
HPV

Uma estratégica 
vacinação contra o HPV 
Balanço da Secretaria de Estado da Saúde 
mostra que a cobertura da imunização das 
adolescentes ficou acima da média nacional no 
Estado de São Paulo, tanto na primeira quanto 
na segunda dose da vacina

Entrar no campo de batalha para vencer o inimigo, antes mesmo que ele 
se instale no front. A analogia serve para explicar as razões pelas quais 
o Ministério da Saúde resolveu implantar, a partir de 2014, em parceria 

com as secretarias estaduais e municipais de Saúde, a vacina contra o HPV (pa-
pilomavírus humano) no Calendário Nacional de Vacinação para Adolescentes. 
Dirigida na primeira fase a meninas de 11 a 13 anos de idade, a vacina atingirá, 
em 2015, as meninas de 9 a 11 anos e, em 2016, apenas as com 9 anos. Para 
que a proteção seja completa e efetiva, são necessárias três doses da vacina. O 
intervalo da primeira para a segunda dose é de seis meses e a terceira dose, que 
funciona como um reforço, deve ser administrada cinco anos após a primeira. 
Considerada a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo, o 
HPV é um vírus contagioso que pode ser transmitido com uma única exposição, 
por meio de contato direto com a pele ou mucosa infectada. Sua principal forma de 
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transmissão ocorre pela relação sexual, mas também pode haver 
contágio entre mãe e bebê, durante a gravidez ou o parto, chama-
do de transmissão vertical.
Com a finalidade de criar uma campanha estratégica de imuni-
zação e evitar futuras contaminações pelo vírus, o Ministério 
da Saúde adotou no país a vacinação das meninas entre 9 a 13 
anos exatamente porque elas ainda não iniciaram a atividade 
sexual, ou seja, não foram expostas ao vírus. 
A vacina é altamente eficaz, induzindo a produção de anticor-
pos em quantidade dez vezes maior do que a encontrada em 
infecção naturalmente adquirida num prazo de dois anos. “Es-
tudos também verificaram que nessa faixa etária a vacina induz 
melhor resposta quando comparada em adultos jovens e que 
meninas vacinadas sem contato prévio com HPV têm maiores 
chances de proteção contra lesões que podem provocar o cân-
cer uterino”, observa a enfermeira Maria Ligia Ramos Nerger, 
coordenadora de Imunização do município de São Paulo.
O esquema de vacinação adotado pelo Ministério da Saúde, 
composto de três doses, é o recomendado pelo Grupo Técnico 
Assessor de Imunizações (TAG) da Organização Panamerica-
na de Saúde e aprovado pelo Comitê Técnico Assessor de Imu-
nizações (CTAI) do Programa Nacional de Imunização (PNI). 
A primeira dose foi aplicada entre 10 de março e 10 de abril 
de 2014; a segunda em setembro e a terceira ocorrerá em cinco 
anos, a contar da primeira dose. 

imunização também nas escolas
Entre as estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde para am-
pliar o público alvo, está o mapeamento da vacinação nas escolas 
públicas e privadas, o que ocorreu graças à parceria com as secre-
tarias estaduais e municipais de educação e com as associações das 
escolas particulares. “Como sempre há resistência da sociedade, 
em geral, ou por motivos religiosos ou por desinformação. Diver-
sas ações foram conduzidas no sentido de levar informações sobre 
a importância da vacina. Ainda assim, ficou estabelecido que os 
pais ou responsáveis legais, não desejando a vacinação na escola, 
assinariam um Termo de Recusa”, lembra Maria Ligia.
Para a vacinação nas unidades básicas, vale lembrar que os agentes 
de saúde também tiveram papel importante no recrutamento das 
adolescentes, junto às comunidades, durante a visita domiciliar.
Como não se trata de uma campanha, mas sim de uma estratégica 
de ação para conscientizar e semear a necessidade da imunização, 
ela entra no Calendário de Vacinação para Adolescentes e continua 
disponível, em todas as salas de vacinas do país, para quem perdeu 
o período de vacinação e para quem está fazendo aniversário.
Sendo assim, não há metas para a imunização, mas sim expectati-
vas de atingir um determinado público alvo. 
Balanço da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo aponta 
que a cobertura, na primeira fase, atingiu 100% do público alvo 
e foi uma das maiores do país, com mais de um milhão de do-
ses aplicadas. A cobertura da segunda dose da vacinação contra o 

A imunização contra 
o HPV entrou no 
Calendário de 
Vacinação do Ado-
lescente em 2014 e 
está disponível nos 
postos de saúde de 
todo o país
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HPV também está acima do percentual 
nacional, cujo índice era de 31,54%, 
no primeiro mês da imunização. A 
segunda dose da vacinação atingiu 
43,75% do público-alvo no Estado, o 
que representa, em números absolu-
tos, 417,3 mil adolescentes.
Já para a capital do Estado, na pri-
meira dose, foram vacinadas 245.434 
meninas de 11 a 13 anos, o equiva-
lente a 98% do público-alvo. Na se-
gunda fase, a expectativa era imunizar 
249.378 adolescentes. A meta preco-
nizada pelo Ministério da Saúde é que, 
no mínimo, 80% dessas meninas recebam a segunda dose da 
vacina contra o HPV. Até o fechamento desta matéria, os da-
dos obtidos apontavam que o município já contabilizava mais 
de 118 mil meninas de 11 a 13 anos vacinadas, somente du-
rante os primeiros 15 dias da aplicação da segunda dose, o que 
representa 47,7% de cobertura vacinal no município. No total, 
são 4,7 mil postos de vacinação no Estado, dos quais 450 no 
município de São Paulo.

Eficácia superior a 95%
“A infecção pelo HPV pode evoluir para câncer do colo do 
útero se não tratada corretamente e representa a quarta causa 
de morte por câncer no país”, explica Helena Sato, diretora de 
Imunização da Secretaria de Estado da Saúde. “É importante 
lembrar que a vacina tem eficácia superior a 95%, e é aplicada 
gratuitamente em qualquer posto de vacinação. Por isso, é fun-
damental que as adolescentes compareçam aos postos de saúde 
para tomarem a segunda dose da vacina, que continuará dis-
ponível nas UBS. Quanto maior for a cobertura da vacinação, 
poderemos ter, consequentemente, uma maior proteção contra 
a incidência do câncer do colo de útero”, enfatiza a médica.
Segundo a secretaria municipal de Saúde, a introdução de 
qualquer vacina no Programa Nacional de Imunizações passa 
por rigorosa análise técnica, pautada por critérios epidemio-

lógicos, imunológicos, socioeconômi-
cos, operacionais, financeiros, tecnoló-
gicos e de custo X efetividade. “Para 
todas as vacinas dos calendários de va-
cinação, com o objetivo de causar im-
pacto nas doenças imunopreveníveis, é 
necessário atingir altas e homogênicas 
coberturas vacinais. O Ministério da 
Saúde estabelece índices mínimos ne-
cessários para interromper a circulação 
dessas doenças no País. No caso da 
vacina HPV, a meta é atingir, no mí-
nimo, 80% da população alvo em cada 
dose da vacina e os resultados têm sido 

bastante satisfatórios”, pontua a enfermeira e coordenadora de 
Imunização do Município. 
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que 
291 milhões de mulheres no mundo todo sejam portadoras do 
HPV, sendo que 32% estão infectadas pelos tipos 16 ou 18, 
ou por ambos, responsáveis por 70% dos casos de câncer de 
colo do útero.
Elencado como um importante problema de saúde pública, 
especialmente em países como o Brasil, devido à alta in-
cidência e mortalidade, o câncer do colo do útero pode se 
manifestar a partir dos 25 anos, aumentando seu risco até 
atingir o pico na faixa etária de 50 a 60 anos. 
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), esse é o 
terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás 
do câncer de mama e do colorretal, e a quarta causa de 
morte de mulheres por câncer no Brasil. Dados do Insti-
tuto apontam 15.590 novos casos em 2014. Em 2011, por 
exemplo, o câncer do colo de útero matou 5.160 mulheres.
“O vírus HPV tipos 16 e 18 (alto risco) são responsáveis 
pela maioria dos casos de câncer. Os tipos 6 e 11 (baixo 
risco) são responsáveis pela maioria dos casos de verrugas 
genitais. Os tipos 16, 18, 6 e 11 estão na vacina quadriva-
lente do HPV”, lembra a coordenadora de Imunização do 
Município de São Paulo.

HPV

“A principal defesa para 
desarmar quaisquer 
dúvidas ou resistências 
à vacinação sempre 
será a informação”

Maria Ligia Nerger - enfermeira 
e coordenadora de Imunização do 
Município de São Paulo
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informação e conscientização
Na maioria dos casos, o HPV não apresenta sintomas e é elimina-
do pelo organismo espontaneamente entre seis meses a dois anos. 
Estima-se que apenas 10% das pessoas infectadas irão apresentar 
alguma manifestação clínica como a lesão precursora do câncer de 
colo de útero e as verrugas genitais.
O período necessário para o aparecimento das primeiras manifesta-
ções clínicas é de aproximadamente de dois a oito meses, mas pode 
levar até 20 anos.
Num alerta importante, a enfermeira Maria Ligia lembra que a va-
cina, conjuntamente com as atuais ações para o rastreamento do 
câncer do colo do útero (como o Papanicolau e o uso do preser-
vativo), são medidas importantes que possibilitarão, nas próximas 
décadas, prevenir essa doença, que representa hoje a quarta causa 
de morte por neoplasias entre mulheres no Brasil.
Quando o Ministério da Saúde anunciou a campanha de vacinação 
surgiram inúmeros questionamentos sobre a segurança da imuni-
zação, principalmente em relação aos efeitos colaterais. Entre os 
contras, alguns grupos evangélicos levantaram bandeiras de boico-
te, por enxergar a imunização de meninas nessa faixa etária como 

uma forma de incentivar as jovens a iniciarem precocemente a vida 
sexual. Também houve relatos de casos isolados de garotas que 
apresentaram efeitos colaterais adversos. Na explicação da coorde-
nadora de Imunização, ao se vacinar um universo elevado de me-
ninas, como foi o caso da vacina do HPV, alguém sempre vai apre-
sentar algum problema com a vacina, incluindo todo e qualquer 
tipo de vacina, para quaisquer outras faixas etárias, como crianças 
ou idosos. Ou seja, os relatos de efeitos adversos não podem ser 
atribuídos à vacinação, mas configuram-se como uma associação 
ao acaso, e sempre ocorrerá em um ou outro caso quando houver 
uma amostragem bem elevada  de pessoas vacinadas. 
“De qualquer maneira, a principal defesa para desarmar quaisquer 
dúvidas ou resistências à vacinação sempre será a informação. E 
foi essa nossa maior realização dentro desse projeto: levar conhe-
cimento e conscientização para a população, sobre a importância e 
o objetivo de imunizar meninas tão jovens. Um trabalho que cer-
tamente ajudará a tirar o câncer do colo do útero do ranking entre 
as neoplasias que mais acometem mulheres no país”, comemora a 
enfermeira Maria Ligia.
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