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RESUMO 

O HPV (Papilomavirus Humano) é uma doença sexualmente transmissível (DST) que 

atinge tantos porcento da população mundial e tem relação direta com a gênese de 

canceres, tal como o câncer de colo de útero, um dos tumores mais recorrentes entre 

as mulheres. Esta patologia ganhou visibilidade com a campanha nacional de vacinação 

contra o vírus desenvolvida pelo Ministério da Saúde (MS), no ano de 2014, tendo como 

grupo focal meninas de 11 a 13 anos. Posteriormente, no ano de 2015, a campanha foi 

repetida e ampliada inserindo meninas a partir dos 9 anos, e portadoras de HIV de 9-26 

anos. Durante as campanhas de vacinação as informações divulgadas foram 

comumente descontextualizadas de dados médico-científicos, prevalecendo a difusão 

do conhecimento popular entre as mais diversas mídias. O enfoque das campanhas de 

saúde em meninas, tanto pelo MS quanto pela mídia geral, contribuiu que lacunas e 

questionamentos permanecessem presentes no que tange o conhecimento da 

população em relação ao HPV, gerando desinformação e mitificação da doença. Neste 

contexto, os blogs são uma ferramenta de constante uso pelo público adolescente, visto 

que traduzem informações acerca das DTSs de modo dinâmico e com fácil assimilação, 

ainda que o seu conteúdo mescle informações científicas e leigas sem qualquer critério 

de distinção. Deste modo, aqui analisamos o conteúdo reportado para o HPV em dois 

blogs não governamentais criados por leigos, um de identidade previamente feminina e 

outro masculina e o seu papel como recurso na disseminação de informações científicas 

atreladas a esta doença.  

 

Palavras-chave: HPV, blogs, Divulgação Científica. 
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ABSTRACT 

HPV (Human Papillomavirus) is a sexually transmitted disease (STD) that affects as 

many percent of the world's population and is directly related to the genesis of cancers, 

such as cervical cancer, one of the most recurrent tumors among women. This pathology 

gained visibility with the national campaign of vaccination against the virus developed by 

the Ministry of Health (MS) in the year 2014, having as focus group girls from 11 to 13 

years. Subsequently, in the year 2015, the campaign was repeated and expanded by 

inserting girls from the age of 9 and those with HIV from 9 to 26 years old. During the 

vaccination campaigns the information disclosed was commonly decontextualized from 

medical-scientific data, prevailing the diffusion of popular knowledge among the most 

diverse media. The focus of health campaigns on girls, both by MS and by the general 

media, contributed to the fact that gaps and questions remained present regarding the 

knowledge of the population regarding HPV, generating disinformation and mythification 

of the disease. In this context, blogs are a tool of constant use by the adolescent public, 

since they translate information about the DTSs in a dynamic way and with easy 

assimilation, although its content combines scientific and lay information without any 

criterion of distinction. In this way, we analyze the content reported for HPV in two non-

governmental blogs created by lay people, one of previously female and one male 

identity, and its role as a resource in the dissemination of scientific information related to 

this disease. 

Keywords: HPV, blogs, Scientific Dissemination.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Papilomavirus Humano ou Human papiloma virus (HPV) é um vírus transmitido 

predominantemente por via sexual e possui mais de 150 tipos diferentes, com alguns 

apresentando risco oncogênico, e outros sendo relacionados a verrugas benignas 

(CODES et al. 2006; COSTA e CORTINA, 2009; ROSA et al., 2009; SOUZA et al., 2015). 

Informações sobre esta doença tem conquistado maior visibilidade através das 

campanhas nacionais de vacinação contra o HPV, nos anos de 2014 e 2015, e devido 

a relação direta deste vírus com o câncer de colo uterino (CODES et al. 2006; COSTA 

e CORTINA, 2009). 

No Brasil, o câncer de colo de útero é o terceiro tipo de tumor mais recorrente 

entre as mulheres e a quarta maior causa de morte desse grupo (BRASIL, 2014; SOUZA 

et al., 2015). A gênese do carcinoma uterino ainda não é completamente entendida, 

ainda que registros na literatura infiram uma relação do aparecimento de câncer de colo 

do útero com a infecção por HPV (BEZERRA et al., 2005; ROSA et al., 2009). A 

presença do HPV em infectados contribui para o aparecimento de diversos carcinomas, 

além do câncer de colo do útero (e.g. câncer oral), (NONNENMACHER et al., 2002). 

Sendo assim, atitudes preventivas como os exames anuais de Papanicolau, para a 

detecção do carcinoma em estágios iniciais (PORTO, 2005) e a vacinação precoce 

contra o HPV são de suma importância para a saúde da mulher. Além disso, ainda que 

as atitudes preventivas estejam frequentemente associadas às mulheres, os homens 

também podem contrair o HPV e não ter a manifestação dos sintomas dessa doença 

visíveis externamente, o que aumenta o risco de contaminação entre parceiros. Em 

apenas 2% da população masculina brasileira há manifestação aparente em forma de 

verrugas ou associado ao câncer de pênis ou oral (MENDONÇA e ALMEIDA, 2005; 

CASTRO e BUSSOLOTI FILHO, 2006; COSTA et al., 2013).  

Tendo em vista os aspectos descritos anteriormente, no ano de 2014 o Ministério 

da Saúde articulou pela primeira vez a campanha de vacinação contra o HPV, 

inicialmente para meninas adolescentes de 11 a 13 anos. Iniciativa foi repetida e 

ampliada nos anos de 2015 e 2016. Nestes períodos diversas informações 

descontextualizadas foram difundidas, tanto pela própria população quanto através de 

diversas mídias, tomando como referência a campanha de 2014 (QUEVEDO et al., 

2015). Dentro deste contexto, diversos blogs foram criados divulgando informações 

sobre o HPV, mas poucos trataram do tema considerando o conhecimento científico 

vigente e sua associação com as campanhas públicas de vacinação. Isto se torna uma 

evidente problemática, visto que alguns autores ressaltam que a principal fonte de 

pesquisa sobre DSTs do público adolescente é a internet (BORGES e SCHOR, 2005; 
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CODES et al., 2006; FERREIRA, 2009; CIRINO, NICHIATA, BORGES, 2010; CONTI et 

al., 2010; MAROLA, SANCHES e CARDOSO 2011; NASCIMENTO et al., 2013). 

Ademais, a difusão de informações nestes blogs, tal como nas campanhas de vacinação 

e outras mídias (e.g. rádio e tv), é enfocada em meninas (mulheres jovens entre 9 e 13 

anos) e, deste modo, diversas questionamentos e lacunas são gerados, favorecendo 

assim criação de soluções mitificadas para a doença (QUEVEDO et al., 2015). 

A motivação para a construção deste trabalho surgiu das minhas vivências 

profissionais como Inspetora de Ensino de uma instituição pública federal no bairro de 

Realengo, Rio de Janeiro, Brasil. Durante o período das campanhas de vacinação 

contra o HPV de 2014 e 2015, acompanhando o dia-a-dia das estudantes, pude 

perceber que havia uma forte resistência das meninas em tomar a primeira dose, e 

quando tomavam, não dão continuidade à vacinação, por conta própria, no posto de 

saúde, o que envolve obrigatoriamente o acompanhamento de um responsável. Muitas 

delas não tinham nenhuma informação sobre a doença, e suas consequências e da 

importância da vacinação na prevenção, propiciando o surgimento de boatos. Além 

disso, uma parte considerável da informação obtida em relação ao HPV por estas alunas 

foi majoritariamente adquirida pela web. Com a facilidade atual do acesso à internet, os 

adolescentes tentam encontrar respostas para os mais variados temas, inclusive 

quando o assunto é DST (BORGES e SCHOR, 2005; CODES et al., 2006; FERREIRA, 

2009; CIRINO, NICHIATA, BORGES., 2010; CONTI et al., 2010; NASCIMENTO et al., 

2013), sendo os blogs uma forma fácil de acesso a informação por este público 

(AMARAL, RECUERO e MONTARDO, 2009; FREDERISH, 2008; ARAÚJO, 2014). 

Visando entender o nicho que os blogs ocupam quando o assunto tratado são doenças 

sexualmente transmissíveis, este trabalho. Quando falamos em Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DSTs) comumente nos deparamos com mitos e tabus. Apesar da Aids 

ser um tema recorrente em campanhas de saúde contra DSTs, nas mídias e até como 

referênica principal quando falamos em saude sexual nas escolas podemos perceber 

diversos problemas relatados tanto em pesquisas em escolas quanto em unidades de 

saúde. O objetivo de analisar o conteúdo dos textos e imagens divulgados em dois blogs 

não governamentais relacionados ao HPV criados por autores leigos, um que assume 

identidade feminina e outro masculina. Segundo Monteiro e Monteiro (2005) os meios 

de comunicação podem atuar positivamente ou negativamente na Educação em Saúde, 

necessitando de grande cuidado no que é divulgado. Tendo em vista que nem sempre 

as fontes de informações contidas na internet são seguras e que, parto da ideia que é 

possível que os textos postados na internet podem dispensar a vacinação contra o HPV, 

refletindo em algum tipo de resistência na adesão ao longo das campanhas. Por isso, 
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aqui neste trabalho, busco verificar algumas informações postadas em blogs leigos 

sobre o assunto e que podem interferir, de alguma forma, na decisão de se tomar a 

vacina ou não e na prevenção contra o vírus. 

Monteiro e Monteiro (2005) destacam a necessidade de estudos dos veículos de 

comunicação, incluindo a internet, para dimensionar a integração e seus efeitos na 

saúde sexual da população. No campo da Divulgação Científica (DC) existem trabalhos 

que investigam ou mostram como cientistas, professores e jornalistas usam a DC na 

internet de forma intencional (FERRAZ, 2007; CAREGNATO e CAXIAS DE SOUSA, 

2010; PORTO, 2010; PORTO e PALACIOS, 2012; FLORES e GOMES, 2013), 

entretanto há escassez de trabalhos que analisem o tipo de informação que é 

transmitida por leigos, e de que forma isso pode contribuir positiva ou negativamente 

para a disseminação da ciência.   
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Verificar como as informações divulgadas e difundidas sobre o HPV em dois 

blogs de autores leigos, um de autor autodeclarado homem e outro de autora 

autodeclarada mulher, podem influenciar na decisão de jovens a aderir ao programa 

governamental de vacinação. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Analisar o conteúdo dos textos e imagens relacionados ao HPV presentes nos 

dois blogs confrontando-o com os referenciais teóricos da Saúde e da 

Divulgação Científica. 

• Verificar a existência de alguma informação que desencoraje aos jovens a tomar 

a vacina contra o HPV oferecida pelo setor público. 

• Analisar os antagonismos e sincronismos dos textos no que diz respeito às 

postagens feitas pelo autor supostamente homem e a autora supostamente 

mulher. 

• Investigar o que os blogs criados por autores leigos falam sobre o HPV, tanto do 

ponto de vista feminino quanto do masculino e que tipo de repercussão isso pode 

causar no público leitor. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

3.1. HP o quê? 

O Papilomavirus Humano (HPV) é um vírus transmitido sexualmente através do 

contato direto com a pele ou mucosa infectada, podendo ocasionar lesões contagiosas 

(CODES et al. 2006; COSTA e CORTINA, 2009; ROSA et al., 2009; SOUZA et al., 2015). 

Em alguns casos, o uso do preservativo não assegura proteção contra o HPV, visto que 

em contato com regiões do corpo desprotegidas o vírus pode ser transmitido, 

independente do ato sexual (ARCOVERDE e WALL, 2005; VARGENS et al., 2013). A 

infecção pelo HPV é considerada a principal causa do câncer do colo do útero, além da 

exposição a fatores de risco como tabagismo, multiplicidade de parceiros sexuais e uso 

prolongado de contraceptivo oral (NONNENMACHER et al., 2002; SOUZA, PONTE; 

ARAÚJO JÚNIOR., 2015). 

A infecção pelo HPV é descrita em três formas: Clínica, Subclínica e Latente. 

Definidos por Russomano et al. (1998) da seguinte forma: 

• Forma clínica: O portador apresenta lesões vegetantes (verrugas genitais ou 

condilomas) na região anugenital (ânus e genitália), visíveis a olho nu; 

• Forma subclínica: Observadas no portador através do coloscópio e após a 

aplicação de ácido acético; 

• Forma latente: É definida pela presença do DNA viral no portador sem evidências 

histológicas da infecção. 

O sucesso no tratamento das formas clínica e subclínica da infecção pelo HPV é 

considerado quando ocorre o desaparecimento das lesões, não havendo 

necessariamente a cura da infecção (RUSSOMANO et al., 1998). O indivíduo que 

apresenta quadro infeccioso é portador do vírus e, deste modo, deve ser monitorado 

para evitar o desenvolvimento de uma neoplasia (idem., 1998). 

Russomano et al. (1998) criticam a condição homogênea empregada no tratamento 

da infecção pelo HPV e apresentam algumas problemáticas, tais como: 

• Tratar somente as lesões clínicas; 

• Dificuldade em tratar a forma subclínica; 

• Impossibilidade atual em tratar a forma latente; 

• Nenhum dos tratamentos empregados atualmente erradica o HPV; 

• A única indicação para o tratamento da forma subclínica seria prevenir o 

desenvolvimento neoplásico futuro. 



 
 

6 
 

3.2. A vacina  

 As primeiras vacinas surgiram em 1993 com o intuito de ser uma profilaxia contra 

o câncer do colo de útero, sendo comercializadas no Brasil apenas em 2006 (GOMES, 

2014).  A vacina distribuída atualmente pelo MS é a quadrivalente que imuniza contra o 

HPV de baixo risco (HPV 6 e 11) e de alto risco (HPV 16 e 18), sendo o primeiro 

relacionado as verrugas, enquanto o segundo é frequentemente associado a 

oncogênese (CODES et al. 2006; COSTA e CORTINA, 2009; ROSA et al., 2009; 

BRASIL, 2014; SOUZA et al., 2015). A vacina é constituída de uma combinação de 

proteínas denominada de “vírus-like particles” (VLP), sendo estas morfologicamente 

semelhantes ao vírus, mas destituídas de DNA, ;idênticas ao vírion do HPV. As VLPs 

são consideradas seguras, e induzem uma forte resposta imune sem o risco de infecção 

ou de produção de uma neoplasia (DERSHAN e SARIAN, 2007). Aconselha-se a tomar 

a vacina antes da iniciação sexual pois, desta forma, provavelmente ainda não ocorreu 

o contato com algum dos tipos de HPV.  

 

3.3. Adolescência e o HPV 

  No âmbito escolar, quando se trata de doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs), as discussões sobre o HPV são comumente negligenciadas, enquanto uma 

maior ênfase é dada na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS/SIDA) (ABREU 

et al. 2014). A frequente rapidez no qual as informações sobre DSTs tem sido 

transmitida pela mídia, em muitos casos com dados descontextualizados ou 

equivocados, associadas a precocidade sexual reportada para os jovens favorece que 

o conhecimento acerca do tema seja escasso, e que a prevenção seja frequentemente 

ignorada por este público (COSTA e CORTINA, 2009; CIRINO, NICHIATA, BORGES et 

al.,2010). Além da precocidade, a multiplicidade crescente de parceiros, tem aumentado 

a probabilidade de contágio por alguma DST entre os jovens (MELLO, 2009; SOUZA, 

2014).  

Abreu et al. (2014) estudaram a consciência dos adolescentes em relação as 

DSTs em Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro, e apontam que a precocidade dos 

adolescentes em relação a prática sexual, durante um período em que estão construindo 

sua identidade, favorece que sejam altamente influenciados pelos meios de 

comunicação, além de possuírem pouca informação e limitada percepção em torno dos 

riscos de contágio por DSTs e de sua sexualidade. No mesmo trabalho, os autores 

solicitaram aos adolescentes que citassem exemplos de DSTs, em nenhum momento, 

o HPV foi citado, sendo a AIDS, por sua vez, uma patologia repetidamente citada. 
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Alguns trabalhos publicados também enfocaram suas análises no entendimento dos 

adolescentes em relação ao HPV, seu contágio e prevenção, sendo desenvolvidos em 

escolas públicas, particulares e unidades de saúde majoritariamente localizadas na 

região Sudeste (BORGES e SCHOR 2005; CODES et al., 2006; FERREIRA, 2009; 

CIRINO; NICHIATA, BORGES, 2010; CONTI et al.,2010;  NASCIMENTO et al.,2013)., 

Em comum, todas estas pesquisas apontam que os jovens procuram informações sobre 

DSTs na internet, e que tanto as escolas quanto as secretarias de saúde não têm 

desenvolvido ações de esclarecimento eficazes o suficiente sobre o HPV. Codes et. al. 

(2006), afirma em seu estudo que os jovens obtêm as informações por canais nem 

sempre confiáveis e de procedência científica duvidosa, como supracitado, a internet, 

contribuindo para a proliferação de equívocos que contribuem para o aumento da 

contaminação por DST. 

Guimarães, Gonçalves e Silva (2015) apresentam um aumento na vacinação de 

meninas de 11-13 anos em Jataí-Goiás, no período em que ocorreu uma divulgação 

científica mais intensiva e adequada em uma escola local. Este trabalho de divulgação 

foi efetuado através de uma palestra ministrada por uma ginecologista para as mães 

das respectivas meninas dentro do ambiente escolar, de um blog com as informações 

sobre a vacina e o HPV, e da parceria do colégio com a Unidade Básica de Saúde local. 

"(...) inquestionável a necessidade de buscar parceria com os centros especializados e 

profissionais capacitados, na eleição de quais informações são relevantes e qual a 

melhor forma de transmiti-la, evitando informações superficiais e sem fundamentação 

científica."  

 

3.4. HPV e gênero 

 Quando se fala em medidas públicas para a promoção da saúde sexual é mais 

comum achar meios que promovam a saúde da mulher. Borges e Schor (2007) 

evidenciam que é escassa atenção à saúde reprodutiva e sexual dos homens, 

principalmente adolescentes. Apesar disso, como apontado no artigo supracitado, a 

medida pública predominante para a contracepção e a prevenção de DSTs é a doação 

de preservativos masculinos, sendo outras medidas frequentemente negligenciadas. 

 “A infecção pelo HPV é relativamente elevada entre as mulheres sexualmente 

ativas, por este motivo há muitos trabalhos envolvendo somente as mulheres. ” (COSTA, 

2008). Costa e Goldenberg (2013), salientam que o HPV acomete homens e mulheres 

afetando tanto a região genital como a extragenital. Contudo, é mais comum que 
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mulheres tenham as formas clínica, subclínica e latente e homens somente as formas 

subclínica e assintomática, condição que provavelmente contribui para a menor atenção 

do público masculino no que se refere a esta doença. Costa (2008) destaca que os 

homens, no senso comum, possuem um papel de meros propagadores do vírus, mas 

raramente são associados a doença em sua condição clínica. Isto se deve ao fato do 

público masculino, em alguns casos, não apresentar sintomas visíveis e prejudiciais a 

sua saúde, ocasionando assim a falsa crença de que estes portadores estão curados, 

ainda que estejam convivendo com o vírus e consecutivamente o transmitindo. Costa e 

Goldenberg (2013) comentam que até mesmo entre os universitários da área de saúde 

em São Paulo o senso comum é predominante no que tange a relação dos homens com 

o HPV. Esta relação acaba incidindo na negação do risco de contrair e disseminar o 

vírus do HPV, tal como o de desenvolver doenças associadas, sendo o homem mais 

negligente em relação a estas questões. Embora os homens possam desenvolver 

câncer de pênis, assim como câncer na cavidade oral ou anal, devido a presença do 

HPV, estes riscos são pouco conhecidos pelos portadores do vírus (MENDONÇA e 

ALMEIDA, 2005; CASTRO e BUSSOLOTI FILHO, 2006; COSTA et al., 2013). 

 

3.5. As campanhas de vacinação 

No ano 2014 foi efetuada a primeira campanha da vacina contra HPV, sendo o 

público-alvo as meninas na faixa etária de 11 a 13 anos. No ano seguinte, 2015, a 

campanha foi ampliada para incluir meninas a partir dos 9 anos, e mulheres portadoras 

de HIV de 9-26 anos, sendo estas consideradas grupo de risco (BALLALAI e CUNHA, 

2015). O esquema vacinal das campanhas de 2014 e 2015 constitui-se de três doses, 

com intervalos específicos entre elas e a campanha de 2016, em vigência, de apenas 

duas doses.  A primeira dose, na campanha de 2014, foi majoritariamente ofertada em 

escolas públicas e privadas que possuíam estudantes entre 11-13 anos e as duas doses 

seguintes deveriam ser tomadas em unidades de saúde pública. Américo (2015) em 

matéria publicada no site do Ministério da Saúde, informa que a primeira etapa da 

campanha de vacinação contra o HPV em 2014 atingiu a 100% de meninas na faixa 

etária acima referida. Já a segunda dose, que teve a administração nos postos de 

saúde, alcançou 2,9 milhões de meninas, atingindo apenas 58,7% do público alvo. 

Segundo o informe do Ministério da Saúde, citado anteriormente, e Roitman 

(2015), a adesão das meninas a segunda dose da vacina foi consideravelmente menor 

que a primeira. Gomes (2014) aponta que o objetivo central da vacinação contra HPVé 

a redução da incidência e da mortalidade por câncer do colo do útero, enquanto que a 
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prevenção de outros tipos de câncer induzidos pelo HPV e verrugas genitais é 

considerado secundária. Vale ressaltar que este esquema vacinal só é eficiente quando 

todas as três doses são tomadas, sendo o intervalo entre a primeira e a segunda dose 

de no mínimo 30 dias e da segunda para terceira 60 dias (BRASIL, 2014). Na campanha 

atual, 2016, o número de doses foi reduzido para apenas duas. 

Para atrair o público-alvo o próprio Ministério da Saúde confeccionou materiais 

informativos de divulgação da vacinação e sobre o HPV. O material publicitário 

vinculado a uma campanha de saúde deve ter informações claras e de fácil assimilação, 

pois são o principal contato da população com o assunto, senão o único, e possuir ampla 

distribuição, sendo veiculado nas unidades de saúde, escolas e mídias. As Campanhas 

contra o HPV promovidas pelo MS embora atendam estas exigências, têm um caráter 

mais atrelado a comoção e ao “carinho materno”, relacionando a saúde sexual feminina 

a uma rede de colaboração entre mulheres e mostra que a mãe, deve se responsabilizar 

por vacinar a filha, assumindo a imagem de família tradicional e um papel único nesta 

ação (Figura 1A, B, C).   Corroborando este pensamento, Quevedo et al. (2015, p. 11) 

infere que a imagem desta campanha foi mais recatada, com o intuito de apaziguar a 

possível reação negativa de grupos religiosos em relação a vacinação contra o HPV. 

Este mesmo trabalho ressalta que os materiais publicitários não apontam relação direta 

entre a vacina e a oncogênese, não explicitando a importância da vacinação na 

adolescência para evitar cânceres na vida adulta. 

 Snyder e Hamilton (2002) fizeram uma análise sobre as campanhas de saúde 

nos Estados Unidos da América (EUA) e observaram que existe uma forte correlação 

entre os níveis de exposição e os efeitos de persuasão das campanhas, mostrando que 

a forma e o conteúdo dos materiais publicitários estão diretamente ligados com a doença 

e sua prevenção ou a droga que se pretende promover.  Sendo assim, o conteúdo e o 

modo como este se apresenta possuí ligação direta com o comportamento preventivo e 

o conhecimento das enfermidades. As circunstâncias evidenciadas anteriormente, 

aliadas a falta da informação da população sobre o tema, como observado por diversos 

estudos (e.g. BORGES e SCHOR, 2005; CIRINO, NICHIATA, BORGES., 2010; CONTI 

et al., 2010; ABREU et al., 2014), podem atuar como fatores agravantes para a não 
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adesão do público alvo ao esquema vacinal, na aquisição de uma falsa ideia em torno 

da imunização e na geração de mitos.  

 

Figuras 1: Principais banners publicitários do Ministério da Saúde nas campanhas de 

vacinação contra o HPV de 2014 (A), 2015 (B) e 2016 (C) ( http://portalsaude.saude.gov.br/) 

A 

C 

B 
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3.6. Blogs e as DSTs 

Roitman (2015) e Chiang et al. (2014) apontam que informações errôneas ou 

falsas divulgadas na internet amplificaram a resistência das mulheres jovens e de seus 

responsáveis em relação a vacina. Codes et al. (2006) e Costa e Cortina (2009), por sua 

vez, conduziram estudos que apontam para o aumento do HPV entre os adolescentes 

no Brasil, sendo esta uma possível consequência do déficit ou da ausência de ações 

que auxiliem no entendimento das práticas preventivas e dos aspectos das doenças 

sexualmente transmissíveis. Roitman (2015) afirma que comumente se encontra 

notícias sobre pacientes que sofreram algum efeito colateral ou que a vacina estimularia 

o início precoce da vida sexual, o que dificulta na aceitação da população de mais um 

meio preventivo contra o vírus. 

No universo de vários tipos de páginas disponíveis na internet, os blogs são 

basicamente definidos como “diários pessoais na rede; uma escrita autobiográfica com 

observações diárias ou não, agendas, anotações, em geral muito praticados pelos 

adolescentes na forma de diários participativos” (MARCUSCHI, 2005, p. 29). Este tipo 

de comunicação visa o interpessoal, o grupal e aberto a qualquer público leitor, 

produzido para ser lido por outros, sendo facilmente acessível, e gratuito 

(FRIEDERICHS, 2008; PRIMO, 2008). Os blogs oferecem ao seu autor (blogger) 

facilidade de publicação e manutenção dos sites, por meio de uma “interface amigável” 

(AMARAL, RECUERO e MONTARDO, 2009). Interface esta que consiste em um 

sistema de interação cibernética, possibilitando ao usuário o fácil manuseio e 

aprendizado. Estes “diários virtuais” possuem grande variedade de assuntos 

desenvolvidos e finalidades, sendo utilizados para divulgar e expor os mais diversos 

conteúdos ao qual o blogger queira compartilhar (GOMES, 2005). Araújo (2014), 

destaca que a facilidade da confecção e do acesso, têm gerado interesse em 

pesquisadores e educadores em utilizar os blogs como recurso e estratégia pedagógica, 

partindo-se do princípio que estes são um espaço de informação particularizada que 

podem ser utilizados para favorecer e propagar determinados e variados 

conhecimentos. 

Friederichs (2008), em artigo intitulado “Corpos escritos na internet: 

Representações do corpo em blogs”, acrescenta que ao acessar um blog é possível 

entender o modo que o autor enxerga a vida e se posiciona no mundo. O texto do 

blogger se desenvolve com significados e posições sociais por meio de imagens, 

representações e comentários. Neste trabalho, Friederichs (2008) explica que os blogs 

podem demonstrar relações e representações de gênero, assim como a relação com o 
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corpo e sexualidade, pois os textos ali residentes podem manifestar valores e 

significados culturais e sociais. Devido aos blogs não precisarem expor a identidade 

total ou real do autor, o a discussão de temas controversos ou relacionados à 

sexualidade é facilitada, quando em outras situações estes debates não são expostos 

devido ao pudor, a vergonha, ao medo ou ao preconceito (FREDERISH, 2008; ARAÚJO, 

2014). Sendo assim os blogs possuem significante relevância ao disseminarem 

informações polêmicas ou tidas como tabus, tais como, sexo, sexualidade e DSTs. 

Considerando o exposto anteriormente e a possibilidade da identidade do autor ser real 

ou ficcional, a mensagem nesses meios de comunicação deve ser assimilada com 

cautela e discernimento. 

 

4. METODOLOGIA 

A seleção dos blogs para a análise foi feita, primariamente, através de uma 

pesquisa no website Google utilizando as palavras-chave: HPV e blog. Encontrou-se 

612.000 registros destas palavras-chave nas dez primeiras páginas de resultados deste 

website e posteriormente foram excluídas as ocorrências que não se tratavam de blogs. 

Os blogs remanescentes tiveram como critério de seleção: a) Informalidade: ser 

produzido por pessoa física, ou seja, não se tratar de veículo promovido pelo Ministério 

da Saúde ou alguma entidade, empresa da área da Saúde; b) Individualidade: descrever 

a experiência de portadores do HPV não profissional da área de saúde, agindo como 

uma troca de experiências de suas vivências com os leitores do blog.  Possivelmente 

estes fatores influenciaram ao público leitor através da sua identificação com as 

experiências e relatos presentes nos blogs e da liberdade ao interagir com o blogger 

através do uso de pseudônimos. Nas dez primeiras páginas de busca do Google foram 

identificados diversos blogs autodeclarados leigos tendo o HPV como tema central e, 

em contrapartida, diversos blogs autodeclarados especialistas (e.g. médicos) que 

apresentaram apenas uma postagem sobre o assunto. No escopo deste trabalho, foram 

selecionados apenas os blogs que tinha como tema central o HPV.  Dentro deste critério 

analisou-se a quantidade de blogs com autores autodeclarados homens e mulheres. 

Entre estes, dois blogs  leigos foram selecionados, sendo um de um autor autodeclarado 

homem e outro de uma autora autodeclarada mulher. Não se considerou a identidade 

de gênero, sendo apenas o sexo biológico autodeclarado considerado o fator 

determinante para a identificação feminina ou masculina do sujeito implícito (“EU”). 

Os sites escolhidos foram “http://hpveufuicurado.blogspot.com.br/” (masculino) e 

“http://hpveeu.blogspot.com.br/” (feminino). O recorte temporal da análise dos dois blogs 
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abrangeu postagens feitas nos anos iniciais e finais dos esquemas das campanhas de 

vacinação contra o HPV, entre 2014, 2015 e primeiro semestre de 2016, com a intenção 

de verificar que tipo de informação foi veiculada nos meios informais que pudesse 

influenciar na não-adesão do público alvo juvenil à campanha oficial de vacinação. 

Analisou-se neste estudo de forma direta as informações contidas nos blogs, 

confrontando-as com as informações contidas em fontes bibliográficas fidedignas da 

área da saúde. Os posts sem data não foram excluídos da amostragem. Ademais, 

analisou-se a relação dos autores leigos e especialistas dos gêneros masculino e 

feminino, buscando compreender as possíveis variações nos blogs quando estes 

enfatizavam o HPV.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   Os resultados apresentados indicam uma menor ocorrência de autores 

leigos ou não do sexo masculino. Neste contexto, foram contabilizados dois autores 

masculinos, seis femininos e dois não possuíam identificação de sexo. Dentre os 

especialistas foram contabilizados cinco homens, duas mulheres e dois com diversos 

autores, sendo este último o único caso onde a ocorrência de homens foi mais 

expressiva do que a de mulheres.   

 

Tabela 1. Resultado da busca no site Google palavras-chave: HPV e blog 

Autoria Sexo masculino Sexo feminino Sexo não 

identificado 

Mais de um 

autor (Diverso) 

Leigo 2 6 2 - 

Profissional 5 2 - 2 

   

A menor ocorrência de autores autodeclarados homens possivelmente se deve 

ao fato de homens quando portadores do HPV serem assintomáticos, consecutivamente 

resultando em uma menor preocupação em torno da doença do que o observado no 

público feminino. Além disso, a maior incidência de autoras em blogs leigos pode ser 

explicada pela facilidade observada nas mulheres ao se comunicarem explícita sobre 

temas popularmente considerados tabus, tais como sexo, as experiências em relação 

ao seu próprio corpo, entre outros, como relatado no trabalho de Friederichs (2008). O 

afastamento dos homens em relação ao debate em torno do HPV também se deve a 

questões culturais, visto que os mesmos majoritariamente tendem a evitar 
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problematizações em torno da sua saúde sexual (CARRARA, RUSSO e FARO, 2009). 

A maior evidência de mulheres atuando como agentes de comunicação e prevenção 

acerca do HPV também se deve a este grupo focal ser mais explorado nas políticas 

públicas de prevenção e tratamento, consecutivamente favorecendo a elas um maior 

entendimento e preocupação em relação a esta doença. Exames como Papanicolau 

para a detecção de alguma anomalia decorrente da infecção com HPV, são de fácil 

acesso na rede pública de saúde, enquanto os homens tendem a ser negligenciados 

nas medidas preventivas fornecidas devido a sua condição comumente assintomática; 

o que reforça a premissa de serem apenas “propagadores” do vírus, como reportado 

anteriormente (COSTA e GOLDENBERG, 2013; VARGENS e SILVA, 2014). Deste 

modo, a desinformação e os preconceitos majoritariamente residentes no público 

masculino  favorecem que o quantitativo de blogs provenientes deste grupo seja menor.  

Em relação a dicotômica maior expressividade dos homens nos blogs 

profissionais, Bruschini e Lombardi (2000) evidenciaram um menor número de 

especialistas médicas nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia e Clínica Geral no Brasil, 

em torno de menos de 50% e 30%, indicando que esta condição se deve mais ao menor 

número de profissionais mulheres do que a ausência de participação das mesmas nas 

discussões em torno do HPV neste tipo de mídia. Ademais, ressalta-se que essas 

especialidades médicas são áreas-chave para a prevenção contra o HPV e doenças 

associadas. Estes autores também comentam que as mulheres enfrentam maiores 

obstáculos e discriminações no mercado de trabalho do que os homens, precisando 

constantemente demonstrar maior eficiência para serem reconhecidas como 

profissionais, inclusive nas áreas médicas. Além disso, fatores como a gravidez e a 

maior dedicação à família são barreiras que impedem, em muitos casos, a continuidade 

dos estudos das mulheres médicas, contribuindo que demorem mais tempo para 

adquirirem especialidades equivalentes aquelas atribuídas ao público especialista 

masculino.  

Bruschini e Lombardi (2000) também discutem o papel da mulher na medicina e 

reportam que o preconceito e a resistência dos pacientes em relação aos tratamentos 

fornecidos pelas mesmas contribui que as médicas se mantenham mais distantes da 

participação, divulgação e consecutiva difusão do conhecimento atrelado as doenças 

sexualmente transmissíveis, como o HPV.   

“O processo de avanço e consolidação da posição feminina na Clínica 

Médica foi acontecendo no tempo, como relatam os médicos mais 

antigos entrevistados por aquelas autoras seus depoimentos indicam 
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a relutância das clientes em serem atendidas por ginecologistas e 

obstetras do sexo feminino” (BRUSCHINI e LOMBARDI, 2000, p. 92).  

 

Tabela 2. Blogs analisados 

Site http://hpveeu.blogspot.com.br/ 
HPV e eu 

http://hpveufuicurado.blogspot.com.br/ 
HPV Eu fui curado 

Sexo Não declarado Não declarado 

“Eu” Feminino Masculino 
Postagens Abril 2015 à maio 2016 Junho 2014 à Outubro 2015 

 

 

5.1. HPV e eu 

Neste subcapítulo serão discutidos os comentários postados no blog “HPV e eu” 

(http://hpveeu.blogspot.com.br/)analisando o seu papel como agente de divulgação do 

HPV, assim como a coerência e confiabilidade das informações nele apresentadas. Este 

blog foi produzido por um autor autodeclarado mulher, apresentando um layout colorido, 

embora o painel de fundo seja exclusivamente cor de rosa, e imagens diversificadas e 

chamativas. O rosa é comumente utilizado para coisas relativas ao feminino, sendo esta 

categorização identitária imposta pela cultura de consumo padronizando pessoas 

(KELLER e ARAÙJO, 2015). Além disso, observou-se que existem diversas imagens 

motivacionais sobre a doença e as alternativas sugeridas pela autora. 

Na primeira postagem em 07 abril de 2015 (Figura 2), a autora informa sobre um 

tratamento caseiro para eliminar as verrugas causadas pelo HPV, usando vinagre de 

maçã. O vinagre de cozinha possui uma concentração de ácido acético de 

aproximadamente 4%. Existe um procedimento de retirada das verrugas, causadas pelo 

HPV, com ácido acético em concentração de 5% em consultório (HYPPÓLITO, 2002). 

O ácido acético também é utilizado no teste alternativo de Inspeção Visual com Ácido 

acético (IVA) que é um dos testes para a citologia oncológica no rastreamento do HPV: 

se as verrugas ficarem brancas por 5 minutos é positivo, porém existe testes mais 

precisos. Tanto no tratamento caseiro quanto no consultório somente há a remoção das 

lesões visíveis, portanto a pessoa continua portadora do vírus HPV, podendo haver 

reincidência dos condilomas e a transmissão do vírus.  

Em postagem do dia 28 de junho de 2015 (Figura 3), a remoção de verrugas é 

novamente abordada como objetivo principal, além da diminuição de marcas e prurido. 
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Só que, desta vez, por recursos fitoterápicos (Fitoscar e Tuchauha) e alopáticos (HPV 

Stop). 

 

Figura 3. Postagem de 28 de junho de 2015    Fonte:  http://hpveeu.blogspot.com.br/ 

Fitoscar é uma pomada fitoterápica feita a partir da casca de Stryphnodendron 

adstringens (Mart.) Coville, pertencente à família Fabaceae, sendo conhecida 

popularmente como Barbatimão ou casca-de-virgindade. O bartimão é indicado como 

agente cicatrizante em vários tipos de lesões de pele, como indicado na bula. (Fonte: 

http://www.apsen.com.br/novas_bulas/aberta2/FITOSCAR_Bula_Paciente_V02.pdf). 

  HPV Stop (Figura 4) não possui registro na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) e por isso não comprova segurança e eficácia, podendo ser comprado 

pela internet no site http://www.hpvstop.com.br/. É importante salientar que a venda de 

produtos sujeitos à Vigilância sanitária, sem o devido registro concedido pelo Ministério 

da Saúde é crime sanitário:  

 Art . 10 - São infrações sanitárias (...): 

IV - extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, 
purificar, fracionar, embalar ou reembalar, importar, exportar, 
armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou usar 
alimentos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas, insumos 
farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, correlatos, 
embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à 
saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou autorizações do 
órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação 
sanitária pertinente: pena - advertência, apreensão e inutilização, 
interdição, cancelamento do registro, e/ou multa (DECRETO 
6437/1977)  
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Segundo o fabricante o HPV Stop é um fitoterápico, que possui quatro versões, 

de acordo com a área afetada pelas verrugas: 1) bálsamo antiviral usado nos genitais, 

2) elixir na face, 3) kit para unhas e 4) balsamo para couro cabeludo. Segundo o 

fabricante: “sua poderosa formulação ataca diretamente o DNA do vírus revertendo sua 

ação e eliminando o mesmo das células atingidas, resultando em poucas semanas de 

uso, no fim das lesões”. Este produto não pode ser ingerido e pode ser abortivo, segundo 

o fabricante no site de venda, porém não há menção sobre a fórmula. 

 

Figura 4. HPV Stop é vendido livremente na internet Fonte: http://www.hpvstop.com.br/ 

Tuchauha creme é comumente encontrado como solução do HPV em tópicos de 

grupos, sites e blogs. Sendo o site de referência do produto 

(http://www.tratamentoparahpv.com.br/) inacessível, mas é possível visualizar um print 

da página principal do creme em outro site 

(http://guimessias.deviantart.com/art/Tuchauha-308036335). Poucas informações são 

passíveis de se encontrar sobre o produto. Contudo, segundo o siteCNPJ Brasil 

(http://www.cnpjbrasil.com/) o produto pertencia a empresa Semi Demachki enão é mais 

fabricado.  

Em postagem do dia 30 de novembro de 2015 (Figura 5), a autora retorna ao 

tema da remoção de verrugas, e utiliza-se de fotos de “antes” e “depois” enviadas a 

mesma pelos seus leitores, citando os respectivos meios utilizados para a remoção. 
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Observou-se novamente o vinagre de maçã sendo citado como tratamento, em 

conjunto comnovas alternativas, tais como o uso deácido tricloroacético (ATA), do creme 

IXIUM e da postectomia.  

Segundo Zanini 2007 o ATA pode ser usado para o tratamento de melanoses e 

queratoses actínicas, melasma, queratose seborrêica, molusco contagioso, verruga 

viral, tatuagens, entre outros. Assim como os tratamentos mencionados anteriormente, 

este somente viabiliza a remoção de verrugas. 

 

Figura 5. Postagem de 30 de novembro de 2015 Fonte:  http://hpveeu.blogspot.com.br/ 

O creme IXIUM contém em sua fórmula segundo a bula: imiquimode, ácido 

isoesteárico, álcool benzílico, álcool cetílico, álcool estearílico, monostearato de 

sorbitano, glicerina, goma xantana, metilparabeno, propilparabeno, vaselina, 

polissorbato 60 e água. Este produto é indicado como agente de remoção dos 

condilomas na infecção genital/anal por HPV, mas não destrói o vírus, como também 

indicado na bula. (Fonte: http://www.saudedireta.com.br/catinc/drugs/bulas/ixium.pdf). 

Todos os tratamentos abordados nas postagens viabilizam somente a remoção 

da forma clínica (verrugas e condilomas) do HPV, mas não  elimina o vírus, com o 

indivíduo continuando portador do mesmo em sua forma latente. Assim, as verrugas 

podem retornar e gerar outras complicações, dependendo do tipo de HPV existente. A 
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remoção também não impede a propagação do vírus sexualmente (ARCOVERDE e 

WALL, 2005).  

Posteriormente, a autora efetuou duas postagens no dia 20 de janeiro de 2016, 

uma informando sobre a utilização do medicamento Trok-N e outra sobre o HPV Stop 

(Figura 6 e 7). 

Figura 6. Primeira postagem de 20 de janeiro de 2016 Fonte:  http://hpveeu.blogspot.com.br/ 

Trok-N pode ser encontrado na versão de pomada ou creme, com atividade anti-

inflamatória, antimicótica e antibacteriana, utilizado em diversas dermatoses. O 

medicamento é composto por cetoconazol, dipropionato de betametasona e sulfato de 

neomicina. Em nenhum momento a bula cita a propriedade antiviral ou indica o 

medicamento para tratamento contra o HPV (Fonte:  

https://www.drogariasnissei.com.br/BACKOFFICE/Uploads/Bula/7891317412531.pdf). 

O Trok-N pode ser útil no alívio de coceiras por dermatoses associadas as lesões 

causadas pelo HPV, mas não apresenta relação direta com este vírus. 
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Figura 7. Segunda postagem de 20 de janeiro de 2016 Fonte:  http://hpveeu.blogspot.com.br/ 

 a autora retorna a falar sobreo HPV Stop etraz a resposta de Carlos Pereira, 

denominado como responsável pela equipe do HPV Stop, sobre a relação deste produto 

com o aumento da resposta imunológica, prometido pela empresa ao comprarem o seu 

produto. A formula do produto é citada parcialmente nesta postagem, mas não há 

menção sobre sua ação no organismo do consumidor. Em outro trecho, Carlos indica a 

utilização do produto associado a outro medicamento chamado Anitta. De acordo com 

a bula do Anitta, este pode ser encontrado em pó ou comprimido, sendo utilizado 

oralmente. O medicamento Anitta é frequentemente utilizado no tratamento de 

verminoses, helmintos, protozoários e rotavírus, como pode ser confirmado através de 

sua composição constituída de:  nitazoxanida, amido, amido pré-gelatinizado 

hipromelose, sacarose, amidoglicolato de sódio, água, talco, estearato de magnésio, 

ácido metacrílico, eudracolor amarelo, álcool isopropílico, trietilcitrato e acetona(Fonte: 

http://www.medicinanet.com.br/bula/588/annita.htm). Desta forma somente a utilização 

do Anitta e a mudança de hábitos de vida para mais saudáveis, como enaltecido pelo 

representante, podem auxiliar no alivio dos sintomas do HPV, contribuindo assim para 
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que questionamentos em torno da eficácia do do produto HPV Stop continuem 

presentes. 

Em um link intitulado Vacina (sem data), pode se observar a divulgação de 

algumas informações sobre a vacina contra o HPV no blog “HPV e Eu”.  Este conteúdo, 

por sua vez, não está entre os posts principais. Neste link, é possível ler as informações 

sobre a vacina de forma correta, próximas as especificações do Ministério da Saúde e, 

anteriormente, descritas neste trabalho. As informações são modestas e reduzidas, não 

sendo tão categóricas como as outras opções de tratamento, que sempre são tratadas 

como “curas milagrosas”. A vacina não é tratada como um meio importante para 

prevenção neste link, ainda que existam 55 comentários sobre dúvidas em relação ao 

HPV nesta postagem (Figura 8).  Contudo, apenas a primeira pergunta que está nos 

comentários é ligada diretamente à vacina,  questionando somente se as pessoas com 

HPV podem tomá-la. A autora, em resposta, sugere como fonte de informações uma 

entrevista do médico obstetra César Eduardo Fernandes no “Programa do Jô” ocorrida 

no dia 09 de abril de 2012 e podendo ser acessada no site “YouTube” através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=bImzPAQY6Oo; ou pelo site da Globo Play: 

https://globoplay.globo.com/v/1896513/.    

Figura 8. Postagem sem data Fonte:  http://hpveeu.blogspot.com.br/ 

A entrevista em questão possui duração de 16 minutos, sendo que o médico 

entrevistado inicia sua fala em relação ao HPV somente em 5:32 minutos, ao passo que 

comenta acerca da vacina aos 11:51 minutos. Além disso, o médico César Eduardo 

Fernandes informa que a vacina possui um alto custo para o brasileiro (17 dólares a 

dose) e que cada paciente precisa de 3 doses, não estando a mesma disponível no 

serviço público. Deve se considerar que a entrevista ocorreu dois anos antes da primeira 
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campanha de vacinação contra o HPV. Contudo, em nenhum momento o médico diz 

que a vacinação diminuiria a possibilidade de cânceres em portadores de HPV.  

O médico entrevistado é proprietário de uma clínica particular especializada em 

ginecologia e possui o serviço de imunização, ofertado também para o HPV. No entanto, 

como relatado no informe técnico da vacina: “A vacina HPV é destinada exclusivamente 

à utilização preventiva e não tem efeito demonstrado ainda nas infeções pré-existentes 

ou na doença clínica estabelecida” (BRASIL, 2014). Deste modo, a vacina não tem uso 

terapêutico no tratamento do câncer do colo do útero, de lesões displásicas cervicais, 

vulvares e vaginais de alto grau ou de verrugas genitais, como oferecido nos serviços 

de imunização  

Figura 9. Perguntas no link vacina, datas diversas Fonte: http://hpveeu.blogspot.com.br/ 

Os comentários observados na postagem supracitada são distinguidos entre 

dois tipos:  a) como remover as verrugas para uma possível cura; b) troca de contato 

com a autora para a participação de um grupo no “Whatsapp” (aplicativo de mensagens 

instantâneas para smartphones) referente ao tema HPV. Observou-se mais uma vez 

que os portadores do HPV fazem uma relação direta da cura com a remoção das 

verrugas. Desta forma, é provável que os pertencentes ao grupo não avaliados através 

da internet sigam a mesma linha de raciocínio evidenciada nos blogs, “trocando receitas” 

caseiras ou remédios “milagrosos” para a remoção das verrugas. Assim, estes, tal como 

os grupos examinados neste estudo, possivelmente se sentem curados, 

desconhecendo que ainda são portadores do vírus.  
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 Entre os comentários observados na análise desta postagem no blog “HPV e 

Eu”, apenas 10 possuem a identificação do nome do autor e apenas 1 possui a imagem 

do autor (Não se sabendo se entre estes, existem imagens falsas), mostrando a maior 

facilidade de falar do assunto quando velado pelo anonimato.  Como evidenciado por 

Frederish (2008) e Araújo (2014), e comentado no subtema intitulado Blogs e DSTs, o 

anonimato permitido nesta mídia pode facilitar a discussão de assuntos relacionados à 

sexualidade que normalmente não são discutidos por medo, vergonha e/ou 

preconceitos.  

Outros comentários na postagem supracitada merecem relevante atenção; um 

leitor menciona que foi contaminado por HPV a partir de um aparelho de barbear da 

marca “gilette prestobarba”. Apesar de pouco citado em campanhas e mesmo em 

artigos científicos da área de saúde, Queiroz, Cano e Zaia (2007) (apud PEREYRA e 

PARELLADA, 2003) afirmam que, embora a via sexual represente a grande maioria dos 

casos de contaminação por HPV, é provável que o vírus possa ser transmitido também 

pelo uso compartilhado de toalhas, roupas íntimas, entre outros produtos de uso 

pessoal,assim como por instrumentos ginecológicos não esterilizados adequadamente. 

Sendo assim, apesar da possibilidade menos recorrente de se contrair o HPV a partir 

do uso de um aparelho de barbear, esta não pode ser descartada. 

Outra pergunta pertinente presente nos comentários foi a seguinte:  “Tive HPV 

isso poderia gerar algum problema a um futuro filho? ”. Este comentário não obteve 

resposta da autora do blog ou dos demais leitores. Segundo Queiroz, Cano e Zaia 

(2007), além do contato sexual, a transmissão por HPV também ocorre através da via 

materno fetal (gravidez, intra e periparto). Sendo crucial para a saúde do bebê o 

acompanhamento pelo médico. Observa-se que informações acerca dos riscos que o 

feto pode sofrer são pouco evidentes tantos nos meios informais quanto em artigos 

especializados. No caso da leitora que fez o comentário, esta acredita estar curada, 

podendo assim dificultar o desenvolvimento de uma futura gravidez, principalmente se 

não houver um acompanhamento médico. 
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Figura 10. Última postagem de 16 de maio de 2016 Fonte:  http://hpveeu.blogspot.com.br/ 

Em sua última postagem (Figura 11), a autora do blog agradece o auxílio que obteve 

através de outros blogs e de outras pessoas portadoras do HPV. Em seguida, ela diz 

que não fechará o blog e que os portadores podem manter comunicação pelo seu e-

mail pessoal (fornecido pela autora no respectivo blog). Além disso, ela descreve um 

breve histórico do que aconteceu após ser diagnosticada com HPV e os métodos 

utilizados durante um ano, tais como, o uso de vinagre de maçã, ATA, HPV Stop, entre 

outros, na remoção de verrugas e melhorou sua alimentação complementando-a com 

vitaminas, estimando obter um aumento em sua imunidade. Como explicado, 

anteriormente, a remoção das verrugas não é a cura do HPV e, mesmo com a remoção, 

o indivíduo infectado pode ainda possuir a forma latente do vírus e transmiti-lo. A autora 

do blog “HPV e Eu”, assim como os seus leitores, acreditam estar curados, sendo 

potenciais transmissores do vírus, visto que se consideram indivíduos saudáveis.  

Ademais, ainda que diversos autores tenham como foco na mulher portadora do 

HPV, sendo recorrente esta premissa em ferramentas de divulgação para a população 

em geral, como o caso dos blogs aqui estudados, é necessário ressaltar que o 

comportamento de risco, o desconhecimento em torno deste tema e a falta de 

compromisso do homem na prática de sexo seguro também são formas frequentes de 

contágio e recontágio que necessitam de uma divulgação eficiente por parte dos órgãos 

de saúde pública.  “(...) o desconhecimento acerca da prevenção e contaminação do 

HPV por parte da população feminina favorece o desenvolvimento de concepções 
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errôneas que podem interferir de forma negativa no comportamento da portadora de 

HPV”.  

 

5.2. HPV eu fui curado 

Aqui serão discutidos os comentários postados no blog “HPV eu fui curado” 

(http://hpveufuicurado.blogspot.com.br/ ) de autor autodeclarado homem. Neste blog o 

autor relata o que ele chama de “cura” do HPV, reforçada pelo próprio nome do blog. 

Observa-se que o layout deste blog é mais simples que o blog “HPV e Eu”, sendo menos 

colorido e possuindo menos ilustrações, ao passo que o fundo é majoritariamente azul 

e branco. A cor azul provavelmente foi escolhida pelo autor do blog devido a uma 

construção comportamental de gênero estereotipada, onde esta cor está associada ao 

masculino, sendo reforçada esta premissa desde a infância pela família, pela escola e 

sociedade em geral (MORAES e DUARTE, 2013). A primeira postagem do blog “HPV 

eu fui curado” é do dia 8 de junho de 2014 (Figura 11), neste momento o autor conta, 

como uma saga, a forma que acredita ter contraído o HPV. No relato, este autor informa 

que contraiu a doença através de uma relação sexual insegura, casual, com uma 

vizinha, aos 16 anos no momento que deixou de usar o preservativo. Logo, após, o autor 

é bem enfático ao dizer: “use sempre camisinha! ”. 

Figura 11. Primeira postagem de 08 de junho de 2014 Fonte:  

http://hpveufuicurado.blogspot.com.br/  

 Deve-se lembrar que a utilização de preservativos (camisinhas), como o próprio 

nome diz previnem as DSTs, porém mesmo com o uso as lesões do HPV são altamente 

contagiosas e em alguns casos o uso do preservativo não assegura proteção, pois as 
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verrugas podem ocorrer em áreas que o preservativo não protege, como por exemplo a 

virilha, saco escrotal e regiões próximas. Havendo contato da pessoa saudável com a 

região afetada, o risco de contaminação é eminente (ARCOVERDE e WALL, 2005; 

VARGENS et al., 2013). 

O autor do blog “HPV eu fui curado” descreve que inicialmente negligenciou uma 

verruga que apareceu em seu pênis, mas posteriormente as lesões aumentaram e isto 

o levou a procurar uma consulta com um urologista.  

Na consulta ao especialista, o autor informa que o médico diagnosticou-o 

previamente com HPV e solicitou que utilizasse o medicamento manipulado Podofilina-

20% e, posteriormente, fizesse um exame denominado de penioscopia. Em relação a 

podofilina, Havrechak (2002) afirma: 

“A podofilina é o medicamento mais antigo usado no tratamento de 
condilomas. É um extrato alcoólico de uma resina vegetal derivada das 
espécies Podophyllum peltatum (americana) ou Podophyllum emodi 
(indiana). É uma mistura complexa de vários componentes que são 
anti-mitóticos, sendo um deles mais ativo, a podofilotoxina. Esta 
substância inibe a mitose celular e produz vasoespasmo da região. 
Causa irritação local e, se absorvida em quantidades significativas, 
pode ser tóxica para o coração, rins e sistema nervoso. Por este 
motivo, não deve ser usada em locais que possibilitem grande 
absorção como colo e vagina, devendo ser aplicada pelo médico e o 
local de aplicação deve ser lavado em 4 a 6 horas após a aplicação. 
Frequentemente necessita de várias aplicações e pode ser 
teratogênica, estando seu uso contraindicado durante a gestação. Até 
o momento não parece ser tão efetiva que mereça ser recomendada 
como primeiro tratamento“ (p. 29).” 

 Deste modo, observa-se que a podofilina é somente um tratamento paliativo das 

verrugas, existindo outras alternativas mais eficazes para a remoção das mesmas 

disponíveis no mercado e que poderiam ter sido recomendadas como tratamento inicial 

(e.g. crioterapia). É importante notar que a podofilina oferece risco ao usuário e deve 

ser aplicada por profissional especializado em consultório, como supracitado no 

comentário de Havrechak (2002). A penioscopia, por sua vez, consiste em um exame 

onde são utilizadas compressas com ácido acético em torno do pênis durante 

aproximadamente 10 minutos, e subsequentemente a região é observada através de 

lentes objetivas com aumento de 40x e, caso o médico encontre verrugas ou qualquer 

outra alteração no tecido, o paciente é encaminhado para uma biópsia com anestesia 

local e o material coletado é submetido a análise laboratorial. No contexto deste exame, 

o autor do blog afirmou que se sentiu constrangido ao utilizar uma mesa de exames 

comumente encontrada em consultórios ginecológicos.  Entre os sentimentos descritos 

em relatos de exames de detecção do HPV e remoção dos condilomas, o 
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constrangimento e a “vergonha”, são frequentemente retratados e, alguns trabalhos, 

tendo as mulheres como público-alvo, apontam que este fator dificulta a periodicidade 

dos exames preventivos (CIRINO; NICHIATA; BORGES, 2010; SOUZA, PONTE; 

ARAÚJO JÚNIOR, 2015). Outro fator relevante é que políticas públicas de prevenção a 

diferentes tipos de DSTs e o esclarecimento das mesmas possuem um enfoque nas 

mulheres como público-alvo, visto que isso reduz os riscos da contaminação e 

disseminação neonatal e da proliferação do câncer de colo de útero, o terceiro mais 

expressivo tipo de câncer no Brasil (COSTA e GOLDENBERG, 2013). Entretanto, os 

homens são comumente negligenciados nas campanhas de políticas públicas, embora 

sejam o público com menor periodicidade em visitas médicas e com maior incidência de 

procura tardia de exames médicos; hábito atrelado a questões sociais, como o 

constrangimento declarado pelo autor do blog aqui analisado (COSTA et al., 2013).  

Ao final do relato do autor do blog “HPV eu fui curado” o mesmo afirma que a 

utilização da podofilina possibilitou que os condilomas sumissem, mas após a 

suspensão do medicamento, novas lesões surgiram próximo a uretra. Assim, o autor 

confirma o que foi anteriormente descrito aqui em relação as verrugas, sendo sua 

remoção apenas um fenômeno que mascara a doença, e o paciente continua portador 

e transmissor do vírus. (HAVRECHAK, 2002; ARCOVERDE e WALL, 2005; COSTA e 

GOLDENBERG, 2013; GOMES, 2014). Ao final do texto, o autor conclui que a podofilina 

não resolveu seu problema, visto que o surgimento das verrugas foi reincidente. 

Figura 12. Postagem de 09 de junho de 2014 Fonte:  http://hpveufuicurado.blogspot.com.br/ 
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Em outra postagem do autor (Figura 12) ele informa que deu continuidade ao 

tratamento com ácido tricloroacético ATA, de forma semelhante a autora do blog “HPV 

e Eu”. Segundo Zanini (2007), e comentado na análise sobre o blog feminino, o 

medicamento ATA é usado para o tratamento de problemas de pele e só viabiliza a 

remoção de rugas. O autor comenta que utilizou o ATA na uretra e, por se tratar de um 

ácido, sua situação foi agravada, ocasionando uma estenose (estreitamento patológico 

da uretra), tendo que ser submetido posteriormente a duas cirurgias para abrir o canal 

uretral e cauterizar as lesões internas.   

No dia 09 de junho de 2014 ocorreram duas postagens deste autor no qual ele 

comenta sobre sua experiência com dois medicamentos, o Wartec e outro de cunho 

homeopático a base de Thuya ocidentalis (Figuras 14 e15). Wartec é uma pomada 

indicada no tratamento tópico de verrugas anogenitais externas (condiloma acuminado). 

É composto por podofilotoxina, ácido fosfórico, ácido sórbico, água purificada, álcool 

cetílico, álcool estearílico, hidroxianisol butilado (BHA), metilparabeno, miristato de 

isopropila, óleo de coco fracionado, óleo mineral e propilparabeno; dados indicados na 

bula do medicamento (Fonte: 

http://img.onofre.com.br/BACKOFFICE/Uploads/Bula/106445.pdf).

 

Figura 13. Primeira postagem de 09 de junho de 2014 Fonte:  

http://hpveufuicurado.blogspot.com.br/ 

Após o uso do Wartec, como houve reincidência do condiloma, o autor optou 

pelo tratamento homeopático.  
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Figura 14. Segunda postagem de 09 de junho de 2014 Fonte:  

http://hpveufuicurado.blogspot.com.br/ 

Thuya ocidentalis é comumente utilizada para preparações fitoterápicas e 

homeopáticas, em combinação com outras plantas e medicamentos, sendo aplicada em 

infecções crônicas, agudas e anginas (NASER et al., 2005). Assim como as outras 

alternativas demonstradas anteriormente, o tratamento com T. ocidentalis somente 

contribui para a diminuição do condiloma, mantendo o paciente portador do HPV. 

Na primeira postagem do dia 06 de outubro de 2015, o autor do blog “HPV eu fui 

curado” apenas justifica sua ausência do blog, que durou um pouco mais de um ano. 

Nesta postagem, o autor afirma estar curado do HPV há 9 anos. Contudo, não informa 

que apesar de não apresentar os condilomas ele continua portador do vírus, como 

apontado em diversos momentos neste trabalho. Nas duas postagens seguintes, 

referentes ao dia 7 de outubro de 2015, o autor comenta sobre o uso da crioterapia, 

técnica explicada por ele no post seguinte (Figura 16), e oferecida pelo atendimento 

gratuito no Sistema Único de Saúde (SUS).  
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Figura 15. Postagem de 07 de outubro de 2015 Fonte:  http://hpveufuicurado.blogspot.com.br/ 

O autor relata na postagem de 07 de outubro de 2015 que sua mãe marcou uma 

consulta em uma Clínica de Saúde Escola, pertencente a Universidade de São Paulo 

(USP). Neste local, ele foi atendido por um pediatra, pois tinha menos de 18 anos e foi 

encaminhado a um especialista em DSTs. O atendimento, embora gratuito, tinha 

horários bastante disputados e necessitava de marcação prévia e senhas para ser 

atendido. No local ele apresentou os exames feitos anteriormente e disse os tratamentos 

que foram usados. O autor descreve que foi levado a outra sala para colocar um roupão 

e ser consultado por uma junta médica, constituída de um médico formado e 8 

residentes, pois se tratava de uma clínica escola. Neste momento, ele comenta sobre o 

constrangimento ocasionado por esta situação, e que além do desconforto de ser 

portador desta doença, o incomodo se acentuava devido a ser observado como objeto 

de estudo. No entanto, o autor diz que se conformou pelo tratamento ser gratuito e ter 
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profissionais capacitados o atendendo. O tipo de tratamento que foi utilizado é descrito 

no post abaixo (Figura 17). 

Figura 16. Postagem de 09 de outubro de 2015 Fonte:  http://hpveufuicurado.blogspot.com.br/ 

A crioterapia é uma técnica, na qual retira-se o condiloma pela anoxia tecidual 

local, consequente do congelamento das verrugas por nitrogênio líquido (MARIANELLI 

e NADAL, 2011). O autor do blog diz que com a crioterapia conseguiu “matar” o vírus. 

No entanto, como descrito por Marianelli e Nadal (2011) a técnica somente remove as 

verrugas, sendo mais uma vez divulgada uma cura total que não ocorreu. Este é o último 

texto do autor reforçando a ideia de conclusão e cura com a técnica. É evidente que 

houve a remoção das verrugas, levando o autor a crer que estava curando. Observa-se 

que devido à falta de um maior esclarecimento sobre o HPV, bem como, informações 

sobre o vírus, que deveriam ter ocorrido durante suas consultas, o autor foi 

erroneamente induzido a acreditar que estivesse curado, não sabendo da possibilidade 

de transmissão e reincidência dos condilomas. Costa e Goldenberg (2013) investigaram 

o conhecimento prévio de alunos da área de saúde da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) sobre o HPV concluíram que este grupo reproduz nas suas falas mitos 

populares, tais como “a utilização do preservativo previne todas as DSTs” e “os homens 

somente transmitem o HPV”. Deste modo, é evidente que informações equivocadas 

também estão presentes entre profissionais da área de saúde. 

Neste estudo se observou que os blogs analisados, independentemente de 

serem de autores autodeclarados homem ou mulher, os tratamentos curativos ou 

paliativos prevalecem, ao passo que pouca ênfase é dada à prevenção do HPV. Com 

isso, é provável que o leitor portador do vírus do HPV que busca uma solução rápida 
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para o seu problema acabe sendo induzido a crer que o desaparecimento dos 

condilomas é equivalente a cura da doença. Ressaltamos neste estudo que as 

campanhas públicas e a grande evidência da AIDS por meio dos diversos tipos de 

mídias como uma doença quase sempre letal desde a década de 80, possivelmente 

contribuíram para que outras DSTs tivessem menos destaque e tornassem-se menos 

preocupantes por parte da população leiga e especializada. Reforça-se, deste modo, a 

necessidade de políticas e campanhas públicas mais eficazes no que tange às DSTs, 

sendo estas executadas por profissionais especializados e com conhecimento 

atualizado sobre as patologias exploradas, efetuando assim uma divulgação mais 

efetiva para a sociedade, seja esta leiga ou formada por profissionais das áreas da 

saúde. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente aos dados até aqui expostos é possível considerar algumas questões: 

Um dos grandes desafios da saúde pública é acessibilidade da população a 

assistência e orientação médica/psicológica e, consecutivamente, as informações 

especializadas, dificultando assim a conscientização do uso de preservativos e 

periodicidade nas consultas de rotina e no reconhecimento da importância da vacinação. 

A divulgação de informações de saúde pública é lenta e, em alguns momentos, possui 

baixa eficiência no alcance do público-alvo em um curto prazo. A oferta das primeiras 

campanhas de vacinação à população adolescente, apenas promoveu a utilização da 

vacina no público-alvo de maneira restrita, não levando em consideração que a 

população, principalmente adolescentes, busca informações rápidas associadas a 

dados prontamente acessíveis por intermédio da tecnologia (e.g. smartphones). Deste 

modo, um número enorme de sites, em sua maioria blogs que tratam do assunto, 

surgiram, mas poucos abrangem todo o escopo da doença, e majoritariamente 

associam conhecimentos técnico-científicos com receitas caseiras e de cunho popular. 

Em muitos momentos, o desconhecimento de profissionais da área de saúde em relação 

ao HPV e a divulgação de tratamentos alternativos sem um caráter médico-científico 

favorece que as informações equivocadas sejam disseminadas de forma mais 

expressiva. 

 Em relação à forma dos blogs selecionados nota-se que há uma diferença entre 

o layout do blog feminino e do masculino. No feminino, a cor rosa é predominante, existe 

uma maior quantidade de ilustrações e informações e um maior escopo de perguntas a 

autora, maior. No blog feminino também são expostas informações sobre diversos tipos 

de tratamentos que a autora obteve na internet. Informações sobre o vírus e a vacina 

estão separadas dos posts de cunho pessoal da autora. O blog masculino, por sua vez, 

possui um layout mais simples, com poucas ilustrações, não existem informações 

diretas sobre vacinação e o vírus, e o autor expõe sua experiência com os tratamentos 

que utilizou como uma narrativa semelhante a uma saga. No blog feminino há uma 

relação mais pessoal, havendo um grupo fora da internet por meio do aplicativo de 

mensagens de texto “Whatsapp” gerido pela própria autora do blog. 

Nos blogs feminino e masculino de autores leigos aqui analisados observa-se 

um destaque maior, e quase que prioritário, a tópicos sobre a remoção de verrugas, que 

é a característica visível do HPV, e a que mais incomoda aos portadores do vírus, sendo 

mais comum entre as mulheres. No entanto, as soluções apresentadas nestes blogs 

são apenas paliativas e de resolução dos sintomas visíveis e não à cura, prevenção ou 

controle do HPV. O senso comum é, predominante, baseado em alternativas apontadas 



 
 

34 
 

como solução ao HPV sem embasamento cientifico. Apesar de ter uma menor eficiência 

do que em outras DSTs, os métodos de barreira, tais como os preservativos, são os 

melhores meios de prevenção a curto prazo. Contudo, no caso do HPV a imunização 

por meio de vacina antes da iniciação sexual, tanto para mulheres quanto homens ainda 

se mostra o ideal como instrumento preventivo. Esta informação é majoritariamente 

negligenciada nos veículos de divulgação avaliados, além da adoção da prática do sexo 

seguro. Não tendo a vacinação um grande destaque, é possível que o leitor fique com 

a ilusão que adotar as soluções paliativas seja suficiente para a cura do HPV, sendo a 

vacinação algo opcional, ou necessária, somente antes da iniciação sexual. Ademais, 

observou-se que existem pouquíssimas informações sobre o contágio sem ser por via 

sexual tanto nos blogs quanto na literatura médica disponível. O risco de transmissão 

do HPV via materna é raro de ser abordado tanto em blogs e mesmo em artigos 

médicos-científicos.  

Na análise sobre os dados divulgados em relação a vacina contra o HPV, o blog 

feminino dedica um tópico a esse tema, provavelmente, porque até este ano as 

campanhas de vacinação foram direcionadas, exclusivamente, as mulheres. Neste 

tópico sobre a vacina, encontramos informações condizentes com as ofertadas pelo 

Ministério da Saúde, em relação ao tipo de vacina e o público alvo. Contudo, 

informações errôneas foram observadas, como, por exemplo, que a vacinação diminui 

o risco de oncogênese em mulheres já infectadas. Apesar disso, a autora estimula que 

as mulheres se vacinem em qualquer situação, ignorando que os homens também 

podem ser imunizados e que a vacina deve, preferencialmente, ser tomada antes na 

iniciação sexual. No blog masculino, não é mencionado nada sobre a vacina, reforçando 

que muitos homens não tem o conhecimento que este método preventivo também pode 

ser utilizado por eles. Em nenhum momento o autor do blog, comenta sobre exames 

preventivos ou a relação do HPV com o câncer de pênis. Além disso, o autor afirma que 

o único método preventivo é o uso de preservativos masculinos. Nos blogs avaliados 

neste trabalho, não é mencionado que, mesmo com o uso do preservativo masculino, o 

HPV pode ser contraído. Ainda que o preservativo diminui a probabilidade de contágio, 

o contato direto com as áreas da pele que possuem lesões favorece um eminente risco 

de contágio, desconhecido pelos autores dos blogs estudados. 

Os blogs possuem diversas informações que são oriundas do senso comum 

misturadas com outras informações, supostamente, científicas, além de fazerem 

propagandas de vários produtos à venda em farmácias ou em sites específicos na 

internet; ainda que alguns não possuam registro no Ministério da Saúde. Desta forma, 
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a informação transmitida ao leitor é que todas as informações são verdadeiras e 

encaminham a uma pretensa cura.  A livre divulgação de todos estes tratamentos e 

produtos torna-se um risco à saúde da população e nos mostra o quão vulnerável 

estamos quando uma divulgação científica eficiente e corroborada por informações 

atualizadas não é efetuada. Outro fato, igualmente relevante, é que, sendo o HPV uma 

DST, acaba envolvendo questões morais, religiosas e culturais muitas vezes sem 

considerar consequências práticas. Nos dias de hoje, a sexualidade é ainda tabu, 

tratado como assunto a ser resolvido em espaço privado. O ritual de se vacinar é público 

e torna público também a possibilidade de existir sexo na adolescência, ou ainda, da 

possibilidade de ser uma ação preventiva para a vida sexual. Sendo assim, algumas 

famílias interpretam que isso pode estimular a iniciação sexual precoce no adolescente. 

Por este motivo, existem adolescentes que se sentem intimidadas quando tem que 

admitir sua vida sexual ativa, e por isso buscam informações para resolver seus 

problemas de maneira privada, como por exemplo nos tipos de blogs analisados. 

Frente aos fatos aqui observados, é possível concluir que mesmo quando o 

Ministério da Saúde desenvolve estratégias de divulgação científica atreladas a 

informações acuradas em torno do HPV, as estratégias podem ter sido ofuscadas pelo 

destaque que a AIDS ainda tem nas mídias leigas e no conhecimento da população em 

geral, secundarizando assim as outras DSTs. Ademais, o acesso livre à internet com 

possibilidade de interatividade anônima em blogs de autores leigos e o tabu sobre a 

sexualidade também contribuem na dificuldade encontrada na difusão de informações 

seguras em torno do HPV. Além disso, reconhece-se que todos estes fatores também 

podem ter atuado na diminuição a adesão ao esquema vacinal promovido pelo MS no 

que tange o HPV. 

Tendo em vista a grande quantidade de informações aqui incompletas ou 

imprecisas sobre o HPV, transmitidas tanto por leigos quanto por profissionais da área 

de saúde, faz-se necessário medidas mais eficazes de divulgação sobre o vírus e suas 

implicações. É notória a carência de uma maior capacitação dos profissionais de saúde 

desde sua formação técnica ou universitária, para o melhor atendimento de pessoas 

acometidas com o vírus e para instrução sobre a sua prevenção. Acrescenta-se que o 

HPV também necessita de maior visibilidade no âmbito escolar, sendo esse meio 

notavelmente carente de dados sobre DSTs, ainda que o público estudante esteja 

majoritariamente em contato com mídias de informação rápida, tais como a internet. 
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