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INTRODUÇÃO: O HPV é uma das infecções mais prevalentes no mundo. Possui 
mais de 100 tipos e pelo menos 13 são oncogênicos, e os tipos 16 e 18 estão 
presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero. A manifestação ocorre 
de formas variadas, pode ser assintomática, se apresentar na forma de 
condilomas e até mesmo em lesões neoplásicas. A transmissão é, principalmente, 
por relação sexual. OBJETIVO: Relatar a experiência de uma abordagem 
educativa sobre a relação do HPV e o câncer de colo de útero. METODOLOGIA: 
Trata-se de um relato de experiência vivenciado por 16 acadêmicos de medicina 
durante uma Ação em Saúde realizada no mês de maio de 2016 na Unidade 
Docente Assistencial (UDA) do Centro Universitário Tiradentes (UNIT). 
RESULTADOS: A ação foi composta em 3 etapas: planejamento, execução e 
avaliação. No primeiro momento realizou-se uma reunião na UDA com os 
acadêmicos e os preceptores para obter o tema da abordagem educacional que 

foi HPV e câncer de colo de útero, em seguida, sugeriu-se o uso de banners 
devido à dinamicidade. No segundo momento, deu-se a execução da ação, com 
uma sala de espera com o maior número possível de clientes. Utilizou-se 
abordagem interativa com perguntas e analogias que facilitasse a compreensão 
do público. Conseguiu-se também esclarecer a importância da realização do 
exame ginecológico Papanicolau. No terceiro momento, realizou-se um feedback 
para comentar sobre a percepção e avaliação da ação, onde se percebeu que as 
usuárias tinham um conhecimento prévio precário da relação entre HPV e o 
câncer. A ação foi classificada como positiva pelos acadêmicos e preceptores, já 
que conseguiu mobilizar e orientar uma quantidade satisfatória de usuários. 
CONCLUSÃO: Os participantes, após a realização da atividade perceberam a 
importância da promoção da saúde, foram esclarecidas dúvidas e contribuiu-se 
com informações para o público alvo favorecendo o conhecimento sobre a relação 
entre câncer de colo de útero e HPV, prevenção e tratamento. 
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