conversas no universo da sexualidade, como verifica-se na entrevista a seguir:
Não, sobre o HPV em si ou sobre, porque ela tá nova ainda, mas a gente conversa
sobre namoradinhos [...] quem é aquele [...] entendeu? (E7).
[...] Comigo não tem esse negócio de cegonha para jogar sementinha, nascer neném
não, minha filha ela já sabe o processo, claro que eu não vou botar muito aberto isso,
mas vou contando como tem que ser né?! [Diálogo com a filha sobre motivo da
vacinação] (E5)

Verifica-se que a intervenção parental através de orientações se configura como um
fator valoroso para a adesão à vacinação das meninas, ou seja, as ações educativas dos pais e
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para os filhos e são determinantes de proteção de agravos futuros. A fragilidade do
conhecimento dos pais, principalmente pela falta de informação, faz com que os mesmos
consultem profissionais para auxiliarem nessa escolha e na abordagem. Como verifica-se a
seguir:
A gente vai levar ela no pediatra, pra poder fazer a análise, e ele olhar e ver o que
que é melhor. Mas não sei se tem, por isso que eu vou primeiro perguntar ao
pediatra se há necessidade. [...] eu acho que ela pode vacinar sim, se o médico falar
que tá “ok”, ela pode vacinar. (E7)

Dados corroboram com os achados da pesquisa no que tange à aceitação da vacina
com a influência dos questionamentos sobre a sexualidade de uma criança, pré-adolescente ou
adolescente, assim como de culturas familiares e de grupos e religiões. É comprovado que as
reações de parentes e responsáveis legais sobre a questão da sexualidade influenciam
negativamente à adesão à vacina, prejudicando, futuramente, a saúde de seus filhos
(FREITAS; FEDRIZZI; AGUIAR, 2015).
A sexualidade de adolescentes e pré-adolescentes não é vista com bons olhos por boa
parte dos pais na sociedade, que normalmente desejam postergar o fato do filho(a) ter relações
sexuais, dessa formar abordar sobre HPV, pode gerar tabus, pois trata-se de uma doença onde
o contágio se dá predominante através de relações sexuais. Desta forma, outras estratégias
governamentais com o foco na prevenção do contagio com HPV em adolescentes, sugerem
uma sutileza na abordagem, pois para seus pais ainda são vistos como crianças. A abordagem
da campanha pela mídia televisiva é relevante, tendo em vista que o público-alvo da
vacinação assiste bastante. Dado o exposto, um obstáculo na transmissão da informação
correta é a interpretação do indivíduo, pois a campanha não poderia ser muito clara e
apresentar figuras de órgãos íntimos com danos causados pelo HPV, numa proposta de
minimizar a questão da sexualidade dos adolescentes e pré-adolescentes resultando assim no
não atendimento total de seu objetivo, compreensão de todos (CHIANG et al., 2015).
Segundo estudo de Pereira et al. (2016), realizado em São Paulo, a atitude de
intervenção no compartilhamento de informações e orientações com suas filhas são
condicionantes à adesão para a imunização contra HPV. Identifica-se a resistência que os pais
possuem sobre fornecer conhecimentos sobre a vacina, com receio de antecipar o processo de
amadurecimento e até instigando à procura de relações sexuais.
A presente pesquisa ainda corrobora com os achados do estudo de Zanini et al. (2015),
sobre distribuição de frequências dos motivos de adolescentes não aceitarem a vacina contra
HPV, por recusa do responsável, dentre eles destacam-se: necessidade de maiores informações
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sobre o vírus e a vacina, preocupações quanto à segurança da vacina e quanto a seus efeitos
colaterais, mas também, possível promoção à promiscuidade, possível promoção ao início
precoce de atividades sexuais, pela filha ser muito nova e não praticar relações sexuais, por
crença religiosa e pela necessidade de discussão sobre o assunto e sobre as DSTs com a filha.
Há a necessidade de maiores informações aos pais, pois eles respondem por seus filhos
por serem menores de idade e influenciadores diretos. A correlação entre a vacina com o
primeiro ato sexual é um obstáculo para a aderência da campanha de vacinação. Desta forma,
os profissionais devem estar altamente capacitados e instruídos para orientar esta demanda,
assim como a criação de políticas que facilitem o acesso destes à imunização, pois quando se
torna muito complicado, há desânimo e desistência (OLIVEIRA et al., 2017).
Conforme pesquisa realizada através do acompanhamento de 15 anos da Coorte de
Nascimento de Pelotas, estado brasileiro do Rio Grande do Sul, contou com uma amostra de
4.325 participantes e evidenciou que existem fatores influenciadores no início da atividade
sexual até os 14 anos de idade, incluindo meninas e meninos. Destes, verificou-se que mães
que tiveram seus filhos mais novas, iniciaram as orientações em casa e os filhos iniciaram as
relações sexuais mais cedo, porém, com menor incidência de DSTs e proteção adequada;
crianças e adolescentes, da faixa etária analisada, que tiveram que optar por trabalhar para
ajudar à família do que estudar, apresentaram o início das atividades sexuais cedo também,
porém, com maior incidências de DSTs; em relação ao gênero, meninos apresentaram início
mais precoce e mais de uma parceira, aumentando a possibilidade e índice de infecções e
transmissão de doenças infectocontagiosas via sexual; as variáveis mais importantes para
início precoce e desprotegido estão relacionadas ao uso de drogas lícitas e ilícitas, baixo nível
socioeconômico, abandono de escolas para trabalhar e os indivíduos que apresentaram
comportamento agressivo com os próprios colegas (GONÇALVES et al., 2015). Não foram
encontrados estudos que estabelecessem uma relação direta entre a orientação da vacina
contra HPV e o início precoce da atividade sexual dos filhos, porém, com as orientações
sexuais dos pais, o estudo de Golçalves et al. (2015) demonstrou que o início pode ser
precoce, porém, com menor índice de DSTs, a partir do conhecimento transmitido sobre sexo
seguro dos responsáveis legais aos filhos.
É importante ressaltar que ao haver a orientação pelos pais ou responsáveis da criança
ou adolescente sobre o HPV, vacinação ou qualquer outra DST, deve-se alertar que a vacina é
um método preventivo, porém, outros métodos não podem ser ignorados, como: uso de
preservativos, uso de anticoncepcional, exame Papanicolau (rastreamento de câncer de colo
de útero) e a própria educação em saúde. A questão do falar com o filho sobre sexo, em
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muitas residências, gera desconforto, por um simples tabu criado pela sociedade, no qual deve
ser quebrado pelos pais para proteção de seus próprios filhos (OLIVEIRA et al., 2017).
Para as intervenções implementadas na divulgação das orientações quanto ao HPV e
sua vacina, foram escolhidas as tecnologias educativas direcionadas aos responsáveis legais e
meninas da faixa etária preconizada, dentre elas, pode-se destacar: vídeos e mensagens em
websites e redes sociais, rádio, novela, comerciais e materiais impressos. Foi comprovada a
maior aderência à ideia e à campanha através da elaboração e utilização de ferramentas e
materiais mais interativos, criativos e lúdicos, que tratem a questão da doença e da vacina
como uma forma normal de prevenção, sem assustar e sanando as mais diversas dúvidas com
uma linguagem simples e divertida (INTERAMINENSE et al., 2016).
Diante do exposto, apresento o diagrama 1 representativo do modelo teórico
explicativo do processo dos significados atribuídos a vacinação contra HPV por responsáveis
legais de meninas, a partir do processo de interação social no contexto do câncer do colo do
útero:
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Diagrama 1 – Representação do modelo teórico-explicativo do processo dos significados

câncer cervical

Fonte: A autora, 2019.
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O Diagrama 1 apresenta a representação do modelo teórico-explicativo do processo
decisório sobre aderir ou não à vacinação anti-HPV, a partir dos significados atribuídos por
responsáveis legais de meninas a essa vacinação.
Mesmo com campanhas de imunização, implementação de políticas públicas, mídias
de divulgação de cuidados, promoção da saúde, prevenção de agravos, definições de HPV,
vacinação e câncer do colo do útero; orientações individuais e/ou em grupo por profissionais
de saúde; opiniões e experiências de amigos, parentes, vizinhos e pessoas próximas (convívio
social); aulas sobre orientações em saúde ou pelo convívio com os colegas, pais de colegas de
escola; verificou-se que as entrevistadas consideram escassas as informações sobre a
vacinação contra o HPV.
Com base nas referências adquiridas junto aos seus grupos sociais próximos, os
responsáveis legais definem a situação para si e tem inicio o processo de tomada de decisão,
no qual suas perspectivas são confrontadas com o sentimento de medo, que aparece como
motor decisório.
Elas pontuam e definem a decisão em vacinar suas filhas, influenciadas também pelas
suas experiências vivenciadas no presente e suas memórias do passado. Dessa forma,
observamos que o medo da possibilidade de desenvolvimento de uma doença considerada
grave e pela possibilidade de ter um desfecho em óbito, geram o desejo pela adesão a
vacinação de suas meninas, mesmo diante de algumas lacunas de informação.
E assim agem abertamente diante da situação, seguindo sua opção pela adesão à
vacinação, expressando sua satisfação em reconhecer que está prevenindo e protegendo a
saúde das filhas contra o HPV e câncer do sistema reprodutivo, principalmente o câncer do
colo do útero.
Com base em experiências passadas, seja por já ter apresentado alguma manifestação
resultante da infecção pelo HPV, ou ainda por vivenciarem experiências com mulheres
acometidas por câncer do colo do útero, aplicam suas perspectivas futuras com relação à
proteção contra o câncer cervical, optando pela vacinação.
Por outro lado, há o sentimento de medo pelo desconhecido. Este é gerado pelo
fato da vacina contra HPV ser considerada nova no Brasil, de implementação recente,
associado a pouca informação segura e muita polêmica nas redes sociais, com a divulgação de
notícias e boatos sobre assuntos que envolvem questões morais, religiosas, gênero,
sexualidade e segurança e eficácia da vacina. Assim, esse medo influencia a determinação da
sua linha de ação em direção a não adesão à vacinação contra HPV.
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Em especial, observamos também o medo que os responsáveis legais têm da criança
ou adolescente apresentar algum evento adverso pós-vacinal. Esse medo também faz com que
os responsáveis legais escolham não aderirem à vacinação.
Por fim observamos o medo do desconhecido relativo à possibilidade da vacinação e
dos diálogos a seu respeito com as meninas aumentar o risco de início precoce das atividades
sexuais das próprias filhas. Nesse caso o medo também influencia na decisão pela não adesão.
Muitos responsáveis legais preferem esperar a criança/adolescente amadurecer para
rever sua perspectivas e definir a sua decisão em vacinar sua filha ou não, assim como tratar
de assuntos relacionados ao sexo, postergando o diálogo sobre a sexualidade por conta da
idade dos filhos, almejando não antecipar este momento, o qual os pais possuem medo de
estarem aguçando a iniciação precoce a algum contato sexual, assim como, incentivo ao sexo
desprotegido.
Dessa forma, observamos que os responsáveis legais definiram para si a ação de
vacinar ou não, ao interagir com seu meio social. Nesse processo interativo, os significados
que os responsáveis legais atribuem à vacinação, podem ser influenciados e/ou modificados,
de modo a redirecionar a decisão e a ação social desses responsáveis legais.
Diante disso, as responsáveis legais escolheram sua decisão em relação à situação
vivenciada, ou seja, à realização ou não da vacinação contra HPV, a partir do processo de sua
interação consigo mesma e de sua interação com o outro, essas ações foram analisadas e
modificadas diante da reação do outro ou do grupo a partir do seu próprio entendimento dos
significados atribuídos a vacinação contra HPV nas meninas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os responsáveis legais de meninas de 9 a 14 anos determinam sua ação em realizar ou
não a vacinação contra HPV, diante das interações que estabelecem com seu grupo social,
considerando também, suas experiências passadas. De modo que pode ser modificado ou
ressignificado a partir de novas interações com o mesmo grupo, permitindo a construção de
novas experiências e assim, novas interpretações.
A vacinação contra HPV para crianças e adolescentes foi adotada como uma estratégia
para reduzir a incidência de contaminação pelo vírus e suas complicações, principalmente o
câncer de colo do útero. E com isso, amenizar o sofrimento da mulher diante de um
diagnóstico de uma doença que contempla um enorme desgaste emocional, social e físico, que
pode levar até a morte, além de reduzir os altos custos governamentais despendidos para o
tratamento do câncer cervical.
Ainda que tenhamos observado um progresso na disseminação de medidas preventivas
para controle do câncer do colo do útero, ele continua apresentando alta incidência e
mortalidade, o que aduzem a relevância da estruturação de políticas públicas na atenção
básica voltadas à atenção integral à saúde da mulher, garantindo condutas eficazes para
controle dessa doença.
Este estudo alcançou o objetivo proposto, ao descrever a percepção dos responsáveis
legais de meninas em relação à vacinação contra HPV no contexto do câncer do colo do útero,
e diante disso, a sua escolha de adesão ou não. Pode-se perceber que os pais estão
interessados no assunto, num universo de 10 entrevistadas, 6 aderiram a vacinação, 2
demonstraram interesse, 1 quer esperar a filha crescer para repensar o assunto e 1 não aderiu.
Porém, todas revelam que necessitam de mais acesso a informação, principalmente sobre
segurança e eficácia da vacina.
A partir dos dados encontrados emergiram estas principais proposições:
a) As responsáveis legais referem carência de informações sobre HPV e suas
consequências.
b) As informações sobre a segurança da vacina, não estão expostas claramente na
sociedade, o que contribui para que o responsável legal acredite em notícias
informais muitas vezes sem embasamento teórico.
c) As informações sobre a eficácia da vacina não são de domínio da população.
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d) A captação dos adolescentes para realização da vacina não é uma tarefa fácil,
pois esta diante de uma fase da vida de mudanças, na qual já passou da idade
de total dependência dos pais para realização das vacinas do calendário infantil,
e o adolescente ainda não possui maturidade ou conhecimento especifico para,
sozinho, tomar a decisão.
e) O medo diante da possibilidade de desenvolvimento de uma doença grave,
como o câncer do colo útero, aguça o sentimento da adesão à vacinação.
f) O contato com pessoas acometidas por câncer do colo do útero desperta
interesse pela proteção através da vacina.
g) Boatos sobre reações adversas veiculados em redes sociais geram preocupação
e medo que o mesmo ocorra com suas meninas.
h) As vivencias diante das comorbidades que o câncer cervical causa na mulher,
sobrepõe o sentimento de medo de possíveis reações adversas.
i) A identificação de grupos com idéias afins fortalecem sua decisão em vacinar
ou não.
j) A identificação das meninas como crianças, faz com que os responsáveis legais
posterguem o assunto vacinação contra HPV, assim como a decisão em aderir
ou não.
k) O dialogo sobre sexo e sexualidade ainda é tabu para alguns responsáveis
legais, podendo envolver religiosidade, crendice, preconceito, sendo muitas
vezes censurados dentro do lar.
l) Os responsáveis legais reconhecem que vacina contra HPV protege de infecção
sexualmente transmissível.
m) O processo de adesão está diante de obstáculos culturais a serem superados,
com divulgação de informações com linguagem mais acessível, a elaboração
de manuais mais didáticos e interativos com todas as informações sobre a
vacina,
n) Faz se fundamental a parceria com escolas, proporcionando capacitação para
educadores e profissionais da área da Saúde; disponibilizando novos meios
didáticos para conseguir chegar aos responsáveis legais e às crianças e
adolescentes.
Além disso, a vacinação contra HPV é um assunto delicado, pois se refere à prevenção
de uma IST em crianças e adolescentes, o que é tabu para alguns responsáveis legais, dessa
forma, ocorre maior dificuldade de articulação do diálogo, configurando uma barreira na
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adesão, principalmente na primeira idade da vacinação, pois os responsáveis legais
consideram seus dependentes muito jovens para tratar assuntos inerentes ao sexo.
A aceitabilidade parental da vacina contra o HPV tem papel importante, recentemente,
eventos adversos ocorridos após vacinação foram noticiados pela mídia e repercutiram
negativamente, levando os responsáveis legais questionarem a segurança da vacina e até
mesmo a recusarem. Com isso, a carência de informação confiável contribui para o
fortalecimento de inseguranças e preocupações, provocando muita especulação social e
contribuindo para veiculação de boatos que pode impactar no processo de adesão.
Diante disso, é importante o Enfermeiro assumir um papel transformador no acesso à
informação sobre ações para controle do câncer do colo do útero aos usuários do sistema de
saúde. Nesse contexto, o Enfermeiro atua na área preventiva com a missão, também de
esclarecer e fornecer conhecimento que possibilite a população uma ação de reflexão proativa
de percepção da promoção do autocuidado e prevenção de doenças.
Portanto, torna-se fundamental a discussão na academia com novos estudos que
possam contribuir na formação de profissionais de Enfermagem, sendo agentes de mudanças
na prática assistencial e na valorização profissional.
Salienta-se que é de extrema relevância a reformulação do cenário da atenção primaria
para se obter sucesso na adesão às campanhas de vacinação contra HPV, com articulação das
Secretarias de Saúde e Educação, disseminação de campanhas com orientação nas escolas,
postos de saúde, ESF e divulgação da importância da vacinação nas grandes mídias. Dessa
forma, os estudiosos e as instituições precisam estar inteirados diante das informações
veiculadas a respeito da vacina, em especial nas redes sociais.
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados

Caracterização dos participantes

Idade:
Religião:
Idade do (s) filho (s):
O que significa para você a vacinação contra HPV em meninas de 9 a 14 anos?

Tópicos a serem abordados:
Finalidade e eficácia da vacina
Meios de comunicação (Repercussões na mídia)
Fonte de informação sobre a vacina (televisão, amigos, internet, educação em saúde
através dos profissionais)
Adesão a vacinação
Religião (influência na adesão)
Conhecimento sobre câncer do colo do útero e HPV
Sentimentos em relação à vacina
Percepções e conhecimentos sobre efeitos colaterais da vacina
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada “Os significados atribuídos a
vacinação contra HPV pelos responsáveis legais de meninas de 9 a 14 anos, a partir do processo de
interação social no contexto do câncer do colo do útero.” Tem como objetivos identificar os significados da
vacinação contra HPV para os responsáveis legais de meninas de 9 a 14 anos, no contexto do câncer do colo do
útero e analisar o processo de interação social dos responsáveis legais com a vacinação contra HPV, a partir dos
significados por eles atribuídos. Trata se de uma dissertação de mestrado que será desenvolvido pela aluna da
UERJ, Luciana de Souza Freitas de Carvalho sob orientação da Prof.ª Dr.ª Carla Marins Silva. A coleta dos
dados para esta pesquisa terá duração de seis meses. Esta pesquisa terá como benefício uma reflexão sobre os

reais motivos que levam os responsáveis legais de meninas a não vacinarem suas filhas, fomentar a
elaboração de condutas eficazes de educação em saúde a fim de aumentar a adesão dos responsáveis legais
à vacinação.
Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será
divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo, já que na entrevista esta informação não será coletada. A sua
participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar–se a responder qualquer pergunta ou
desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o
pesquisador. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a uma entrevista com perguntas
relacionadas aos significados atribuídos a vacinação contra HPV. Você não terá nenhum custo ou quaisquer
compensações financeiras. Os riscos relacionados com sua participação incluem a possibilidade de estresse,
alteração emocional e constrangimento. Para minimizar as chances de ocorrência dos riscos apontados, as
entrevistas serão realizadas individualmente, em locais de sua escolha, respeitando a privacidade, de preferência
longe de ruídos e menor possibilidade de interrupções.
Os benefícios relacionados à pesquisa serão com a sua contribuição, para que os profissionais elaborem
condutas de educação em saúde mais eficientes, visando maior adesão a vacinação. Assim como proporcionará a
criação de novas estratégias para potencialização de prevenção do câncer do colo do útero, para que haja
diminuição do número de novos casos.
Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone, e-mail e o endereço da pesquisadora, e demais
membros da equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.
É assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação neste estudo, incluindo a
eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em congressos e periódicos científicos.
__________________________________________________
Nome e Assinatura da Pesquisadora

_____________________________________
Nome e Assinatura da Participante

e aplicadora do TCLE
Contatos: Endereço das Pesquisadoras: Boulevard 28 de Setembro, 157 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, 20551-

030. Telefone: (21)2868-8236. E-mail: lucianahc2@yahoo.com.br - (21) 991814456; omcvargens@uol.com.br(21) 98853-2713. Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com o pesquisador responsável, comunique
o fato às Comissões de Ética em Pesquisa.
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APÊNDICE C – Cronograma

Atividades
1
Projeto de pesquisa (elaboração)
Revisão de literatura
Participação do grupo de pesquisa
(discussão do referencial teórico)
Consolidação do projeto
Apreciação do projeto por
pareceristas
Encaminhamento para o Comitê de
Ética em Pesquisa
Participação de eventos científicos
Coleta de dados, transcrição e
análise concomitante dos dados
Divulgação dos resultados (parciais
e finais) em eventos científicos
Preparação de artigos para
publicação
Elaboração do relatório final
Qualificação de mestrado
Defesa da dissertação de mestrado
Fonte: A autora, 2019.

2

3

Primeiro ano (2017)
4 5 6 7
8 9 10

11

12

13

14

15

16

Segundo ano (2018)
17 18 19 20 21

22

23

24
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APÊNDICE D – Orçamento

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO BIOMÉDICO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
MESTRADO EM ENFERMAGEM
Projeto de pesquisa: Significados atribuídos a vacinação contra HPV por responsáveis legais
de meninas de 9 à 14 anos, a partir do processo de interação social no contexto do câncer do
colo do útero
Docente orientador: Dra. Octávio Muniz da Costa Vargens
Discente: Luciana de Souza Freitas de Carvalho

Orçamento:

Descrição

Quantidade

Papel A4

500 folhas

R$ 15,00

Cartucho para impressão

01

R$ 60,00

Total

Valor

75,00
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APÊNDICE E – Plano de Recrutamento dos Participantes da Pesquisa

Será feito um primeiro contato com os responsáveis legais em locais públicos, situados
no município do Rio de Janeiro, tais como ruas e praças, principalmente próximos a escolas
no horário de entrada e saída dos alunos, esta escolha se deu pela facilidade de identificar e
encontrar os responsáveis legais de meninas de 9 a 14 anos, e dessa forma explicar os
objetivos da pesquisa, e mediante a aceitação de participação no estudo, será apresentado o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após a assinatura do TCLE será
realizada a entrevista em um ambiente reservado e livre de ruídos, no qual a entrevista será
gravada com auxílio de um aparelho eletrônico.
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ANEXO – Aprovação do Comitê de Ética
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