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_________________________RESUMO______________________________ 

 
CALCAVECCHIA, Christianne de Azevedo. Contribuição para prevenção do HPV: 
desenvolvimento de um vídeo direcionado à população adolescente. Rio de Janeiro, 
2018. Dissertação (Mestrado em Clínica Odontológica) - Faculdade de Odontologia, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 
 
 
Durante a adolescência ocorre o despertar da sexualidade humana, sendo que nesta 
fase muitos iniciam sua vida sexual. Se a iniciação sexual ocorre precocemente, sem 
proteção, informação e orientação adequada o adolescente pode se encontrar em 
situação de vulnerabilidade ficando exposto ao risco de uma gravidez não planejada 
bem como de contrair infecções sexualmente transmissíveis (IST), algumas de 
consequências irreversíveis. A IST de maior transmissibilidade entre os adolescentes é 
o Papiloma Vírus Humano (HPV). O HPV apresenta mais de 150 tipos sendo que dois 
dos tipos oncogênicos (16,18), estão diretamente associados ao desenvolvimento dos 
cânceres de colo de útero, vulva, vagina, anus, pênis e orofaringe, e outros menos 
agressivos (6,11) relacionados às verrugas genitais.  A prevenção à infecção por HPV 
pode ser obtida pela imunização e uso frequente de preservativos. O Ministério da 
Saúde disponibiliza a vacina quadrivalente para a profilaxia da infecção por HPV. 
Apesar de segura e eficaz, a adesão ao esquema vacinal pela população é muito baixa, 
demandando assim ações educativas que conscientizem e assegurem a credibilidade 
dos pais e jovens na vacinação, principalmente antes da iniciação sexual. Assim o 
objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento de um vídeo educativo direcionado 
à orientação de adolescentes na prevenção do contágio de infecções por HPV. O 
processo de elaboração do vídeo compreendeu três etapas, primeiramente a 
construção do roteiro, que passou por um processo de avaliação do conteúdo científico 
por profissionais da área de saúde e do perfil técnico da elaboração audiovisual, por 
profissionais da área de comunicação, procurando desta forma adequar o conteúdo 
técnico a uma linguagem audiovisual e dinâmica adequada ao publico adolescente. 
Após ajustado o roteiro foi realizada a etapa de produção do vídeo. A terceira etapa, 
pós-produção, compreendeu a edição e ajustes finais do vídeo com utilização do 
programa de edição Sony Vegas. O vídeo de 6 minutos e 31 segundos mesclou dois 
recursos visuais, cenas com Draw My Life intercaladas com cenas interpretadas por 
atores, proporcionando uma dinâmica de mudança de núcleos na apresentação do 
conteúdo reforçando os principais pontos de informação sobre a infecção por HPV, sua 
prevenção, importância da imunização, a importância das medidas de auto cuidado 
como uso de preservativos e imunização na prevenção dos cânceres associados ao 
HPV. Considera-se que o vídeo produzido por este estudo possa contribuir para 
fomentar o debate com os adolescentes e com seus responsáveis e desta forma 
colaborar com a adesão ao esquema vacinal ao HPV. 
 
DESCRITORES: HPV; DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS; CAVIDADE 
ORAL E OROFARINGE; CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS; INFECÇÕES 
GENITAIS; VACINA HPV; ADOLESCENTES; TECNOLOGIA; EDUCAÇÃO EM SAÚDE.   



 

 

___________________________ABSTRACT__________________________ 

CALCAVECCHIA, Christianne de Azevedo. Contribuição para prevenção do HPV: 
desenvolvimento de um vídeo direcionado à população adolescente. Rio de Janeiro, 
2018. Dissertação (Mestrado em Clínica Odontológica) - Faculdade de Odontologia, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 
 
During adolescence occurs the awakening of the human sexuality, being that at this 
stage many young people initiate their sexual life. If sexual initiation occurs early, 
without adequate protection, information and guidance, the adolescent is vulnerable to 
being exposed to the risk of unplanned pregnancies and contracting sexually transmitted 
diseases (STDs), some of which have irreversible consequences. The most 
transmissible STD among adolescents is Human Papilloma Virus (HPV). HPV has more 
than 150 types, and two of the oncogenic types (16,18) are directly associated with the 
development of cancers of the uterus, vulva, vagina, anus, penis, mouth and oropharynx, 
and others less aggressive (6, 11) related to genital warts. Prevention of HPV infection 
can be achieved by immunization and frequent use of condoms. The Public Health 
provides the quadrivalent vaccine for the prophylaxis of HPV infection. Although safe 
and effective, the adherence to the vaccination scheme by the population is very low, 
thus requiring educational actions that raise awareness and ensure the credibility of 
parents and young people in vaccination, especially before sexual initiation.  
Thus the objective of the present work was the development of an educational video 
directed to the orientation of adolescents in the prevention of the contagion of HPV 
infections. The process of elaboration of the video comprised three stages, the first was 
the construction of the script, which went through a process of evaluation of the scientific 
content by professionals of health area and technical profile of audiovisual elaboration, 
by professionals of communication area, seeking in this way to adapt the technical 
content to an audiovisual language and dynamics suitable for adolescent public. The 
second stage of video production was adjusting the script. The third post-production 
stage, which includes the editing and final adjustments of the video, used the Sony 
Vegas editing program. After adjusting the script, the second stage of video production 
was performed. Third stage, called post-production, included editing and final 
adjustments of the video using Sony Vegas editing program. The video of 6 minutes and 
31 seconds merged two visual resources scenes with Draw My Life interspersed with 
scenes interpreted by actors, providing a dynamic change of nucleus in the presentation 
of the content seeking always to reinforce main points of information on HPV infection, 
its prevention and importance of immunization. Considering the importance of self-care 
measures such as condom use and immunization in the prevention of cancers 
associated with HPV. It is considered that the video produced by this study can 
contribute to foment the debate with adolescents and their responsible ones and thus 
collaborate with the adhesion to HPV vaccine scheme. 
 
DESCRIPTORS: HPV; SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES; ORAL CAVITY AND 
OROPHARYNX; SQUAMOUS CELL CARCINOMA; GENITAL INFECTIONS; HPV 
VACCINE; ADOLESCENTS; TECHNOLOGY; HEALTH EDUCATION. 
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_________________________1.  INTRODUÇÃO______________________________ 

 

Adolescência, palavra derivada do latim adolescer significa crescer ou crescer até a 

maturidade, compreendendo o período de desenvolvimento humano entre a infância e a 

vida adulta e suas principais mudanças corporais internas e externas, desenvolvimento 

físico, mental, emocional, sexual e social1. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde são considerados adolescentes indivíduos na faixa etária compreendida entre 10 

e 19 anos2. Segundo os resultados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) no CENSO de 2010, 18% da população brasileira é representada 

por jovens, equivalente a 32 milhões de pessoas, o que constitui uma parcela bastante 

representativa da sociedade3. As Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde 

de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde do 

Ministério da Saúde (MS) do Brasil (BRASIL, 2010), estabelecem que os limites da faixa 

etária para especificidade no atendimento em saúde do adolescente são as idades de 

10 a 24 anos4. 

Na adolescência ocorrem modificações físicas e emocionais, sendo o período que 

acontece o despertar da sexualidade humana. Estas mudanças culminam na 

descoberta do amor, na descoberta de si, nas relações familiares, grupais, profissionais 

e, por fim, na chamada capacidade reprodutiva5. Entre o público adolescente é comum 

se observar a adoção de um estilo de vida relacionado com comportamentos e atitudes 

que possam colocar sua saúde em situação de vulnerabilidade, podendo comprometer 

tanto seu estado físico quanto mental6. Quando o exercício da sexualidade entre 

adolescentes acontece de forma precoce e inconsequente, pode acarretar em 

mudanças nos projetos futuros como gravidez indesejada, abandono escolar e 
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infecções sexualmente transmissíveis (IST), algumas vezes comprometendo a saúde 

de forma irreversível7. O comportamento de risco, associado às novas experiências 

vivenciadas, aumentam a suscetibilidade de contrair micro-organismos patogênicos, 

com diferentes graus de severidade, afetando sua saúde, seu bem estar físico e 

mental8. A falta de informação, a iniciação sexual precoce e com vários parceiros, o uso 

inconsistente de preservativos nas relações sexuais incluindo o sexo oral, tem sido 

fatores determinantes para a disseminação de ISTs. Assim como a região genital, a 

cavidade bucal também pode ser foco de IST através da exposição à saliva, fluidos 

corporais e do atrito dos tecidos durante o beijo e o sexo oral sem proteção, que podem 

estar associadas ao surgimento de doenças no futuro como o câncer de boca e 

orofaringe, por contaminação pelo Papiloma Vírus Humano (HPV)3,4,5,9. 

1.1 - PAPILOMA VÍRUS HUMANO  

A exposição ao HPV é muito comum e já foi considerada de pouca significância 

clínica no passado. Porém, nas últimas décadas esse conceito mudou, identificando o 

HPV como “vírus tumoral”. Normalmente é transmitido por contato sexual: genital-

genital, manual-genital, oral-genital, oral-oral ou em contatos menos íntimos como pele-

pele. Assim sendo, conclui-se que a transmissão do HPV pode ocorrer mesmo sem 

penetração vaginal ou anal.  

Também pode haver transmissão ao recém-nascido no momento do parto, caso a 

gestante apresente lesões anogenitais associadas ao HPV.  Dessa forma, há 

possibilidade de surgimento de lesões conjuntivais e papilomatose nasal e oral 

recorrente no bebê, que, embora rara, pode comprometer a infância e adolescência por 

demandar tratamentos invasivos como cirurgias9. Essas infecções são assintomáticas e 

a maior parte das pessoas expostas ao vírus podem desenvolver ou não a doença, 
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dependendo da competência imunológica individual. O período de incubação da 

infecção pode variar entre dois a 12 meses, sendo possível aparecer depois de anos9. 

O Papiloma Vírus humano (HPV) é um vírus de ácido desoxirribonucleico (DNA), 

pertencente à família Papillomaviridae, e se aloja na pele ou em mucosas, acomete 

tanto homens como mulheres, afetando tanto a região genital como também áreas 

extragenitais. A infecção genital causada pelo HPV é considerada a IST mais 

prevalente em todo o mundo, com maior incidência em adolescentes, constituindo o 

grupo de maior risco. É altamente contagioso, sendo possível adquiri-lo com apenas 

uma exposição sexual10. 

O pico de infecção pelo HPV ocorre por volta dos 15 aos 24 anos, fase de maior 

atividade sexual. Há uma estimativa de que 70% das mulheres sexualmente ativas 

serão infectadas por um ou mais tipos de HPV em algum momento de suas vidas11. 

Entre os fatores que aumentam as chances de contaminação estão a iniciação sexual 

precoce e múltiplos parceiros12. Foram detectados mais de 150 tipos do vírus que 

podem levar ao desenvolvimento de diversos tipos de tumores epiteliais benignos e 

malignos. Possui papel na etiologia do câncer podendo levar ao desenvolvimento de 

lesões oncogênicas precursoras do câncer de colo do útero, e, também, na vagina, 

vulva, ânus, pênis, orofaringe e boca13,14. 

Estes vírus possuem a capacidade de infectar tanto as mucosas como os tecidos 

cutâneos. Os tipos de HPV classificados como baixo risco são (6,11,42,43,44) e alto 

risco os (16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 46, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 e 70)15,16. Desde 

sua aparição na carcinogenese, o HPV tipo 16 e 18 têm sido diagnosticados como 

agente do câncer de colo do útero, ânus, pênis, vulva, vagina e boca e orofaringe, bem 

como causador de verrugas cutâneas e genitais, papilomatose respiratória e papiloma 

oral e nasal. A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que ocorrem 30 milhões de 
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novos casos de verrugas a cada ano e aproximadamente 500 mil novos casos de 

câncer1. No Brasil, são 18 mil casos novos por ano, com cinco mil óbitos26. Segundo a 

literatura, 7% da população mundial já teve algum tipo de infecção oral ou de orofaringe 

por HPV em algum momento da vida17. Algumas infecções somem, devido ao sistema 

imunológico, e apenas metade das pessoas com HPV irão desenvolver anticorpos. A 

taxa de exposição oral ao vírus ao longo da vida é desconhecida, mas estimasse  que 

65-100% dos adultos sexualmente ativos são expostos ao vírus do HPV em qualquer 

parte do corpo (oral, genital ou anal)14. Homens são mais suscetíveis às infecções orais 

por HPV que as mulheres, pois a mucosa genital feminina tem uma carga viral grande 

expondo o homem a uma dose de carga significativa na prática do sexo oral. Outro fato 

é a iniciação sexual cada vez mais precoce pelos jovens e o aumento de parceiros 

sexuais que contribuem para o aumento das infecções em diferentes sítios18. Uma 

questão, por exemplo, é a falta de higiene no saco escrotal que pode facilitar a 

contaminação e aparecimento de verrugas nas coxas devido ao atrito durante o ato 

sexual, pois é uma região que a camisinha não abrange.  

O início da atividade sexual precoce tem sido considerado fator importante para o 

aumento da prevalência de HPV e das lesões causadas por sua infecção sendo difícil 

informar de maneira precisa à idade que ocorreu a transmissão, pois a cada dia a 

iniciação sexual acontece mais cedo. As adolescentes que são sexualmente ativas 

apresentam as taxas mais altas de infecções incidentes e prevalentes por HPV, 

variando entre 50 e 80% de infecção13. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) por ano, 291 milhões de 

mulheres no mundo são infectadas pelo vírus HPV, sendo que o Brasil corresponde a 

0,235% dos casos. Desse total, 685 mil pessoas são infectadas por algum dos 13 tipos 

de vírus causadores do câncer, sendo que 32% estão infectadas pelos tipos 16 e 18, 
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que são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. Já os tipos 6 e 11 

não são considerados oncogênicos, porém são encontrados em 99% dos condilomas e 

papilomas laríngeos, mais conhecidos como verrugas genitais e tumores na laringe, 

respectivamente1,25. 

Estudos no mundo comprovam que 80% das mulheres sexualmente ativas serão 

infectadas por um ou mais tipos de HPV em algum momento de suas vidas. Essa 

percentagem 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. 

Porém, a maioria das infecções é transitória, sendo combatida espontaneamente pelo 

sistema imune, regredindo entre seis meses a dois anos após a exposição, 

principalmente entre as mulheres mais jovens23. 

Fatores ligados à imunidade, à genética e ao comportamento sexual parecem 

influenciar os mecanismos que determinam a regressão ou a persistência da infecção 

pelo HPV e também a progressão para lesões precursoras do câncer. Desta forma, o 

tabagismo, o início precoce da vida sexual e o número elevado de parceiros sexuais 

são fatores de risco para HPV18. A idade também interfere nesse processo, sendo que 

a maioria das infecções por HPV em mulheres com menos de 30 anos regride 

espontaneamente, ao passo que acima dessa idade a persistência é mais frequente. 

No sexo masculino os fatores são semelhantes sendo importante a circuncisão como 

prevenção ao câncer de pênis13. 

Atualmente, considera-se haver uma forte associação entre o HPV e as lesões 

bucais malignas, principalmente as que acometem a orofaringe nos homens jovens que 

não fumam nem bebem, mas praticam sexo oral desprotegido19. As infecções pelos 

subtipos de HPV de baixo risco como alto risco podem causar um crescimento anormal 

de células epiteliais. Entretanto as infecções provocadas pelos subtipos de alto risco, 
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como o HPV16 estão 90% associados aos cânceres de cabeça e pescoço20. Na 

orofaringe,o papillomavírus normalmente infecta a camada basal do epitélio onde existe 

algum tipo de machucado ou abrasão21 Na orofaringe,o tipo de câncer mais encontrado 

associado ao HPV  é o de células escamosas,comumente encontrado nas tonsilas 

linguais e base da língua22. As infecções por HPV, tem afinidades com o epitélio 

reticulado que reveste as criptas tonsilares. As transformações ocorridas nas criptas 

tonsilares pela infecção por HPV é provavelmente análoga as transformações que 

ocorrem no colo do útero22.É quase certo que as infecções de orofaringe por HPV, 

contribuem para o desenvolvimento do câncer de células escamosas de orofaringe. O 

aumento da incidência do câncer de orofaringe tem sido epidêmico, indicando que em 

breve será um dos cânceres mais comuns do trato aerodigestivo superior24.  

Clinicamente, o tratamento do câncer de orofaringe por HPV tem um prognóstico 

favorável e responde melhor aos tratamentos. A importância da prevenção por meio da 

vacinação quadrivalente contra HPV na infância e adolescência é reforçada pelo 

possível desenvolvimento das infecções e de cânceres numa idade posterior27. 

1.2 - IMUNIZAÇÃO HPV 

 Existem duas vacinas profiláticas contra HPV aprovadas e registradas pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que estão comercialmente 

disponíveis: a vacina quadrivalente, da empresa Merck Sharp & Dohme (nome 

comercial Gardasil), que confere proteção contra HPV 6, 11, 16 e 18; e a vacina 

bivalente, da empresa GlaxoSmithKline (nome comercial Cervarix), que confere 

proteção contra HPV 16 e 18. As vacinas profiláticas do HPV são vacinas 

recombinantes feitas de uma única proteína do revestimento do HPV, em que o gene 
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L1 é expresso em vetores recombinantes, que são morfologicamente e 

imunologicamente semelhantes ao vírus28. 

       A biotecnologia tem contribuído para o desenvolvimento e produção de novas 

vacinas e aprimoramento das vacinas já existentes tornando-as mais seguras e 

eficazes. 

       As vacinas profiláticas para infecção por HPV e o desenvolvimento das vacinas 

com efeito terapêutico para tumores associados ao HPV, criam expectativa sobre uma 

futura redução no número de mortes por câncer, principalmente nos casos de câncer e 

colo uterino, que ocupa o primeiro lugar em óbitos. O desenvolvimento de uma vacina 

terapêutica para controle do câncer associado à infecção pelo HPV traz grandes 

possibilidades em termos de controle de doenças infecciosas. Espera-se que as 

vacinas profiláticas confiram proteção aos diferentes tipos de HPV e as vacinas 

terapêuticas previnam o surgimento de câncer e tumores em pessoas já infectadas pela 

doença. Uma vez comprovada sua eficácia terapêutica, implicará numa redução no 

número de mortes, no  desenvolvimento de tumores em estágios avançados  traumas e 

sequelas  associados  à  doença, sem falar na economia dos custos de tratamento aos 

órgãos públicos29. 

O Ministério da Saúde implementou em 2014 no Sistema Único de Saúde (SUS) a 

vacinação quadrivalente  gratuita contra o HPV em meninas de 9 a 13 anos de idade. 

Esta faixa etária foi escolhida por apresentar maior produção de anticorpos e menor 

possibilidade de exposição ao vírus, em razão de não terem iniciado ainda a vida 

sexual. No SUS, a vacina distribuída é a quadrivalente, que previne contra quatro tipos 

de HPV (6,11,16 e 18). Dois tipos de HPV (16 e 18) são responsáveis por 70% dos 

casos de câncer de colo de útero, sendo o segundo tipo de tumor que mais atinge as 

mulheres, ficando atrás apenas do câncer de mama30 
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Em 2017, as meninas de 14 anos e meninos na faixa etária de 11 a 14 anos foram 

incluídas no calendário vacinal quadrivalente do HPV de duas doses, com seis meses 

de intervalo entre elas. A inclusão da população masculina no calendário de imunização 

do HPV tem por objetivo a prevenção dos cânceres de pênis, as lesões ano-genitais 

pré-cancerosas e as verrugas genitais nos homens. Dessa forma, homens imunizados 

contra o HPV não irão transmitir o vírus as suas parceiras, colaborando com a redução 

da incidência do câncer de colo de útero e vulva nas mulheres e na prevenção de casos 

de câncer de boca e orofaringe em ambos os sexos. Além disso, o esquema vacinal do 

SUS foi ampliado para jovens de 9 a 26 anos, portadores do HIV, bem como para 

imunodeprimidos, transplantados e pacientes oncológicos, já que pessoas 

imunocomprometidas são mais suscetíveis à infecção pelo HPV. Atualmente o 

esquema de imunização para profilaxia do HPV preconizado pelo Ministério da Saúde 

estabelece número de doses e intervalos diferenciados entre as doses de acordo com a 

idade e a condição de saúde do individuo (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Esquema vacinal HPV, adaptado do calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde 
(2018). Fonte: portalms.saude.gov.br 
 

População Alvo Número de doses Esquema vacinal (2018) 

Sexo feminino: faixa etária de nove a 14 
anos 

02 0 – 6 meses 

Sexo masculino: faixa etária de 11 a 14 anos 02 0 – 6 meses 

Ambos os sexos de nove a 26 anos: vivendo 
com HIV/AIDS, transplantados de órgãos 
sólidos, medula óssea e pacientes 
oncológicos  

03 0 – 2 – 6 meses 

 
 

 Apesar de a vacina ser eficaz, segura e disponível nas unidades de saúde, há 

uma baixa adesão da população à vacina contra o HPV. Os dados do Ministério da 
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Saúde para a cobertura vacinal de meninas (9-15 anos), desde a implementação da 

vacina no calendário, em 2014 até junho de 2017, apontam que apenas 4% dos 

municípios brasileiros atingiram a meta de cobertura relativa à primeira dose (80% da 

população alvo). Sobre a segunda dose, 52% dos municípios apresentam cobertura 

vacinal muito baixa, tendo coberto menos de 50% da população alvo. Considerando a 

cobertura vacinal das Unidades Federativas do Brasil, para este grupo (meninas entre 

9-15 anos) é possível perceber a baixa adesão, em especial à segunda dose (Figura 1).  

Os dados parciais do ano de 2017 (janeiro a junho) para a população brasileira 

feminina (9 a 15 anos) e masculina (12 e 13 anos) apontam que a adesão da população 

feminina à primeira dose foi de 73,6% e à segunda de 46,2%; para população 

masculina, apenas 20,2% iniciaram o esquema vacinal30. 

A baixa adesão compromete a prevenção dos agravos que a infecção por HPV 

pode trazer ao individuo ao longo de sua vida. Sendo assim, para alcançar a meta 

estabelecida pelo Ministério da Saúde, entre outras ações, medidas educativas podem 

colaborar para o esclarecimento, conscientização e aceitabilidade, bem como assegurar 

credibilidade dos adolescentes e seus responsáveis às vacinas profiláticas contra o 

HPV - uma das principais infecções sexualmente transmissíveis - principalmente antes 

da iniciação sexual30. 
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Figura 1 – Distribuição da cobertura vacinal de HPV de meninas (de 9 a 15 anos) pelas Unidades 
Federativas do Brasil, entre 2014 a junho 2017. Retirado de 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/julho/28/2-c-coberturas-vacinais-CIT-final_27jun2017-
jptoledo.pdf (acessado em 10 de março de 2018) 

 

A prevenção por meio de campanhas educativas deve fornecer informações para a 

população sobre as formas de contágio e a conscientize sobre os riscos que o HPV 

apresenta para a saúde, a importância da vacinação na prevenção dos casos de câncer, 

assim como a importância no uso de preservativos masculinos e femininos. Embora o 

uso de preservativos não seja uma prevenção eficaz, devido à possibilidade de contato 

com o tecido infectado, ele contribui de forma importante para a redução do número de 

casos32,34.  

As tecnologias atuais como as mídias, redes sociais, distribuição de material 

educativo e reprodução de vídeos são ferramentas empregadas nos processos de 

educação e na melhoria do conhecimento, podendo inclusive otimizar os atendimentos 

nos serviços de saúde27.  
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O Programa de Saúde do Escolar visa o desenvolvimento de ações de educação 

em saúde, disseminação do conhecimento sobre as doenças infecciosas e vacinação 

em ambiente escolar, pois é nesse espaço de convivência e crescimento que se 

adquirem valores fundamentais para a formação dos nossos jovens. Portanto, conhecer 

as infecções por HPV, sua transmissão e o processo de vacinação é uma das 

estratégias mais eficazes para a prevenção da saúde desta população adolescente. 
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__________________________2. PROPOSIÇÃO__________________________ 

 

2.1 - OBJETIVO GERAL 

 Objetivo do presente trabalho foi descrever o desenvolvimento de um vídeo 

educativo direcionado à orientação de jovens na prevenção da transmissão de 

infecções por HPV, incluindo a cavidade oral. 
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__________________________3. METODOLOGIA__________________________ 

 

 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO EM FORMATO DE 

VÍDEO  

O vídeo foi elaborado em três fases:  

1) Pré-produção;  

2) Produção;  

3) Pós-produção. 

 

3.1 Pré-produção  

Na etapa de pré-produção foi elaborado o roteiro (Apêndice A) com conteúdo 

baseado na revisão de literatura, procurando destacar os principais pontos de forma 

simples clara e acessível aos adolescentes. O roteiro foi enviado a cinco especialistas 

da área de saúde bucal para avaliação do conteúdo. Após a avaliação, foram realizados 

os ajustes, considerando as sugestões propostas. Durante o processo de ajuste do 

conteúdo, o formato do vídeo e a estrutura dinâmica do roteiro foram discutidos com a 

equipe de produção de vídeos para, em função do publico alvo, estabelecer: a 

construção dramática; a clareza do conteúdo; o ritmo; e a funcionalidade, do roteiro. 

Após os ajustes de conteúdo e estruturação do formato final do roteiro, o mesmo foi 

reapresentado aos especialistas em saúde bucal para as considerações finais sobre o 

conteúdo da narrativa, para a produção do vídeo. 

  Foi realizada pesquisa de vídeos similares na internet, que tratassem de forma 

lúdica e educativa a transmissão e prevenção das ISTs. Dois vídeos serviram como 

base para a produção do filme e podem ser acessados através dos seguintes links: 
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https://www.youtube.com/watch?v=6SDAYayFz_0  

https://www.youtube.com/watch?v=wn6fphBVHMc 

 

3.2 Produção  

A etapa da produção de vídeo começou a ser realizada, após o Briefing (pedido 

inicial), seguindo como base o roteiro de conteúdo final já corrigido e ajustado. 

A estrutura do vídeo foi baseada em uma entrevista entre os dois personagens: 

uma repórter entrevistadora e o HPV. Foi escolhida para a preparação do vídeo uma 

modalidade chamada Draw My Life. Tanto na entrevista, quanto no Draw My Life, foi 

empregada uma câmera DSLR Canon D700 ou CanonT5i (Versão Americana) com 

uma lente 50mm, um microfone Shure SM58 ligado a uma interface de áudio Steiberg 

UR12 para gravação da narração do Draw My Life. Para captação do áudio da 

entrevista foi usado um microfone de lapela YOGA EM1 conectado a própria câmera. A 

locação para gravação foi um estúdio do escritório Corporações, sediado na Rua 

Princesa Isabel 323, cobertura 02, Copacabana, Rio de Janeiro. 

 

3.3 Pós-produção 

Na pós-produção, a edição de todo o material de vídeo utilizou o Programa Sony 

Vegas Pro 11 e para o tratamento de áudio o Steinberg Cubase X6. 

Primeiro foi feito o processo de decupagem do vídeo da entrevista, logo após esse 

processo, foi realizado a sincronização entre o vídeo das ilustrações com o áudio 

gravado e já tratado no Cubase. Numa terceira fase, foi tratada a temperatura, claridade 

e saturação da imagem com plug-ins do próprio Sony Vegas Pro 1. 
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____________________________4. RESULTADO_____________________________ 

 

Este vídeo tem como característica apresentar o vírus do HPV de forma cômica e 

impactante ao público jovem, tentando transmitir através de uma entrevista com o 

próprio vírus, a dimensão atual da infecção pelo HPV no mundo (principalmente de 

boca e orofaringe), sua transmissão através do sexo sem proteção e a grande 

importância da vacina no controle dessa epidemia. A mensagem é passada de forma 

irreverente, mas fundamentando o assunto com a literatura científica.  

A proposta do vídeo primordial é promover a vacinação do público alvo, justificado 

pela baixa adesão vacinal. O conteúdo consiste na representação de uma entrevista, 

encenado e narrado por uma única atriz que representa ambos os personagens, com 

duração de 6 minutos e 31 segundos. A entrevista aborda a doença, apresentando 

informações relevantes e elucidando perguntas frequentes e focando no alvo principal 

que é a vacinação. 

 

 Figura 2 – Entrevista com o vírus HPV.  
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A escolha do Draw My Life aconteceu por ser uma maneira descontraída de passar 

a grande quantidade de informações técnicas e científicas do trabalho, prendendo a 

atenção do telespectador e reforçando o conteúdo didático. Essa técnica também 

trouxe mais dinamismo para o vídeo por conta da variação dos núcleos e informações. 

 

Figura 3 – Técnica “Draw my life” utilizada no vídeo sobre o HPV. 

 

O acesso ao vídeo é feito através de um link privado no Youtube, inicialmente 

disponibilizado apenas para a banca. 

O vídeo poderá ser divulgado junto às escolas, proporcionando aos alunos oficinas 

voltadas a ações de educação e promoção de saúde sobre a temática do HPV e da 

vacina, conscientizando os jovens sobre a prevenção. 

Baseado neste paradigma foi criado um vídeo na área da odontologia no canal do 

Youtube denominado “Quem é esse tal de HPV?”, em que os temas de infecção por 

HPV, câncer, prevenção e vacinação foram incluídos. O primeiro tema abordado foi os 

sinais, seguido de transmissão, prevenção e por último, vacinação. 
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A escolha pelo uso desta ferramenta se deu pelas maneiras como o vídeo interfere 

positivamente de diferentes formas entre os adolescentes, “desperta a curiosidade, 

prende a atenção, mexe com a mente e o corpo e educa”32,33. 

Os sinais, as causas e consequências mais frequentes das infecções por HPV, 

foram abordados no vídeo através de desenhos (“Draw My Life”) e da entrevista, assim 

como a prevenção através do uso de preservativos, vacinas e busca de tratamentos 

das sequelas através do SUS e especialistas da saúde.  

O vídeo pode ser visualizado através do seguinte link: 

https://wetransfer.com/downloads/b949101946efe5693556d9f8318caa7c201803111223

01/ae8ae5e3ce40d068d749777c03389afe20180311122301/9b9f91 
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__________________________5. DISCUSSÃO__________________________ 

 
Nos últimos anos, o Brasil vem aumentando os casos de câncer principalmente de 

orofaringe relacionados à infecção por HPV26. Diante disso, considera-se o HPV um 

agente importante para induzir a transformação maligna, merecendo assim maior 

atenção das políticas públicas. 

Estudos brasileiros mostram que as ISTs, são significativas entre os jovens 

brasileiros (44%) que praticam sexo sem proteção, com predomínio do HPV em 55% 

dos casos de ISTs38. Esses dados apontam para necessidade de novas abordagens 

sobre esse tema, tão relevante em saúde pública no Brasil, com auxílio das instituições 

de ensino e das mídias.  

O interesse em desenvolver tecnologias educativas com enfoque para o HPV surgiu 

com a intenção de aumentar a adesão à vacinação, que vem apresentando pouca 

adesão e baixas taxas de cobertura.  Os registros mostraram que somente um terço 

das jovens receberam uma dose da vacina e 30% das que iniciaram o esquema não o 

completaram30. Além disso, a incidência e mortalidade por câncer no Brasil apresentam 

valores elevados na população, sendo estimados 16.370 novos casos e 5.430 mortes 

de câncer de colo de útero, 14.700 novos casos de câncer de boca e 5.401 óbitos 

ocasionados por esta neoplasia26. 

 Dentre as tecnologias educativas construídas e utilizadas em intervenções junto à 

população, o vídeo foi a que obteve maior sucesso39,40. Ultimamente o uso de técnicas 

audiovisuais tem se mostrado crescente nas pesquisas experimentais. Os recursos 

baseados em vídeo permitem que as estratégias de cuidado, façam parte, inclusive do 

processo terapêutico em muitas abordagens38. 

Alguns estudos mostraram que ações educativas com a participação dos pais e 

responsáveis, contribuíram para maiores esclarecimentos sobre as infecções e 
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prevenção através das vacinas, melhorando a adesão à imunização. Isso demonstra o 

impacto da utilização de ferramentas educativas nas intervenções, como estratégias de 

educação em saúde, promovendo o esclarecimento de dúvidas, preenchendo lacunas 

do conhecimento, favorecendo mudanças de comportamentos e estimulando a tomada 

de decisão40. 

Algumas vezes, a falta de conhecimento por parte dos pais cria certo preconceito 

quanto à imunização dos jovens e adolescentes, através de concepções erradas em 

torno da imunobiologia da vacina, inclusive no sentido de que sua administração 

poderia induzir as meninas ao inicio da atividade sexual precoce41. 

 Espera-se que essa pesquisa, tendo como resultado a elaboração de um vídeo 

educativo e colabore com as políticas de saúde, gestores e profissionais de saúde, 

laçando mão cada vez mais dos recursos tecnológicos como vídeos e redes sociais 

buscando minimizar a incidência do HPV e o risco de câncer na população do Brasil. 
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______________________6. CONSIDERAÇÕES FINAIS_______________________ 

 

O HPV é transmissível sexualmente em alto grau pelas relações sexuais genitais e 

orais sem proteção, sendo considerado a IST com maior incidência entre os 

adolescentes. Existem mais de 150 tipos, alguns com potencial para causar o câncer de 

colo de útero, vulva, vagina, ânus, pênis, boca e orofaringe. O Brasil aumentou o 

número de casos de câncer nos últimos anos devido à falta de políticas públicas que 

assegurem a prevenção dessa doença. Desde 2014 o MS incluiu no calendário de 

vacinação de adolescentes a vacina contra os principais tipos de HPV sexualmente 

transmissíveis; no entanto, a meta de cobertura de 80% da população alvo não foi 

atingida. As mídias podem se transformar em ferramentas de auxílio para a população 

na aquisição de conhecimentos e solução de dúvidas, educação e promoção de saúde, 

com objetivo de tornar o conhecimento sobre o vírus e as formas de preveni-lo 

acessível à população. Considera-se que o vídeo produzido por este estudo possa 

contribuir para fomentar o debate com os adolescentes e com seus responsáveis e 

desta forma colaborar com a adesão ao esquema vacinal ao HPV.   
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_____________________________ APÊNDICE A _____________________________ 

Roteiro do vídeo “Quem é esse tal de HPV?”. 
 

ROTEIRO - HPV 
 
[Draw My Life] 
 
Ei, você aí, você já ouviu falar do vírus da HPV? É um vírus transmitido através da 
relação sexual e contatos íntimos. Pode ficar incubado por até 1 ano (Tem referências 
que falam de 6 meses a 2 anos), afeta tanto homens e mulheres, e existem mais de 
100 tipos!! Alguns podendo até causar câncer. 50% da população mundial já teve 
algum tipo de HPV. Alguns são mais agressivos ou menos agressivos, alguns podem 
desaparecer se o corpo estiver equilibrado e o sistema imunológico saudável ou em 
outros casos causar problemas bem mais graves. 
 

[Entrevista] 

Repórter: Bom dia…HPV 

HPV: Bom dia, ESTOU PRONTO .... 

Repórter: Bem, obrigada por nos conceder essa entrevista. Poderia se apresentar para 
os nossos telespectadores? Nós estamos curiosos em saber… quais são os sinais e 
sintomas que você pode causar quando instalado no organismo das pessoas. 

HPV: Sou muito popular!!!! Sou O HPV, um vírus tumoral....Para os que não me 
conhecem sou um causador de uma IST (sorrindo), 

         Posso aparecer em mais de 150 tipos... 

Reporter: Você é uma DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL..... você poderia 
nos contar um pouquinho sobre a sua história? 

HPV: Sim, sim, é verdade...(olhando ironicamente para a repórter) Minha carreira 
começou há muito tempo, em meados dos anos 50 e venho trabalhando muito para me 
tornar conhecido no meio de todos, inclusive entre famosos, artistas, astros de 
Hollywood e astros do rock, e principalmente popular entre os jovens. Aaaahhhh...os 
jovens (divagando)...tão divertidos e desinibidos. Suas festas são geniais. Carnaval 
está aí!!! Estou bombando!!! Todos alegres se beijando, me passando de boca em boca 
até eu me fixar e crescer........... Isto me dá forças para renascer em vários outros 
lugares do corpo. Os sinais? HAHA pois bem… não é sempre, mas tem um bem 
característico. Verrugas. Essa aí é a minha jogada. Sabe essas verrugas pequenas? 
Pode aparecer na vulva,vagina, nas coxas, na boca, mão, pele, na região íntima… às 
vezes formando uma lesão extensa, sabe? E vocês aí dando mole achando que pode 
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ser só um sinal de pele. E sabe o que é o melhor? Podemos até passar de uma pessoa 
pra outra quando tem contato de pele. 

  

 [Draw my life] 
− É importante as mulheres fazerem exame Papanicolau anualmente e os homens a 

peniocospia. 
− Se aparecerem verrugas nas coxas e nas mãos, procurar um dermatologista. 
− Se aparecerem nas regiões íntimas, procurar o ginecologista, para as mulheres, e o 

urologista, para os homens. 
− Se aparecerem na boca, procurar o dentista especialista em doenças da boca 

(estomatologista). 
− Feridas que não cicatrizam localizadas na base da língua ou garganta, além de 

caroços endurecidos no pescoço e dificuldade para engolir podem ser um sinal do 
câncer de orofaringe associado ao HPV. . Se for tratado logo no início, esse 
tratamento pode ser simples e indolor, levando de 8 meses até 2 anos, podendo ser 
encontrado na rede pública. Portanto, em qualquer dúvida, recorra ao médico! 

(HPV atende o celular) 

HPV: Sim..sim...nããão....sim...sim..nãããããooooo.  

(HPV desliga o celular e comenta) 

HPV: Estão tentando acabar comigo através de uma vacina!! Ha..ha..ha....será que 
conseguem?? (divaga por um breve instante). Me desculpe! Podemos continuar. 

Repórter: Sim, claro...HPV, o que todos querem saber é qual é a fórmula para tanto 
sucesso? 

HPV: Meu sucesso acontece porque as pessoas acham que beijinhos em várias 
boquinhas na night, um sexo oral aqui ou ali com vários parceiros nunca tem riscos, 
nunca vai fazer mal algum!!!! (Risada diabólica). Nem imaginam quantas complicações 
posso causar!!!!! É que meu vírus pode provocar alterações nas células, infecções, 
muitas verrugas,podendo chegar até o câncer de colo de útero, vulva,vagina, pênis, 
ânus e atualmente com muita força na orofaringe, ou seja, de boca e garganta. Não é 
formidável poder estar em várias partes do corpo. 

(HPV se aproxima da câmera e pergunta ironicamente) 

HPV: Sabe o que é mais interessante?? Que com pequenos cuidados como usar 
preservativos (camisinhas) e tomar a vacina, sou completamente inofensivo. O meu 
tratamento é pequeno, rápido, simples e indolor se detectado no começo. 
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[Entrevista] 

Repórter: (assustado) - Hum… e quais são as maneiras de proteger? 

HPV: (um momento de silêncio)... Ah mas não é possível que você me faz um a 
pergunta dessas né? Camisinha né, querido! Camisinha! (joga camisinhas na tela). Se 
você não quer a minha linda companhia e das minhas outras amigas ISTs, usa 
camisinha por favor. Ah, tem também aquela vacina que estão dando nos postos, serve 
para prevenir os tipos que causam verrugas e câncer. Mas cá entre nós, eu fico até 
tranquilo, nem me assusto porque eu sei que muitos não tomaram (olha pra câmera) 
Né? 

 

[Draw my life] 

Você provavelmente já ouviu falar da vacina contra HPV, né? Ela está disponível na 
rede pública para meninas entre 9 e 13 anos e meninos de 12 a 13 anos. Ela é aplicada 
em 3 doses, só tem efeito a partir da segunda dose. Nessa fase a vacina tem mais 
eficácia, pois nesse período a produção de anticorpos é maior, garantindo um futuro 
mais saudável TODO TIPO DE HPV TEM TRATAMENTO. Mas não se esqueça, 
PREVENIR É O MELHOR REMÉDIO! 

 

[Entrevista] 

HPV: Deixa eu dar mais alguns dados pra você...No Brasil, 15.000 mulheres por ano 
são diagnosticadas com câncer de colo de útero. O câncer de orofaringe, essa parte da 
amígdala, garganta e língua, relacionados com a HPV indicou como causa o sexo oral. 
Os tumores de cabeça e de pescoço na população mais jovem estão mais ligados ao 
HPV do que ao tabagismo e o álcool. Segundo alguns estudos o sexo oral é a principal 
forma de transmissão do HPV pela boca… legal né? Tudo muito tranquilo. 

Reporter: O que acha dos exames para prevenção? 

HPV: Como???????? (olhar enigmático) 

Reportes: Teste para detectar as ISTs. 

(HPV sorri ironicamente para a câmera) 

HPV: Bem, querida, você mesma acaba de mencionar os problemas: muita gente não 
faz nem exames, nem utilizam preservativos.....(risada longa)..... 

HPV: Satisfeita? Estamos encerrados? 
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[Draw my life] 

Não corra riscos! Previna-se! Faça sempre sexo seguro com camisinha e tome a 
vacina. Se descoberto no começo, pode ser tratado com muitas chances de cura. 

  VACINE-SE CONTRA O HPV – FAÇA SEXO SEGURO COM CAMISINHA –  

  NÃO ESQUEÇA OS TESTES PARA ISTs 


