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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Estima-se que 15% de todos os cânceres em humanos sejam causados por 

infecções virais (BANSAL, SINGH e RAI, 2016) A infecção por HPV (Papilomavírus 

humano) é associada a vários tipos de câncer; como câncer de colo uterino, pênis, 

vulva, canal anal e orofaringe (BOSCH et al., 2002; CHATURVEDI, 2015) estimando-

se que cerca de 5% de todos os casos de câncer sejam atribuídos a infecções por 

HPV (DE FLORA, BONANNI,1995). O HPV é a infecção sexualmente transmissível 

mais comum, atingindo 11,7% da população mundial e praticamente todas as pessoas 

sexualmente ativas terão contato com o vírus ao longo da vida (FORMAN et al., 2012). 

O conhecimento dos efeitos causados pelo vírus na saúde humana, o entendimento 

das suas formas de transmissão e a identificação de fatores associados à sua 

distribuição são imprescindíveis para o controle da infeção e desfechos associados. 

O câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente na população 

feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer, atingindo mais de 16.000 

mulheres anualmente no Brasil, atrás apenas do câncer de mama e do colorretal 

(INCA, 2016), sendo o Papilomavírus apontado como o responsável por, pelo menos, 

99 % dos cânceres cervicais em todo o mundo (BOSCH et al., 2012). 

Adicionalmente, o número de casos de câncer de orofaringe associado ao 

HPV, incluindo base da língua e amídalas, vem crescendo a níveis epidêmicos, 

principalmente em países desenvolvidos e em homens jovens (PYTYNIA et al., 

2014), apesar da redução global do consumo de cigarro e álcool (PEZZUTO et al., 

2015). Assim, tem-se observado um decréscimo no número de casos de câncer 

associados a esses fatores, e um aumento do número de casos de câncer de 

orofaringe, associado à presença de HPV, com uma incidência crescente de 16,3% 

em 1989 para mais de 70% em 2004 (DE FLORA, BONANNI,1995; INCA, 2016). O 

crescimento deste tipo de tumor tem sido de cerca de 5% ao ano nos países 

desenvolvidos, com estimativas de que em 2020, o câncer associado aos tumores 

de orofaringe ultrapasse os tumores de colo uterino (PYTYNIA et al., 2014). No 

Brasil, em 2016, foram diagnosticados 15.490 casos de tumores de cavidade oral, 

incluindo orofaringe, amigdala e base da língua, quase alcançando o número de 

16.340 casos de câncer de colo uterino (INCA, 2016).  
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O aumento da incidência de câncer de orofaringe induzidos por HPV tem 

sido associado a modificações no comportamento sexual, com uma incidência quatro 

vezes maior em homens (FORMAN et al., 2012). 

Embora alguns estudos também tenham apontado para um aumento de risco 

de câncer de orofaringe em companheiros de mulheres com câncer de colo uterino, 

os resultados ainda são inconsistentes (RETTIG, KIESS, FAKHRY, 2015).  

Ante o exposto, este projeto de iniciação cientifica justifica-se pela 

necessidade de se ampliar o conhecimento face a este agravo que acomete cerca 630 

milhões indivíduos por ano em todo o mundo. Ademais, constata-se haver escassez 

de estudos epidemiológicos, sociais e comportamentais que abarquem a temática 

proposta que a investigação do objeto de estudo propõe, sendo primordial buscar 

maiores informações sobre este problema de saúde pública (ANDRADE, 2005), como 

também reunir “dados, informações, padrões, ideias ou hipóteses sobre um problema 

ou questão de pesquisa com pouco ou nenhum estudo anterior” (BRAGA, 2007, p. 

17).  

Outra variável importante que fundamenta a realização deste projeto é a 

possibilidade de gerar resultados, por meio das produções científicas, que poderão 

subsidiar ações estratégicas de profissionais de saúde, gestores e tomadores de 

decisão.  

Portanto, denota-se de relevante investigar o nível de conhecimento referente 

ao HPV na população do Distrito Federal, com vistas a ampliar a disponibilização de 

informações de saúde com valor agregado que atendam às necessidades do usuário 

e satisfaçam as suas expectativas, partindo-se da perspectiva centrada no usuário, e 

enfatizando-se que a informação é tudo o que for capaz de transformar estruturas e 

vir a ser conhecimento para ação (BELKIN e ROBERTSON, 1976; LE COADIC,2004; 

CAPURRO, 2007; KUHLEN, 1990; FREIRE, 1995). Ademais, tem-se que a 

informação é o “meio principal de acesso a uma compressão do social e do cultural” 

e que o uso da informação engloba os contextos cultural e político dos usuários 

(CAPURRO, 2007). 
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2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

2.1 Objetivo geral 

 

A intenção desta pesquisa é investigar o nível de conhecimento referente ao HPV na 

população do Distrito Federal. 

 

2.2 Objetivos Específicos da Pesquisa (OE) 
 

(OE1)   Identificar o perfil socioeconômico e demográfico dos partícipes da pesquisa; 

(OE2)   Analisar o conhecimento dos partícipes acerca da transmissão do HPV;  

(OE3) Realizar o georreferenciamento do conhecimento sobre as formas de 

transmissão e as estratégias para prevenção da transmissão do HPV. 
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3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa classifica-se sob a abordagem mista, tendo em vista que 

os procedimentos de coleta e análise compatibilizam as técnicas quantitativas e 

qualitativas em um mesmo desenho de pesquisa (CRESWELL, PLANO CLARK, 

2011). 

Creswell (2010) aponta que no método misto há a complementariedade entre 

os dados qualitativos e quantitativos, que “são usados lado a lado para reforçar um ao 

outro” (CRESWELL, 2010, p. 39). Neste sentido, Tashakkori e Teddlie (1998) definem 

a abordagem multimétodo como a combinação das metodologias qualitativas e 

quantitativas em um estudo. Para Johnson et al. (2007), a pesquisa mista é aquela  

na qual o pesquisador ou um grupo de pesquisadores combinam 
elementos de abordagens de pesquisa qualitativa e quantitativa (ex: 
uso de perspectivas, coleta de dados, análise e técnicas de inferência 
qualitativas e quantitativas) com propósito de ampliar e aprofundar o 
conhecimento e sua corroboração (JOHNSON et al., 2007, p. 123). 

Paranhos et al. (2016) asseveram que é vantajosa a interação dos métodos, 

posto que retira-se o melhor de cada método e suas contribuições específicas para 

aplicação na pesquisa científica. A Figura 01 ilustra este argumento. 

Figura 01 - Complementariedade das abordagens 

 

Fonte: Paranhos et al., 2016, p. 389. 

http://www.scielo.br/img/revistas/soc/v18n42/1517-4522-soc-18-42-00384-gf1.jpg
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Greene, Caracelli e Grahan (1989) estabelecem que os projetos de métodos 

mistos são aqueles que compreendem ao menos um método qualitativo e um método 

quantitativo; o que favorece o aprimoramento da qualidade da pesquisa científica 

(PARANHOS et al., 2016).  

A escolha da abordagem de métodos mistos para esta pesquisa fez-se 

necessária com vistas a um maior enriquecimento e a um melhor entendimento da 

complexidade do problema de pesquisa em questão, posto que a pesquisa de 

métodos mistos é “como uma lente ou perspectiva teórica [...] para estudar gênero, 

raça, ou etnicidade, incapacidade, orientação sexual e outras bases de diversidades 

(CRESWELL, 2010, p. 95-96).  

Ademais, segundo Creswell e Plano Cark (2011), a abordagem mista tem sido 

utilizada nas Ciências Social e de Saúde. Utiliza-se o procedimento de métodos mistos 

sequencias aquele “em que o pesquisador procura elaborar ou expandir os achados 

de um método com os de outro método” (CRESWELL, 2010, p.39). Logo, serve-se, 

primeiramente, do método quantitativo e prossegue-se com o método qualitativo, em 

que a pesquisadora emprega a entrevista estruturada como técnica de coleta de 

dados, com a finalidade de dar vozes aos participantes, ampliar a percepção reflexiva 

do problema (CRESWELL, PLANO CLARK, 2011) e aprofundar os achados da 

abordagem quantitativa (PARANHOS et al., 2016), proporcionando desta forma um 

olhar diferenciado do mundo social 

[...] que ativamente nos convida a participar do diálogo sobre múltiplas 
maneiras de ver e ouvir, múltiplas maneiras de extrair sentido do 
mundo social, e múltiplos pontos de vista sobre o que é importante e 
dever ser valorizado e apreciado (GREENE, 2007, p.20).  

 

Face a este olhar diferenciado, deve-se considerar os distintos papéis sociais 

que os indivíduos desempenham na sociedade e os impactos que as dimensões 

socioculturais, político-econômicas e físicas causam nos indivíduos (PINTO e 

ARAÚJO, 2012), assim como o contexto social em que a informação se insere 

(SOUZA, 2016).  

Alinhando-se a abordagem metodológica estabelecida para esta pesquisa à 

concepção filosófica, definida por Creswell (2010, p. 28) como a “orientação geral 

sobre o mundo e sobre a natureza da pesquisa defendidas por um pesquisador”, tem-

se que para este estudo considera-se a concepção pragmática como base filosófica.  
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Os pesquisadores pragmáticos enfatizam o problema da pesquisa e utilizam 

todas as abordagens disponíveis para compreendê-lo e solucioná-lo (ROSSMAN e 

WILSON, 1985). Ainda neste sentido, de acordo com Tashakkori e Teddlie (1998), a 

concepção filosófica que melhor se ajusta aos métodos mistos é a pragmática, visto 

que os pesquisadores fundamentam-se tanto nas suposições quantitativas quanto nas 

qualitativas para buscar o entendimento do problema de pesquisa (CRESWELL, 

2010). Ademais, é mister destacar que 

[...] os pragmáticos concordam que a pesquisa sempre ocorre em 
contextos sociais, históricos, políticos, entre outros. Dessa maneira, os 
estudos de métodos mistos podem incluir uma feição pós-moderna, 
um enfoque teórico o qual reflita objetivos de justiça social e objetivos 
políticos (CRESWELL, 2010, p. 35). 

 Corroborando esta premissa, o sociólogo Pierre Bordieu (1983) assevera que 

compreender o habitus dos indivíduos como produto das relações sociais favorece a 

interpretação das informações advindas do processo de investigação, que, por sua 

vez, impacta na prática do mundo real; assim como, segundo Durkheim (2002), 

estudar o contexto social dos indivíduos contribui para a percepção de mundo, dos 

significados subjetivos das experiências destes indivíduos e sua própria 

representação social (PINTO e ARAÚJO, 2012). 

No que tange ao propósito do estudo desta pesquisa, este se caracteriza 

como descritivo, tendo em vista que objetiva  

 

[...] descrever as características de determinada população ou 
fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve 
o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 
observação sistemática (KAUARK, MANHÃES e MEDEIROS, 2010, 
p.29). 

 

Para Andrade (2005), na pesquisa descritiva os fenômenos do mundo físico e 

humano são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, 

observando-se a neutralidade científica do pesquisador face ao objeto de estudo 

(COMTE,1988). Neste contexto, o pesquisador deve-se manter eticamente neutro 

(KAURARK, MANHÃES e MEDEIROS, 2010). Ademais, o propósito de estudo 

descritivo é retratar, em profundidade, indivíduos, determinadas situações ou 

realidades, grupos sociais, interações e objetos sociais (SEKARAN, 2000).  
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Quanto ao tipo de raciocínio, para este projeto aplica-se o raciocínio indutivo, 

no qual  

[...] o antecedente são dados e fatos particulares e o consequente uma 
afirmação mais universal [...] o resultado desse processo de 
observação e análise dos fatos concretos é uma norma, uma regra, 
uma lei, um princípio universal, que constitui sempre uma 
generalização (SEVERINO, 2007, p. 89). 

 

Portanto, no método indutivo parte-se da experiência de constatações 

particulares e toma-se consciência da repetição de fatos, comportamentos, premissas 

e valores, levando-os ao desenvolvimento das teorias e de leis gerais (ANDRADE, 

2005). 

Na concepção de Ruiz (1995, p. 114), “a indução científica parte do fenômeno 

para chegar à lei geral. Observa-se, experimenta, descobre a relação causal entre 

dois fenômenos e generaliza esta relação em lei, para efeito de predições”. 

Bacon (1973) considera que por meio da investigação dos fenômenos é 

possível desenvolver uma hipótese explicativa da causa do fenômeno, e pela indução 

chega-se a conclusões prováveis. Corroborando este pensamento, Richardson (2008) 

destaca que o método indutivo fundamenta-se na observação de fenômenos com o 

propósito de comparar suas correlações, a fim de construir axiomas, proposições e 

conclusões generalizáveis. Segundo Ozmon e Craver (2004, p.68) 

[...] a indução é a lógica de chegar-se a generalizações baseadas em 
observações sistemáticas de particularidades. A indução envolve 
coletar dados a respeito de particularidades, mas não é meramente 
uma catalogação ou enumeração de dados. Os dados devem ser 
analisados; onde contradições forem encontradas, algumas ideias 
devem ser descartadas. Além disso, os fatos devem ser processados 
ou interpretados ao mesmo tempo (OZMON e CRAVER, 2004, p. 68). 

 

Em se tratando da natureza da pesquisa, esta se classifica como aplicada, 

posto que se refere a práxis na resolução de determinada investigação científica 

(DALFOVO, LANA, SILVEIRA, 2008). Na concepção de Kaurark, Manhães e Medeiros 

(2010, p. 27), a pesquisa aplicada “objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática, dirigida à solução de problemas específicos”. 

Somando-se às definições supracitadas, Vergara (1997) afirma que esta 

categoria de pesquisa tem finalidade prática na deliberação de indagações concretas 
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de estudos, em campos práticos (FLICK, 2004). Ademais, visa resolver questões ou 

necessidades imediatas (APPOLINÁRIO, 2004), referindo-se à prática do 

conhecimento científico para fins explícitos de intervenção na realidade social. 

Enfatiza-se que a pesquisa científica aplicada, não obstante a finalidade prática 

da pesquisa, ela pode contribuir teoricamente com novos fatos para o planejamento 

de novas pesquisas ou mesmo para a compreensão teórica de certos setores do 

conhecimento. De acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 78) 

[...] a pesquisa aplicada tem como motivação a necessidade de 
produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com o 
objetivo de “contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou 
menos imediata do problema encontrado na realidade (BARROS e 
LEHFELD, 2000, p. 78).  

 

Quanto ao método/técnica, aplica-se para a pesquisa em questão o método 

survey, que “pode ser descrito como a obtenção de dados ou informações sobre 

características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, [...] por meio de 

um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário” (FREITAS et al., 2000.p 

105). Os dados advindos por meio do survey propiciam informações quanto à 

prevalência, distribuição de traços e atributos e inter-relação entre as variáveis da 

amostra da população estudada (BABBIE, 2001). 

Os surveys amostrais são realizados para entender a população maior da qual 

a amostra foi inicialmente selecionada. As análises em pesquisas de survey visam 

desenvolver proposições e descrições gerais sobre o comportamento humano e sobre 

os fenômenos sociais, assim como fazer asserções explicativas sobre a população 

(BABBIE, 2001). Ademais, segundo Bryman (1989, p. 104) 

[...] a pesquisa de survey implica a coleção de dados[...] em um 
número de unidades e geralmente em uma única conjuntura de tempo, 
com uma visão para coletar sistematicamente um conjunto de dados 
quantificáveis no que diz respeito a um número de variáveis que são 
então examinadas para discernir padrões de associação 
(BRYMAN,1989, p. 104). 

Na concepção de Pinsonneault e Kraemer (1993), o emprego do survey é 

relevante em pesquisas exploratórias e descritivas por identificar situações, atitudes, 

práticas e opiniões acerca de determinada população-alvo. Para esta pesquisa, o 

desenho de survey trata do interseccional (cross-sectional), no qual os dados 
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empíricos são coletados, em certo momento, de uma amostra selecionada para 

descrever alguma população mais abrangente na época do estudo.  

Ao associar o desenho de survey supracitado ao horizonte temporal deste 

estudo, este se caracteriza de corte transversal, pois a coleta de dados realiza-se em 

um momento histórico e em um curto período de tempo (PAYNE; PAYNE, 2004). 

Ainda em relação ao tempo de realização do estudo, no estudo longitudinal, a 

pesquisa é realizada em um determinado momento, em um ponto no tempo, num 

único instante no tempo, obtendo um recorte momentâneo do fenômeno investigado. 

Alinhando-se o método/técnica de pesquisa ao ambiente de estudo utiliza-se 

o natural, inerente dos participantes, tendo em vista que é fundamental estudar o 

fenômeno de interesse da pesquisa no ambiente real em que a população se encontra 

e vivencia o problema, sendo assim diretamente observados (SEVERINO, 2007).  

No cenário natural da pesquisa, a observação de fatos e fenômenos, tal como 

ocorrem espontaneamente, proporciona o estudo de comportamentos e atitudes que 

não podem ser produzidos em laboratório (LAKATOS e MARCONI, 2012). 

Outrossim, considerando que “os elementos naturais e sociais estão em 

relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam processos de criação 

cultural e tecnológica e processos históricos e sociais” (REIGOTA, 2004, p.14), a 

análise do objeto de pesquisa no espaço intrínseco em que ele se sucede 

(GONÇALVES, 2001) é fator primordial para a compreensão do objeto deste estudo. 

No que se refere à técnica de coleta de dados, utiliza-se a condução de 

entrevista, cujo objetivo é a obtenção de informações do entrevistado sobre 

determinado assunto ou problema (LAKATOS e MARKONI, 2012), visando aprender 

o que os sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e argumentam sobre 

determinado assunto (SEVERINO, 2007), permitindo um exame minucioso e 

detalhado de determinado tópico ou experiência, por meio da interação entre o 

pesquisador e o entrevistado (COSTA e COSTA, 2001). Segundo Andrade (2005, p. 

146), esta técnica também objetiva 

[...] averiguar fatos ou fenômenos: identificar opiniões sobre fatos ou 
fenômenos; determinar, pelas respostas individuais, a conduta 
previsível em certas circunstancias; descobrir os fatores que 
influenciam ou que determinam opiniões, sentimentos e condutas 
(ANDRADE, 2005, p.146). 
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A entrevista caracteriza-se em conversa direcionada consistindo no 

desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de um certo ato 

social com a conversação, capaz de explorar vozes e experiências (SILVERMAN, 

2009). 

A entrevista é uma técnica para coleta de dados utilizada na investigação 

social para corroborar o diagnóstico ou tratamento de um problema social (LAKATOS 

e MARKONI, 2012), proporcionando a compreensão em profundidade da temática 

estudada, além do fornecimento de informação contextual valiosa para explicar alguns 

achados específicos (BAUER e GASKELL, 2000). 

 Correlacionando-se a técnica de coleta de dados ao instrumento de coleta de 

dados, tem-se que para esta pesquisa é aplicado um roteiro de entrevista estruturado, 

no qual as questões são direcionadas e previamente estabelecidas com determinada 

articulação interna (SEVERINO, 2007; LAKATOS e MARKONI, 2012), seguindo um 

roteiro preestabelecido, com perguntas antecipadamente estruturadas, em que este é 

aplicado da mesma forma a todos os sujeitos da pesquisa com a finalidade de se obter 

respostas às mesmas perguntas (COSTA e COSTA, 2001; ANDRADE, 2005), 

permitindo “que todas elas sejam comparadas com o mesmo conjunto de perguntas e 

que as diferenças devem refletir diferenças entre os respondentes e não diferenças 

nas perguntas” (LODI, 1974, p. 16). 

Considerando que a pesquisa em questão trata-se de abordagem 

metodológica mista, fez-se necessária a escolha de técnicas de análise de dados que 

proporcione um olhar multifacetado sobre os dados coletados (CAMPOS, 2004). 

Portanto, combina-se o método de análise estatística descritiva para os dados 

quantitativos e o rigor metodológico da análise do conteúdo, referindo-se à abordagem 

qualitativa. Neste caso, a análise de conteúdo oportunizará a incorporação do 

significado, da intencionalidade e a qualificação das vivências das percepções e 

fenômenos dos dados quantitativos (BARDIN, 1995) face às construções humanas 

significativas. 

Para Bardin (1995, p.42), a análise de conteúdo configura-se como  

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos (BARDIN, 1995, p. 42). 
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Corroborando este pensamento, Creswell (2010) afirma que a análise de 

conteúdo consiste na extração de sentido dos dados de texto e imagem, com vistas a 

extrapolar as incertezas e enriquecer a interpretação dos dados obtidos. 

No tratamento dos dados quantitativos utiliza-se análise estatística descritiva 

das informações quantitativas, com a finalidade de responder a perguntas referentes 

aos fenômenos sociais, referindo-se ao resumo dos dados para melhor compreensão 

das informações por eles fornecidas (AGRESTI e FINLAY, 2012). A estatística 

descritiva objetiva reduzir os dados a uma forma mais simples e de fácil entendimento 

sem distorcer ou perder muita informação (AGRESTI e FINLAY, 2012). Outrossim, 

aplica-se a estatística para atribuir sentido aos dados coletados de modo que o 

problema de pesquisa possa ser respondido. 

 O teste estatístico utilizado para comparar as variáveis e associações de 

hipótese é o Qui-quadrado (X2), tendo em vista o interesse em verificar se frequências 

obtidas empiricamente diferem significativamente ou não das que se esperariam de 

um conjunto de supostos teóricos. Adota-se o intervalo de 95% de confiança. 

Ademais, para a realização do georreferenciamento do conhecimento sobre 

as formas de transmissão e as estratégias para prevenção da transmissão do HIV, 

faz-se uso da base cartográfica dos subdistritos de residência do Distrito Federal, em 

projeção do Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas - SIRGAS 2000. 

Os achados são apresentados em mapas temáticos, e emprega-se o software - QGIS. 

 

3.1 Critérios Éticos 

 

Tendo em vista a conveniência de se examinar os aspectos éticos de 

pesquisas envolvendo seres humanos, o projeto deverá ser aprovado pelo Comitê de 

Ética. 

 

3.2. Universo da Pesquisa 

 

A amostra do estudo foi definida a partir dos dados populacionais do Distrito 

Federal estimados pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal – 

CODEPLAN. Considerando que é desconhecido o parâmetro que define a 
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variabilidade referente à população do Distrito Federal, foi utilizada a variabilidade 

máxima (50%), além disso, assumindo o erro máximo admissível de 5% e uma 

confiança de 95%, o tamanho amostral para um plano de amostragem aleatória 

simples resultou em 385 (trezentos e oitenta e cinco) indivíduos distribuídos em todo 

o Distrito Federal. Com o intuito de obter maior representatividade dos dados, a 

amostra foi estratificada segundo as 15 (quinze) Regiões Administrativas (RA), 

proporcionalmente ao tamanho populacional de cada local, conforme mostra o quadro 

a seguir. Como houve aproximações na alocação dos indivíduos em cada RA o 

tamanho amostral resultante ficou em 408 (quatrocentos e oito) indivíduos. 

A representatividade da amostra fez-se necessária para que os resultados 

obtidos pudessem ser generalizados para a população total do universo (SALOMON, 

1996).  

 

 

Critérios de inclusão 

 

Foram considerados elegíveis para participarem do estudo homens e mulheres que 

cumpriram os seguintes critérios: 1) ter tido relações sexuais pelo menos uma vez na 
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vida; 2) ter 18 anos ou mais; 3) morar, residir nos subdistritos do Distrito Federal;4) 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

 

Critérios de exclusão  

 

Foram excluídos da amostra participantes menores de 18 anos de idade, que estavam 

sob a influência de drogas, incluindo álcool, no momento da entrevista e que não 

residiam no Distrito Federal. 
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