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Resumo 

 Este estudo tem por objetivo analisar a hipótese de moral hazard causada pela 

vacinação contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) quanto a iniciação sexual de 

meninas e, uma vez que já iniciaram, a vida sexual, entender se as meninas reduzem a 

probabilidade de uso de preservativo no primeiro sexo. Os dados utilizados são da 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) para o ano de 2015. O modelo usado é 

o de regressão em descontinuidade, com a descontinuidade na idade das meninas que 

estavam aptas a participar da campanha pública de vacinação. Os resultados do 

chamado Fuzzy-RDD mostram que a campanha foi efetiva ao aumentar a probabilidade 

de vacinação, mas não teve efeito sobre as jovens terem iniciado suas vidas sexuais ou 

absterem-se de utilizar preservativo, tais resultados corroboram a literatura. Os 

resultados são testados por diversos métodos de robustez. Esse é o primeiro trabalho a 

utilizar modelos quase-experimentais e mostrar que não há efeito da vacinação sobre 

iniciação sexual e sobre o uso de preservativos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O vírus HPV (do inglês, Human Papillomavirus) é o principal agente causador 

para a incidência de câncer cervical entre as mulheres. Ele é altamente contagioso, 

sendo possível contaminar-se com uma única exposição. A sua transmissão ocorre por 

contato direto com a pele ou mucosa afetada, sendo por meio sexual a sua principal 

forma de contágio. Além disso, também pode ser transmitido de mãe para filho durante 

o parto. O HPV pode causar o crescimento anormal das células do bebê, o que pode 

levar a morte (DIAZ et al., 2008).  

 O risco de infecção aumenta conforme o comportamento de risco e o número de 

parceiros sexuais. A duração da infecção é contingente ao tipo de HPV. A grande 

maioria das infecções é benigna, resolvendo-se espontaneamente. A estimativa é de que 

entre 3 e 10% das mulheres em diferentes populações não conseguem livrar-se da 

infecção e tornam-se portadoras persistentes de HPV, constituindo o grupo de alto risco 

para progressão ao câncer cervical (MONSONEGO et al., 2004) 

A prevalência da infecção por HPV é duas vezes mais alta na América Latina 

comparada ao resto do mundo e está associada com 68.220 novos casos de câncer 

cervical por ano. As taxas de incidência variam entre 20 e 80 mulheres por 100 mil e em 

todo continente, 31.712 mortes por câncer cervical são reportadas anualmente 

(NOGUEIRA‐RODRIGUES et al., 2017). Segundo o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA, 2018) este tipo de câncer é o segundo tumor mais frequente na população 

feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. A estimativa para 

2018 é de 16.370 novos casos no país, com aproximadamente 5.000 mortes anuais. 

Existe muita controvérsia em torno da vacinação contra o HPV, pois, tal 

controvérsia é baseada em receios de que a vacina aumenta a assunção de riscos sexuais 

e usurpa a autoridade parental (ROITMAN, 2015). Como a vacina é profilática e seu 

maior benefício à saúde pública advém da prevenção de infecções, a população a ser 

vacinada é a de pré-adolescentes, portanto, a autorização dos pais é central. Estes podem 

ficar preocupados que suas filhas adolescentes interpretem a aprovação parental da 

vacina como um consentimento tácito de comportamento sexual precoce. 

 Os pré-adolescentes e adolescentes são mais propensos a dúvidas sobre 

cuidados com saúde sexual do que crianças, e pais podem estar receosos de como 

descrever a vacina contra o HPV às suas filhas (VAMOS; MCDERMOTT; DALEY, 

2008; ZIMET, 2005). Além disso, o conhecimento sobre o HPV apresenta lacunas e é 

inadequado em diversas populações (ANHANG; GOODMAN; GOLDIE, 2004; 

CUSCHIERI et al., 2006; DAHLSTRÖM et al., 2012; KLUG; HUKELMANN; 

BLETTNER, 2008; ZIMET, 2005), sendo que prevalece o papel da mídia em 

comparação com profissionais dos serviços de saúde como fonte de informação 

primária sobre o papiloma vírus humano (ANHANG et al., 2004; FORSTER et al., 

2010; OSIS; DUARTE; SOUSA, 2014; ZIMET et al., 2013).  

Este trabalho visa avaliar se a vacinação contra o HPV afeta a iniciação sexual 

de meninas cuja idade esteja próxima ao ponto de corte da campanha de vacinação 

pública. As beneficiárias da campanha eram meninas com até 14 anos em março de 

2014 cujo recebimento da vacina poderia ser gratuito. Porém, aquelas com 14 anos ou 

mais poderiam receber apenas via clínicas privadas. Os dados são oriundos da Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2015. A metodologia empregada foi o de 

Regressão em Descontinuidade. Além disto, o trabalho pretende avaliar se as meninas 

que já iniciaram a vida sexual deixaram de proteger-se com camisinha por causa da 

vacina. Apesar de existir uma vasta literatura internacional sobre o tema 



(MOGHTADERI; DOR, 2019; SMITH et al., 2015, 2016), este tipo de avaliação ainda 

é nova para o Brasil como um todo.  

Este trabalho avança em fazer o primeiro estudo causal sobre iniciação precoce e 

ausência de preservativo no primeiro sexo. Há de se adicionar que é o primeiro estudo 

quase-experimental sobre a vacinação do HPV em um país em desenvolvimento, 

especialmente um país da América Latina – conforme supracitado, a prevalência de 

infecção por HPV na América Latina é duas vezes maior que nos resto do mundo – em 

que a campanha de vacinação esteve abaixo da meta. Deste modo, é possível oferecer 

sólidos argumentos contra a questão de que a vacina incita a comportamentos sexuais de 

risco, aumentando a cobertura contra os vírus e reduzindo os custos associados às 

doenças, principalmente o câncer cervical. 

Além desta introdução, a próxima seção descreve o modelo utilizado. A terceira 

seção faz uma análise descritiva dos dados, além de uma breve explicação sobre a base 

de dados da PeNSE, que contém as informações socioeconômicas, de saúde e outras 

para estudantes brasileiros. A quarta seção é a de resultados e robustez. Por fim, realiza-

se as considerações finais. 

 

 

2. ESTRATÉGIA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

O método de Regressão em Descontinuidade (RDD – Regression Discontinuity 

Design)1 é um método quase-experimental que tenta se aproximar de um experimento 

em um determinado local. A hipótese é que, dado uma descontinuidade (que afeta a 

probabilidade do tratamento), pessoas ao redor deste cutoff (ponto de corte) são muito 

semelhantes em características, mas por motivo exógeno têm suas chances de serem 

tratados ampliadas ou reduzidas.  

 Como é um caso Fuzzy, situação em que o ponto de corte muda a probabilidade 

de tratamento, mas não é determinístico, a variável que afeta o tratamento (Zi) aumenta 

as chances de a menina receber a vacina. Em outras palavras, ter nascido a partir de 

março de 2000, aumenta as chances de a menina ser vacinada, mas elas podem não 

receber por determinação dos pais. As meninas nascidas antes de dezembro do ano 

anterior, têm menor chance de receber, porém, podem buscar a vacina por meio privado.  

 Para estimar o RDD-Fuzzy são necessárias algumas hipóteses. A primeira 

hipótese (de identificação) é a ignorabilidade: as meninas não conseguem manipular a 

variável para serem ou não tratadas. Essa hipótese será testada com o método 

desenvolvido por Cattaneo, Jansson e Ma (2018) – que testa se a running variable é 

contínua em torno da descontinuidade. A segunda hipótese chama-se continuidade: 

todos os fatores não observáveis são continuamente distribuídos em relação a X. Essa 

hipótese garante o efeito causal do tratamento. Através da análise gráfica será mostrado 

que algumas das principais covariadas observáveis também são contínuas em torno da 

descontinuidade.  

A terceira hipótese refere-se à monotonicidade: essa garante a eliminação dos 

chamados defiers, em outras palavras, meninas que deixam de ser tratadas por fazerem 

parte do grupo de tratamento – as meninas que têm idade para receber a vacina, mas que 

não receberam são chamadas de never-takers. A quarta hipótese garante que a running 

variable só pode afetar a variável de resultado via tratamento. De outra forma, a idade, 

em meses, só pode afetar a decisão das meninas de iniciar a vida sexual ou de não 

utilizar preservativo via vacina. 

                                                           
1 Ver Imbens e Lemieux (2008) e Lee e Lemieux (2010) 



Dadas as hipóteses anteriores, a estimação do efeito do tratamento sobre os 

tratados (ATT) do método Fuzzy é dada pela seguinte equação: 

 

𝐴𝑇𝑇𝑓 =
lim
𝑥→𝑒+

𝐸[𝑌𝑖|𝑍𝑖 = 𝑐 + 𝑒]− lim
𝑥→𝑒−

𝐸[𝑌𝑖|𝑍𝑖 = 𝑐 − 𝑒]

lim
𝑥→𝑒+

𝐸[𝑇𝑖|𝑍𝑖 = 𝑐 + 𝑒]− lim
𝑥→𝑒−

𝐸[𝑇𝑖|𝑍𝑖 = 𝑐 − 𝑒]       (1) 

 

Em que: Y é a variável de resultado (ter feito sexo ou usar camisinha na primeira 

relação), C é o cutoff (ter 14 anos em março de 2014) e Z é a idade em meses. 

 Pode-se resumir o estimador do RDD Fuzzy por meio da equação (2): 

 

�̂�𝑓 =
𝑌+−𝑌−

𝑇+−𝑇−
      (2) 

 

 Ou seja, o estimador é dado pela razão da diferença do resultado para pessoas 

que estão acima do cutoff com o resultado das pessoas que estão abaixo dele pela 

diferença do tratamento das pessoas que se aproximam do cutoff por cima menos o 

tratamento das pessoas que se aproximam por baixo. 

  

3. DADOS 

 

Este estudo utiliza os microdados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE) coletada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PeNSE 

é baseada em uma amostra representativa ao nível nacional, Grandes Regiões, Unidades 

da Federação e Municípios das Capitais dos jovens brasileiros que estão frequentando o 

9º ano do ensino fundamental em escolas públicas ou privadas2. Especificamente, a 

PeNSE fornece informação sobre aspectos socioeconômicos; contexto familiar; hábitos 

alimentares; prática de atividade física; experimentação e consumo de cigarro; álcool e 

outras drogas; saúde sexual e reprodutiva; utilização de serviços de saúde; entre outros 

aspectos. Para fins deste estudo, utilizam-se os dados da pesquisa mais recente (PeNSE 

2015). 

Este trabalho explora a variação da data de nascimento, em meses, junto com o 

período de início da campanha de vacinação contra o vírus HPV como fonte exógena 

para estimar o efeito sobre a probabilidade de iniciar a vida sexual, após a vacinação e 

sobre a probabilidade de não usar preservativo no primeiro sexo, caso tenha começado a 

vida sexual. Para tal objetivo, a PeNSE fornece informação sobre o ano e o mês do 

nascimento do entrevistado. Deste modo, é possível criar a idade em meses do 

indivíduo, que foi calculada para dezembro de 2013. Logo quem tinha até 165 meses de 

vida (ou 13 anos e 11 meses em março de 2014) faz parte do grupo de tratamento. A 

Tabela 1 apresenta as principais variáveis utilizadas no estudo. 

 

Tabela 1: Estatísticas descritivas e descrição das variáveis 
Variável Descrição Início 

Sexual 

Usou 

preservativo 

  Média DP 
c 

Média DP c 

Vacinada  1 = recebeu a vacina do HPV, 0 caso 

contrário 

0,74 0,44 0,48 0,5 

Emprego 1 = possui emprego, 0 caso contrário 0,08 0,27 0,16 0,36 

                                                           
2 Há, porém, estudantes que frequentam entre o sexto ano do fundamental e o terceiro ano do ensino 

médio, mas a totalidade que não está no nono ano é de cerca de 1,5% da amostra total. 



Turno Integral 1 = estuda em turno integral, 0 caso 

contrário 

0,21 0,41 0,25 0,43 

Status de 

Saúde a 

Saúde autodeclarada 0,68 0,46 0,59 0,49 

NSE b Nível socioeconômico  0,00 1 0 0,8 

Fez sexo 1 = iniciou a vida sexual, 0 caso contrário 0,13 0,33   

Usou 

preservativo 

1 = utilizou preservativo na primeira 

relação, 0 caso contrário 

  0,73 0,44 

 Observações 35.420 4.231 
Fonte: Elaboração própria. a Assume 1 quando a saúde é boa ou muito boa e 0 quando a saúde é regular, 

ruim ou muito ruim. b Estimado via análise fatorial com a extração das componentes principais. c Desvio-

padrão. 

Nota: Outras variáveis foram adicionadas como controle, como efeitos fixos de Unidade Federativa, 

escolaridade da mãe, arranjo parental, entre outras. 

 

 Os dados das meninas considerando a iniciação sexual mostram que a maior 

parte das meninas da amostra recebeu a vacinação do HPV (74%), poucas meninas 

trabalham (8%) e menos de um quarto estudam em turno integral (21%). A saúde 

autodeclarada é boa ou muito boa para 68% das meninas. O nível socioeconômico das 

meninas tem média 0 e desvio padrão 1, pois é estimado via análise fatorial e os 

resultados são padronizados. Apenas 13% das meninas já tiveram a chamada sexarca. 

 A amostra de meninas que iniciaram a vida sexual é bem menor, 4.231 meninas, 

e menos da metade receberam a vacina, porém tem uma maior porcentagem que 

trabalha, 36%, e uma em cada 4 está em escola de turno integral. As meninas que 

declaram saúde boa ou muito boa são 59% da amostra.  

 

4. RESULTADOS 

 

O Gráfico 1 abaixo refere-se à probabilidade de a menina ser vacinada. É 

possível perceber que, há uma descontinuidade bem evidente no cutoff, ou seja, 

evidencia que a política pública de vacinação aumenta a probabilidade de as meninas 

com menos de 14 anos completos vacinarem-se. Para o lado esquerdo – início da vida 

sexual – as meninas localizadas imediatamente antes da descontinuidade têm 

probabilidade acima de 70% de receber a vacina, enquanto as meninas que estão, logo 

após a descontinuidade, têm probabilidade ligeiramente acima de 25%. Para o lado 

direito, as meninas antes da descontinuidade têm probabilidade de 60% de receber a 

vacina e, após, 25%. 

 

Gráfico 1: Descontinuidade na probabilidade de receber a vacina 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 



O primeiro estágio na Tabela 2 mostra que a vacinação pública é efetiva ao 

aumentar a probabilidade das meninas mais jovens de receber a vacinação. Esse 

resultado mostra-se importante, uma vez que estudos revelam que no Brasil a campanha 

de vacinação é abaixo da meta e muitas vezes as meninas não terminam o ciclo de 

vacinas (FONSÊCA et al., 2017; FRANÇA et al., 2017), assim como ocorre na América 

Latina (NOGUEIRA‐RODRIGUES et al., 2017). 

 

Tabela 2: Efeito da Vacinação do HPV sobre comportamentos sexuais de risco 
 Iniciação Sexual Uso de Preservativo 

1º Estágio -0, 2674*** -0,2764*** 

 (0.022) (0,05) 

2º Estágio 0,0066 0,0932 

 (0,070) (0,387) 

H 6,259 6,259 

B 11,300 11,300 

ρ(H/B) 0,554 0,554 
Fonte: Elaboração própria. ***p<0,01.   

Erros-padrão robustos entre parênteses. 

 

A ‘campanha para a adesão das jovens é importante fonte de política pública de 

conhecimento sobre a vacinação e os efeitos do HPV na vida dos jovens, pois a maior 

parte das pessoas desconhece a campanha e algumas conhecem a doença, porém, via 

mídia e médicos e não por conta das escolas (OSIS; DUARTE; SOUSA, 2014; 

PEREIRA et al., 2016). 

A primeira coluna mostra que não há significância entre ter feito a vacina e 

antecipar o início da vida sexual – a sexarca precoce é um dos fatores que aumentam os 

riscos de infecção por HPV no Brasil (CASTRO-SILVA et al., 2012; ROTELI-

MARTINS et al., 2007). Tal resultado é importante, pois as pessoas têm conhecimento 

sobre a idade da vacina, porém acreditam que a vacinação antecipa a sexarca das 

meninas (ALMEIDA et al., 2014; DAVIS et al., 2004). 

O desconhecimento sobre a relação do papimolavírus humano com o câncer de 

colo de útero é outro empecilho para o sucesso da vacinação (MADHIVANAN et al., 

2009). Na contramão, quando as jovens acreditam ter contraído o vírus, buscam a 

vacina para prevenir os tipos do vírus – que oferecem maior chance de transformar em 

câncer (ROBERTS et al., 2010). Outro ponto que aumenta a probabilidade de vacinação 

das meninas é quando as escolas promovem oficinas educativas sobre os benefícios da 

imunização e os riscos da doença (KWAN et al., 2011), conhecimentos prévios sobre os 

riscos da doença também aumentam a probabilidade de vacinação (WHELDON et al., 

2011). 

Quanto à iniciação sexual ou o comportamento sexual de risco, a literatura 

aponta que tais decisões não são afetadas pela vacina do HPV (BEDNARCZYK et al., 

2012; LIDDON; LEICHLITER; MARKOWITZ, 2012; MAYHEW et al., 2014), em 

que a ausência de significância do segundo estágio corrobora a literatura causal 

(MOGHTADERI; DOR, 2016; SMITH et al., 2015). 

 

 

4.1.Análise de Robustez 

 

Tabela 3: Análise de Robustez 
 P(1) Cov P(2) Cov C (159) C (171) 

Modelo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 



1º Estágio -0,2319** -0,202** -0,224** -0,2098** -0,0249 -0,0917 0,0358 0,07 

 (0,027) (0,057) (0,026) (0,060) (0,025) (0,084) (0,034) (0,061) 

2º Estágio 0,1676 

(0,091) 

-0,2085 

(0,245) 

0,1214 

(0,094) 

-0,3108 

(0,2727) 

0,5918 

(1,2604) 

-0,052 

(1,786) 

2,507 

(7,035) 

0,801 

(2,069)  

H 4,15 

8,231 

0,504 

9,093 

15,474 

0,588 

2,193 

5,97 

0,367 

4,851 

14,539 

0,333 

B 

ρ(H/B) 

Fonte: Elaboração própria. *p<0,05, **p<0,01.  Erros-padrão robustos entre parênteses. 

 

 A robustez é uma importante fonte para confirmação dos resultados, uma vez 

que colabora para garantir que os resultados não foram afetados por outros fatores – as 

colunas ímpares referem-se à iniciação sexual enquanto as pares, ao uso de preservativo. 

O cutoff é deslocado nas colunas entre (5) e (8) para 6 meses antes e 6 meses depois da 

descontuinuidade, fato de não ter efeito significativo em nenhuma das duas evidencia a 

eficiência da campanha na vacinação de meninas que completaram 14 anos no mês de 

março de 2014. França et al. (2017) haviam mostrado que a adesão da campanha de 

vacinação foi grande na primeira dose em algumas unidades federativas e regiões (Sul e 

Sudeste, principalmente) e que a região Norte tem um destaque negativo com apenas 

38% da meta alcançada. 

 Adicionar covariadas e aumentar o grau do polinômio3 são formas de demonstrar 

que o resultado é robusto. Conforme supracitado, a eficiência da campanha depende do 

local considerado, por isso foram adicionadas dummies para cada unidade federativa. A 

Paraíba, por exemplo, alcançou 56,55% da meta de vacinação na segunda dose, 

enquanto a média nacional foi de 55,57% (FONSÊCA et al., 2017). 

 Há uma extensa literatura sobre os fatores que afetam a iniciação sexual e a 

decisão de utilizar ou não preservativos (tais determinantes são utilizados como 

controles na análise de robustez, colunas entre 1 e 4), como o nível socioeconômico – 

meninas de famílias mais abastadas começam a vida sexual mais tarde (HUGO et al., 

2011; LAMMERS et al., 2000; VERONA; REGNERUS, 2014). O jovem estar 

empregado é um fator que ajuda a antecipar a sexarca (ADAMCZYK; GREIF, 2011; 

CRUZEIRO et al., 2008), assim como jovens que estudam em turno integral 

(FRANÇA; FRIO, 2018). 

 Outros importantes fatores associados ao uso de preservativo e à idade da 

sexarca – também inclusos como covariadas nos testes de robustez – referem-se ao uso 

de drogas lícitas (tabaco e álcool) e ilícitas (GAMBADAURO et al., 2018; MADKOUR 

et al., 2010; WILSON et al., 2010) e a escola, de forma que jovens mais escolarizados 

têm menor probabilidade de iniciar a vida sexual precocemente e de fazer sexo 

desprotegido (CRUZEIRO et al., 2008; HUGO et al., 2011; OKIGBO; SPEIZER, 

2015). Além de a escola colaborar com o início da vida sexual quando ensina o jovem 

onde conseguir preservativo ou retardar tal início, quando mostra às meninas os riscos 

de uma gravidez precoce (BUCKLES; HUNGERMAN, 2018; FRANÇA; FRIO, 2018). 

 

 

Gráfico 2: Continuidade nas principais covariadas. 

                                                           
3 A partir de grau 3, o software não consegue calcular pois tem problema de invertibilidade 



 
Fonte: Elaboração própria. 
 

A Tabela 4 mostra o teste de manipulação em torno da descontinuidade 

(CATTANEO; JANSSON; MA, 2018), em que a hipótese nula é de há continuidade da 

amostra em torno na running variable. Os valores da estatística dos testes não oferecem 

evidências para recusar a hipótese nula. Do ponto de vista do programa de vacinação, o 

resultado é esperado, uma vez que a vacinação é com base na idade em 2014 e a 

descontinuidade está nos meses de vida de meninas que nasceram no ano 2000. Não há 

formas, a priori, de manipulação na data de nascimento por parte dos pais para que suas 

filhas fossem tratadas (ou não) 14 anos depois. 

 

Tabela 4: Teste de manipulação em torno da descontinuidade 

Método Estatística T P-valor 

Fez sexo -0,932 0,351 

Uso de preservativo -1,6224 0,105 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vacinação para o HPV no Brasil não é considerada um case de sucesso. Isto 

porque boa parte das meninas não foram receber as doses seguintes da vacina – e outra 

parte não receberam nem a primeira dose. Há uma polêmica em torno de tal vacinação 

porque ela incitaria comportamentos sexuais de risco (como o não uso de preservativos 

ou antecipar o primeiro sexo). 

O presente artigo teve por objetivo testar a hipótese, através de um método 

quase-experimental – regressão em descontinuidade, de que há moral hazard quando as 

meninas tomam a vacina. Foi testada uma possível causalidade entre a vacinação contra 



o Papilomavírus Humano (HPV) e iniciação sexual e, uma vez que as meninas tenham 

começado a vida sexual, entre a vacinação e o uso de preservativo na primeira relação 

sexual. Os dados utilizados foram da PeNSE (2015) e a campanha de vacinação, em 

2014, abrangia meninas que não tinham completado 14 anos em março do respectivo 

ano. 

Os resultados foram de acordo com a literatura e mostraram que a campanha de 

vacinação aumenta a probabilidade de meninas abaixo dos 14 anos tomarem a vacina 

pública contra o HPV, porém não há efeitos significativos sobre iniciação sexual ou 

sobre o uso de preservativos. Os testes de robustez e de manipulação em torno da 

descontinuidade corroboram os resultados e mostram que não houve manipulação da 

data de nascimento para receber o tratamento, respectivamente. 

Uma limitação no estudo deve-se ao fato de que a base de dados compreende 

meninos e meninas que estão na escola, logo o efeito pode ser diferente se considerados 

jovens fora do ambiente escolar. Outra limitação é que a base tem a maior parte dos 

alunos no 9º ano do ensino fundamental, porém a campanha de vacina é com base na 

idade, alunos defasados podem ter comportamentos diferentes. 
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