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PAPILOMA VIRUS HUMANO (HPV): RASTREAMENTO EM MULHERES
QUE RESIDEM NO SETOR PEROBEIRAS NA CIDADE DE MINEIROS – GO

Fabiana F. Rodrigues Da Cunha1
Gabriel Spechoto Moreira1
Jemina Norâmy Neves Palheta1
Júlia Vilela Rezende1
Lilian Socorro Menezes De Souza1
Viviane Cristina Caldeira2
Maisa Ribeiro3

RESUMO: O Papiloma Vírus Humano (HPV) é um vírus resistente que atinge preferencialmente
a pele e a mucosa. O contágio ocorre por diversas vias, inclusive sexual como por contato oralgenital, genital-genital, anal-genital ou até mesmo manual-genital. Este vírus tem sido
frequentemente associado ao câncer de colo do útero (CCU), onde se estima que a cada ano surjam
cerca de 530 mil novos casos entre as mulheres. De acordo com a Organização Mundial da Saúde,
o CCU pode ser classificado como quarto tipo de câncer mais comum entre população feminina,
sendo responsável por 265 mil óbitos por ano. O tumor se desenvolve a partir de alterações do
epitélio uterino denominadas lesões precursoras, que na maioria das vezes são totalmente curadas,
porém se não tratadas podem evoluir severamente para malignidade. A principal forma de
prevenção para esta doença é o uso de preservativos. Recentemente, está sendo comercializada e
ofertada pelo governo a vacina quadrivalente, capaz de promover o desenvolvimento de
anticorpos contra as principais cepas do HPV (6, 11, 16 e 18), sendo recomendada para meninas
de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 15 anos, segundo a lei nº 11.664 de 29 de abril de 2008. A
finalidade deste estudo é implantar um sistema de mapeamento, registro e notificação de casos
em mulheres infectadas pelo vírus HPV possibilitando avaliar a incidência de CCU no setor
Perobeiras da cidade de Mineiros – GO e registrar na unidade de origem todas as mulheres que
apresentarem este tipo de infecção. Essa ação busca facilitar o serviço de controle de doenças da
Unidade Básica em Saúde Perobeiras, bem como, da comunidade, pois a partir de um
levantamento de dados coerentes, estratégias específicas serão tomadas com o intuito de melhoria
na qualidade de vida da população ali assistida.
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