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O programa busca o fortalecimento de 
Medicina do Campus Centro
Secretaria Municipal de Educação e Superintendência Regional de Saúde para 
prevenção do Papilomavirus
transmissíveis, IST. De acordo com o Plano
2018-2021, a segunda dose da vacina de HPV em
estava em 2016 em 12,57%, sendo que o esperado é de 80%
Sabe-se, por meio da literatura, que entre as causas de não vacinação
adolescentes contra o HPV, está o desconhecimento dos pais sobre a vacina e 
sobre a doença. Compreendendo que pais e professores podem interferir 
diretamente para o aumento
também, para prevenção de outras IST, esse
a educação em saúde com pais/responsáveis,
adolescentes contra o HPV. De outro lado, busca
interinstitucionais e interprofissionais por meio do fortalecimento de
ensino, pesquisa e extensão alicerçadas na promoção da saúde, com vistas em
contribuir com as ações do Programa Nacional de Saúde na Escola.
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O programa busca o fortalecimento de parcerias entre os cursos de Enfermagem e
do Campus Centro-Oeste da UFSJ com a Secretaria Municipal de Saúde, 

de Educação e Superintendência Regional de Saúde para 
prevenção do Papilomavirus humano, HPV, e outras infecções sex
transmissíveis, IST. De acordo com o Plano Municipal de Saúde de Divinópolis 

2021, a segunda dose da vacina de HPV em adolescentes do sexo feminino 
estava em 2016 em 12,57%, sendo que o esperado é de 80% de cobertura vacinal. 

o da literatura, que entre as causas de não vacinação
adolescentes contra o HPV, está o desconhecimento dos pais sobre a vacina e 

doença. Compreendendo que pais e professores podem interferir 
diretamente para o aumento da cobertura vacinal de HPV em adolescentes e, 
também, para prevenção de outras IST, esse programa tem como objetivos, realizar 
a educação em saúde com pais/responsáveis, professores e escolares, e vacinar os 
adolescentes contra o HPV. De outro lado, busca-se o estreitamento de pa
interinstitucionais e interprofissionais por meio do fortalecimento de
ensino, pesquisa e extensão alicerçadas na promoção da saúde, com vistas em
contribuir com as ações do Programa Nacional de Saúde na Escola.
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parcerias entre os cursos de Enfermagem e 
Oeste da UFSJ com a Secretaria Municipal de Saúde, 

de Educação e Superintendência Regional de Saúde para 
humano, HPV, e outras infecções sexualmente 
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adolescentes do sexo feminino 

de cobertura vacinal. 
o da literatura, que entre as causas de não vacinação dos 

adolescentes contra o HPV, está o desconhecimento dos pais sobre a vacina e 
doença. Compreendendo que pais e professores podem interferir 

PV em adolescentes e, 
programa tem como objetivos, realizar 
professores e escolares, e vacinar os 

estreitamento de parcerias 
interinstitucionais e interprofissionais por meio do fortalecimento de estratégias do 
ensino, pesquisa e extensão alicerçadas na promoção da saúde, com vistas em 
contribuir com as ações do Programa Nacional de Saúde na Escola.  


