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PREVENÇÃO E VACINAÇÃO
Praticas eficazes utilizadas na prevenção contra o câncer

de pênis é o acompanhamento mensalmente com a saúde

básica do homem, realizando autocuidado, podendo

contribuir para diagnóstico precoce da doença, boa

higiene11. Ministério da Saúde ampliou recentemente a

imunização para os meninos com idade de 12 a 13 anos,

transplantados, portadores de HIV ou de cânceres13. No

ano de 2017 a vacina ficou disponível no Sistema Único de

Saúde (SUS), tendo como meta estipulada a imunização de

80% das 7,1% milhões de criança do sexo masculino, a fim

de imunizar e protege-las, da infecção do Papilomavírus e

a progressão do câncer de pênis entre outros cânceres

ligados diretamente ao HPV. Por medida de caráter que

teve início no segundo semestre de 2017, as faixas etárias

foram alteradas, e ambos sexos de 9 a 26 anos, com

HIV/AIDS e pacientes oncológicos. Em 2018 a faixa etária

para meninos foi ampliada para 11 a 14 anos, com

orientação do Ministério de Saúde é que a vacina seja feita

com duas doses14.

O câncer de pênis é uma doença muito incomum nos países

desenvolvidos, com incidências em homens da terceira idade e

também em jovens. No Brasil segundo dados do INCA, o câncer

de pênis corresponde a 2% de todos os casos de cânceres, e

atinge homens menos favorecidos, observando que os casos

mais frequentes são nas regiões norte e nordeste. Alguns

fatores de risco como baixo nível social e cultural, a má higiene,

homens que não se submetem a retirada do prepúcio, contribui

significativamente para o câncer de pênis1,2,3. As causas dentre

os fatores de risco, destacam-se o tabagismo, a fimose e

infecções sexualmente transmissíveis (IST). A principal IST é

por meio do Papilomavírus humano, conhecido como HPV4,24.

Na manifestação dos sinais é possível identificar na cabeça do

pênis ou prepúcio: bolhas, caroços semelhantes a verruga que

secreta sangue ou líquido com mau cheiro4,5. A Política Nacional

de Atenção Integral a Saúde do Homem (Pnaish) tem como

objetivo de facilitar e ampliar o acesso com qualidade da

população masculina a as ações e aos serviços de assistência

integral a saúde da rede SUS, contribuindo de modo afetivo para

a redução da morbimortalidade e a melhoria das condições de

saúde8.

CÂNCER DE PÊNIS

A maioria dos entrevistados são homens solteiros, com ensino superior

incompleto, com renda de 1 a 3 salários mínimos, e que não possuem plano

de saúde. Tais achados divergem de outros estudos no que diz respeito ao

perfil dos entrevistados, pois os dados predominaram com a maioria dos

homens sendo casados e possuem o ensino fundamental incompleto.

Conclui-se que há necessidade de criação de campanhas, ações políticas, com

divulgações das medidas de prevenção para a população masculina, visando

incentivar que os homens procurem o atendimento básico de saúde, visto que

os homens têm um receio maior de procurar atendimento médico. E de acordo

com a literatura consultada, afirma-se que o desenvolvimento da doença está

relacionado com a baixa escolaridade, socioeconômicos e culturais.

Através desta pesquisa fica evidente que a importância da divulgação da

vacina contra HPV, que é encontrada no Sistema Único de Saúde (SUS), já

que a maioria dos entrevistados afirmaram não saberem da existência da

mesma, devido não ter sido divulgado nas mídias, não ter havido campanhas

ou mutirões para a imunização da população masculina, assim como é feito

com a vacina contra o HPV feminino.

CONCLUSÃO

Os resultados analisados mostraram que 88% dos entrevistados são solteiros,

70% dos homens já ouviram falar sobre o câncer de pênis, 49% não sabem qual

e a via de transmissão, 54% afirmam que a patologia apresenta sinais e

sintomas, 98% acham que falta informações sobre o câncer, 58% nunca ouviram

falar sobre a vacina contra HPV, 72% relacionaram a higiene pessoal como

medida de prevenção, 68% vacinar-se contra o HPV. Todavia, a maioria dos

entrevistados não souberam responder como ocorre a transmissão do câncer de

pênis, e também não correlacionaram o HPV como IST, infeção sexualmente

transmissível. Porém, o principal motivo do desenvolvimento do câncer peniano

atualmente se dá através da infeção do Papilomavírus humano, conhecido como

HPV. Nos estudos analisados foi possível constatar a presença do HPV em

média de 30-40% dos casos de câncer peniano25. Notou-se que boa parte

possuem um conhecimento satisfatório, porém, a falta de informação e

divulgação ainda é grande, sobre os fatores de risco, sinas e sintomas,

vacinação, medidas básicas de prevenção, campanhas e ações educativas, com

isso, ainda as pessoas demonstram bastantes dúvidas sobre a neoplasia19,20,21.

Boa parte dos homens entrevistados ficaram surpresos ao serem questionados

sobre a vacinação contra o HPV, porque para muitos é novidade, devido não ter

sido divulgado pela a TV e nem por outros meios, e por não haver campanhas

diretas para a imunização.

RESULTADOS

SOBRE CP HPV - CP
SINAIS

SINTOM
VACINA

CONTRA HPV

Sim 70 97 54 42

Não 30 3 46 58

Não sei 0 0 43 0
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ANALISE DO CONHECIMENTO SOBRE CÂNCER DE PÊNIS DE HOMENS QUE PROCURAM O CENTRO DE TESTAGEM E 
ACONSELHAMENTO (CTA) DE BRASILIA-DF

MATERIAIS E METODOS

O presente trabalho constitui-se de um estudo transversal

analítico, com participação de 100 homens, a partir dos 18

anos, no centro de testagem e aconselhamento (CTA) de

Brasília–DF, onde realizam testes rápidos de HIV/AIDS,

hepatites virais e sífilis. O estudo baseou-se na aplicação

de um questionário com questões objetivas associados ao

conhecimento sobre câncer de pênis no mês de abril e

maio de 2018. O questionário analisou as seguintes etapas:

I perfil do entrevistado, II conhecimento, III transmissão, IV

sintomas, V prevenção/vacinação. O trabalho somente foi

realizado após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa

da Universidade Paulista (UNIP), conforme o parecer

CAEE: 86158618.3.0000.5512, e de acordo com o que se

preconiza na Resolução 466/12.
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