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RESUMO:
Introdução: O câncer cervical é um dos mais comuns entre as mulheres de todo o mundo e as infecções
pelo Papilomavírus Humano (HPV) estão intimamente relacionadas a este tipo de neoplasia. Uma das
formas de controle é a vacina, que em 2014 foi introduzida ao calendário de vacinação do Brasil. Diversos
países têm desenvolvido estudos sobre o conhecimento e a percepção a cerca do tema a ﬁm de identiﬁcar
particularidades locais e auxiliar em programas de saúde pública. Objetivo: Analisar o conhecimento e a
percepção das mães de adolescentes sobre HPV e câncer cervical para identiﬁcar as dúvidas/diﬁculdades
e posteriormente ser realizada uma ação educativa para esse público. Metodologia: O trabalho foi
realizado em duas Unidades Básicas de Saúde do município de Ouro Preto. Ao todo foram entrevistadas 62
mães das adolescentes que poderiam receber a vacina contra o HPV. O conhecimento e a percepção das
mães nas questões sobre: HPV, vacina e câncer cervical, foram avaliados por meio de escores (Muito Bom,
Bom, Regular e Ruim) de acordo com o número de perguntas corretas correspondentes ao conhecimento e
a percepção. Resultados: A maioria das mães já ouviu falar sobre o HPV (75,8%) e sobre a vacina contra o
HPV (53,2%). Em relação ao conhecimento real, as mães obtiveram escore Regular/Bom (58%) e 6%
alcançaram Muito Bom. As principais dúvidas foram sobre os sinais e sintomas da infecção pelo HPV e as
causas do câncer do colo do útero em que apenas 3,2% e 4,8%, respectivamente, souberam responder.
Quanto ao exame Papanicolaou, 61,3% das mães souberam descrever com clareza como é o
procedimento e; sobre as vacinas (85,5%) demonstraram compreender bem a função de prevenção.
Conclusão: As mães julgavam saber mais do que realmente conhecem sobre os temas abordados. Estes
resultados apontam particularidades locais e a necessidade de ações educativas que possam auxiliá-las a
elucidarem melhor a relação do HPV e câncer cervical e outras dúvidas relacionadas ao tema.
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