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RESUMO 

Considerando a importância de doenças imunopreveníveis, a vacina do Papiloma 
Vírus Humano (HPV), ofertado no Programa Nacional de Imunização (PNI) pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), que protege contra quatros subtipos vírus 6 e 11 
responsáveis pela verrugas anogenitais, 16 e 18 pelo câncer do colo do útero. A 
problemática emergente é quanto a baixa adesão do público alvo. Embora o 
Ministério da Saúde tenha buscado estratégica: como aumentar as doses 
disponibilizadas, ampliação da faixa etária da demanda feminina e inserção da 
masculina, divulgação em Campanhas Nacionais, enfatizando quanto à 
importância e eficácia da vacina. Pois o propósito objetiva imunizar 80% desta 
demanda, mas contemporaneamente o desafio é quantificar na perspectiva de 
adesão da vacina. Cujo trabalho busca elementos por meio da pesquisa 
bibliográfica, para contribuir na desconstrução quanto à percepção equivocas da 
vacina HPV, e conseguintemente alcançar as metas anuais de vacinação. 
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ABSTRACT 

Considering the importance of immunopreventable diseases, the Human 
Papilloma Virus (HPV) vaccine is offered in the National Immunization Program 
(PNI) by the Unified Health System (SUS), which protects against four subtypes 6 
and 11 responsible for anogenital warts, virus 16 and 18 for cancer of the cervix. 
The emerging problem is how low the target audience is. Although the Ministry of 
Health has sought strategic: how to increase the doses available, increase the age 
range for male demand, dissemination in National Campaigns, emphasizing the 
importance and effectiveness of the vaccine. The objective is to immunize 80% of 
this demand, but at the same time the challenge is to quantify the prospect of 
vaccine adherence. Whose work searches for elements through bibliographic 
research to contribute to the deconstruction of mistaken perception of the HPV 
vaccine, and consequently reach the annual vaccination goals. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização 

(PNI), implantado no ano de 1973, porém em 1990 é reformulado, atuando em 

parceria com entidade em defesa das crianças e adolescentes, incorpora outras 

configurações e vem contemplando em esfera nacional a continuidade vacinal 

deste público pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

A vacina HPV (Vírus do Papiloma Humano) foi implantada no calendário 

nacional de vacinação em 2014, disponibilizando a vacina quadrivalente. A 

importância da vacinação é prevenir a infecção pelos tipos mais comuns de HPV, 

os tipos 6 e 11, responsáveis por 90% das lesões condilomatosas acuminadas 

planas, e também dois tipos mais perigosos o 16 e 18, responsáveis por mais de 

70% dos casos de câncer do colo do útero e relacionados a altas taxas de 

mortalidade por esta patologia (BRASIL, 2014). 

Em 2014, primeiro ano de implantação da vacina contemplava somente 

meninas de 11 a 13 anos, 11 meses e 29 dias; E indígena a partir de 9 anos. 

Sofre alteração da faixa etária no ano 2015 para adolescentes do sexo feminino 

de 9 a 11 anos, mantendo este critério para 2016. Em 2017 o Ministério da saúde 

inseriu o público masculino, sendo estes a serem assistidos a partir de 11 a 15 

anos incompletos.  

Nos primeiros anos a vacina era realizada com três doses subsequentes, 

com zero dia, seis meses e a última com 5 anos, a quadrivalente (Gardasil) é 

importada, com dose de 0,5 ml de volume, administrada intra muscular (IM), na 

região do deltóide ou vasto lateral da coxa. Estudos comprovaram que a terceira 

dose é desnecessária, agora nas campanhas estão administrando somente duas 

doses, a primeira no zero dia e a última depois dos seis meses. 

Devido à descontinuidade da cobertura vacinal prevista, objetivando atingir 

um número maior possível de crianças e adolescentes na prevenção de doenças 

imunoprevenível. O ministério estabeleceu estratégica na campanha vacinal com 

busca ativa por meio da interação de unidades de saúde e os âmbitos escolares, 

para manter o equilíbrio entre estimativa e o número de crianças e adolescentes a 

serem vacinadas.   
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O PNI ainda tem muitos desafios a percorrer para dar continuidade na 

manutenção da saúde da população brasileira, vem sendo aprimorado e ampliado 

cada vez mais nas ações ofertadas pelo SUS. Porém todas estas medidas 

preventivas embora sejam eficazes e resolutivas diante do problema que pode ser 

acarretado pelo HPV, ainda torna necessário o envolvimento maior da população 

para atingir a expectativa de vacinação esperada e assim isentar esta geração 

emergente dos comprometimentos futuros atribuído pela não vacinação. 

Em bojo o trabalho conduz a reflexão, o que leva as crianças e 

adolescentes correspondente a faixa etária dos 9 aos 15 anos, não aderirem a 

vacina contra o Papiloma Vírus Humano (HPV), disponibilizado pelo Programa 

Nacional de Imunização (PNI)? 

Objetivo Geral 

Compreender as particularidades deste considerável público de crianças e 

adolescentes frente à insatisfatória cobertura vacinal nas campanhas anuais 

contra ao HPV. 

Objetivos Específicos 

� Identificar os fatores que leva a recusa da vacinação;  

� Detectar qual o nível de conscientização dos indivíduos corresponsável para a 

contemplação da vacina;  

� Corroborar no processo de capacitação e/ou formação destes profissionais que 

então frente à perspectiva vacinal; 

Diante da descontinuidade da cobertura vacinal pré-estabelecida 

anualmente, a pesquisa visa caracterizar este contexto e apontar caminhos 

pertinente a esta problemática, para atingir a estimativa esperada de vacinados, 

explicita por estes usuários especificamente.  Pois o PNI tem muitos desafios a 

enfrentar para continuar contribuindo com manutenção da saúde da população 

brasileira, aprimorando cada vez mais as ações presentes no Sistema Único de 

Saúde. A saúde pública com qualidade, com inúmeras ofertas de vacinas na 

perspectiva da prevenção de doenças. Porém torna-se necessário o 

comprometimento e corresponsabilidade da sociedade para alcançar o proposto 

quanto a adesão da vacina. Pois são estas medidas preventivas que resultarão 

numa futura geração, saudável e menos onerosa para o sistema de saúde.  
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O trabalho tem por método a pesquisa bibliográfica, na busca e consulta de 

fontes secundárias, delineado pelo programa nacional de imunização, com intuito 

de desmistificar percepções negativas e errôneas quanto ao HPV. Por meio dos 

estudos descritivos, relacionar as características deste grupo a sua necessidade 

em ter conhecimentos prévios e o domínio dos profissionais no campo da prática 

para efetivação vacina. A temporalidade metodológica foi considerado os 

documentos voltados na perspectiva da temática, publicada no período 

correspondente a 2014 á 2017. Consultas bibliográficas, inclusão de manchetes 

jornalísticas, artigos, documentários, boletinhos de epidemiologia e cartilhas do 

ministério da saúde, que divulgam e relatam os trabalhos originais da vacina HPV. 

Excluindo alguns artigos de pesquisa experimental de desenvolvimento da 

produção da substância imunológica da vacina HPV e literaturas de materiais em 

línguas estrangeiras.  
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1 A PROCURA PARA VACINAÇÃO CONTRA O HPV CONTINUA BAIXA 

 

Estimativas da OMS (Organização Mundial da Saúde) indicam que 290 

milhões de mulheres no mundo são portadoras do vírus, sendo 32% infectadas 

pelos tipos 16 e 18. Em relação ao câncer do colo do útero, estudos apontam que 

265 mil mulheres morrem devido à doença em todo o mundo, anualmente. (INCA, 

2016). 

Desde 2014 com a implantação da vacina HPV no calendário, o Programa 

Nacional não atingiu a meta mínima preconizada de 80% de imunizados, fato que 

tem suscita discussão para toda sociedade e gerado um fator de preocupação 

relevante para o Ministério da Saúde.  

O governo tem buscado estratégica para aumentar a adesão da vacina, 

desde janeiro com a inserção do público masculino com a faixa etária de 12 a 13, 

a partir de junho ampliou de 11 a 14 anos 11 meses e 29 dias, além dos grupos 

de vulnerabilidades como transplantados, ancológicos. Além disso, cerca de 200 

mil crianças e jovens, de ambos os sexos, de 9 a 26 anos vivendo com HIV/aids, 

também podem se vacinar contra HPV (BRASIL, 2017). 

A medida tem por objetivo aumentar a cobertura vacinal na esfera nacional 

e massificar a utilização de doses disponibilizadas por todas as Secretarias 

Estaduais de Saúde que estão com a data de vencimento para o mês de 

setembro de 2017. 

A meta prevista é vacinar cerca de 7,1 milhões de meninos de 11 a 15 

anos e 4,3 milhões de meninas de 9 a 15 anos, com um total 3,3 milhões de 

pessoas a mais em 2017. (BRASIL, 2017). 

Com a inclusão e ampliação da oferta da vacina HPV para o público do 

sexo masculino contribuirá para o aumento da proteção das meninas, pois os 

meninos imunizados proporcionam proteção indireta para meninas, ou seja, uma 

forma de interromper o ciclo de reinfecção pelo vírus HPV. 

Diante do grande quantitativo de doses para vencer em setembro do 

corrente ano, com propósito em alcançar a meta e incentivar a vacinação de 

crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde fez uma parceria com o Ministério 

da Educação por meio do Programa Saúde na Escola. O Ministro da Saúde 

ressalta: 
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...Ainda cerca de 2,1 mil doses nos estados e municípios 
venceram em junho, e em agosto já há um estoque de 231 mil vacinas 
de HPV para vencer. Até 2018, o estoque de vacinas a vencer deve 
chegar a 1,6 milhão de doses. O Programa Nacional de Imunizações 
(PNI) considera aceitável que haja uma perda de até 5% das vacinas 
distribuídas aos postos de vacinação, em função de condições logísticas 
e operacionais (BARROS, 2017). 

O Programa Nacional de Imunização em âmbito Nacional esta diante de 

uma problemática quanto à dificuldade de adesão do público-alvo nas campanhas 

de vacinação, sendo um dos principais desafios e causas do elevado índice de 

vacinas a vencer. 

 A imunização das respectivas faixas etária das crianças e adolescente é 

baixa, porque ele não se sente na necessidade do auto cuidar na perspectiva da 

saúde, competindo a determinação dos pais em orientar e encaminhá-los a 

unidades para efetivação da vacina. 

Diante do embate a estratégica proposta é delegar as instituições 

educacionais como um critério de exigência no ato de efetuar matricula escolar, 

onde os estudantes necessariamente precisarão durante o processo de matrícula 

apresentar caderneta de vacinação. E consequentemente serão orientados e 

encaminhados as instituições de saúde, e assim estabelecer a comunicação entre 

as instituições (escolar/saúde) em uma tarefa conjunta de efetivação da vacina 

para respectiva demanda. 

Com o intrínseco envolvimento das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, a mobilização/sensibilização da sociedade, as equipes de Estratégica de 

Saúde da Família, instituição escolares e o comprometimento dos pais frente a 

vacinação, com a estratégica de busca aplicada pelas escolas, no sentido de 

ampliar o acesso e atender o objetivo, que é a vacinação de todas as crianças 

contra o HPV.  A expectativa é que se reduzam as doenças relativas ao vírus na 

faixa etária atendida pela campanha, lotes de vacinas não fiquem estocados, e 

conseguintemente resulte na elevação do índice de adesão ao respectivo número 

esperado de imunizados. 

Este ano, a campanha quer mostrar o papel dos pais e responsáveis na 

proteção do futuro das meninas. A vacina é segura, eficaz e a principal forma de 

prevenção contra 4 subtipos do HPV (6, 11, 16, 18). Essa imunização ajuda a 

prevenir o aparecimento do câncer do colo de útero, quarta maior causa de morte 

de mulheres por câncer no mundo. 
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O câncer de colo uterino é umas das neoplasias que mais acomete as 

mulheres em todo o mundo, está em segundo lugar no Brasil (INCA, 2016). A 

prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do 

risco de contágio pelo Papiloma Vírus Humano. 

No mundo cerca de 230 mil mulheres morrem por ano, devido o câncer de 

colo de útero, e 80% das mortes acometidas estão nos países em 

desenvolvimento. Nas regiões subdesenvolvidas ele lidera as estatísticas de 

incidência e mortalidade. Porém, se identificado precocemente, este tipo de 

câncer apresenta altas taxas de cura, é de fácil diagnóstico, as chances de cura 

chegam a 100% (GAMARRA, ARAUJO, GRIEP, 2005; INCA, 2016). 

O Ministro da Saúde Ricardo Barros em entrevista para imprensa enfatiza a 

necessidade de promover campanhas e intensificar os mutirões de vacinação nas 

escolas para atingir este público alvo, porém toda a sociedade tem que 

conscientizar e comprometer-se, ressalta: 

Temos que cuidar da imunização das nossas crianças, porque 
as estatísticas e estudos internacionais demonstram que, de fato, a 
vacina ajuda a reduzir os casos de câncer genital nessas pessoas 
imunizadas. Então, é mobilizar a sociedade e imunizar as pessoas 
(BARROS, 2017). 

A vacina contra o HPV é uma vacina segura e recomendada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Já é utilizada como estratégia de saúde 

pública em quase 100 países que realizaram a aplicação de mais de 175 milhões 

de doses desde 2006, sem registros de evidências que pudessem por em dúvida 

a segurança dessa imunização. 

Pesquisa realizada nos Estados Unidos, onde há vacinação 
desde 2006, apontou redução de 88% da infecção oral por HPV. Estudo 
realizado com homens de 18 a 70 anos do Brasil, México e Estados 
Unidos, aponta que os brasileiros têm mais infecção por HPV que 
mexicanos e norte-americanos, com índices de 72% no Brasil, 62% no 
México e 61% nos Estados Unidos. A pesquisa apontou ainda que a 
incidência de câncer do pênis no país é três vezes maior que entre os 
norte-americanos (BRASIL, 2017). 

Apesar de inúmeros países pioneiros na utilização, divulgação e 

apontamentos por meio de pesquisa da eficiência e eficácia da vacina HPV, ainda 

percebe-se a axacerbada resistência quanto à vacinação. Embora estudos 

afirmem que a vacina contra o HPV contribui para redução da incidência do 

câncer de colo de útero e vulva nas mulheres. A imunização também previne 

câncer de pênis, ânus, verrugas genitais, boca e orofaringe. 
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Além das parcerias envolvidas, o governo investiu em campanhas 

publicitárias no mês de julho, período o qual as crianças e adolescentes estavam 

de férias escolares, com intuito de promover a conscientização direcionada a 

estes públicos da vacina contra o HPV, e também sobre a oferta da campanha de 

multivacinação, que ocorrerá no período de 11 a 22 de setembro. E o Dia D da 

campanha de vacinação do HPV que será dia 16 de setembro de 2017. 

 

 

1.1 Alguns Casos Isolados de Reação Adversas da Vacina HPV 

 

Os eventos adversos mais comuns relacionados à vacina HPV são os 

mesmos relacionados às outras vacinas, como reações locais (dor, inchaço, e 

vermelhidão), dor de cabeça e febre, em menor incidência. 

 Eventualmente, podem ocorrer desmaios, formigamento nas pernas, fatos 

que podem ser observados ao se aplicar medicações injetáveis em adolescentes 

e não relacionado especificamente à vacina HPV, mas ao medo de tomar injeção. 

O Brasil é o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a 

oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de 

imunizações. A faixa-etária será ampliada gradativamente, até 2020, quando 

serão incluídos os meninos com 9 anos até 13 anos. 

No que se refere aos motivos da não adesão à vacinação, alguns países 

pioneiros na imunização contra o vírus HPV, apontam fatores que devem ser 

considerados, como: o não conhecimento dos pais sobre o vírus do papiloma 

humano e o seu link com o câncer do colo do útero. Assim como a resistência 

destes em discutir sexualidade com as adolescentes e a preocupação de que as 

jovens vacinadas possam inserir a prática sexual mais precocemente; a falta de 

preparação dos profissionais de saúde e das escolas participantes e o 

desconhecimento das adolescentes frente ao HPV (WRIGHT et al., 2008; 

AGOSTINHO, 2012; SILVA, 2013). 

Adicionalmente, no Brasil, o fator relevante que possivelmente impulsionou 

a não participação na segunda dose, pode ser atribuído pela ocorrência de 

eventos adversos pós-vacinação associados à vacina HPV (reação psicogênica). 
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Inicialmente, desencadeados em 11 meninas de uma mesma escola na cidade de 

Bertioga, SP, em 2013, após a imunização com a segunda dose.  

Este fato contribuiu para espalhar receio dos efeitos colaterais entre as 

jovens e seus familiares frente à vacinação, diminuindo desta forma o número de 

adolescentes imunizadas (BRASIL, 2014).  

Na América do Sul, a reação psicogênica foi relatada no ano passado 

(2016), perfazendo um total de 276 casos, a maioria sendo estudantes de uma 

escola, no Norte da Colômbia, vacinadas contra o vírus HPV (VENTAS, 2014). 

Os sintomas imputados a este evento podem ocorrer em crianças e adolescentes 

acometidas por stress físico e emocional e desencadeiam: tonturas, desmaios, 

dor de cabeça, dormência e formigamento em várias partes do corpo, este último 

acarretando dificuldade de locomoção (BRASIL, 2014). 

Outra condição, para justificar a baixa adesão é que a partir da segunda 

fase se tornou possível para os municípios escolher se a vacinação ocorreria no 

ambiente das escolas públicas e privadas ou nas Unidades Básicas de Saúde. 

Na literatura brasileira, os dados científicos sobre a não adesão das jovens 

à vacinação contra o HPV são ainda escassos, assim como as causas atribuídas 

a este não cumprimento, todavia os relatos da impressa nacional são inúmeros 

por vez interpretado pela sociedade equivocamente (VIDALE, 2015; MOREIRA, 

2015; MACÁRIO, 2015). 

O medo de efeitos adversos e a falta de confiança dos pais quanto à 

segurança da vacina foram o principal motivo para a rejeição, houve reações de 

pais que não consideram adequado seus filhos tomarem uma vacina com um viés 

de proteção sexual tão precocemente.  

O PNI ainda tem um desafio a percorrer para dar continuidade na 

manutenção da saúde da população brasileira. Vem sendo aprimorado e 

ampliado cada vez mais as ações ofertadas pelo SUS. Porém todas estas 

medidas preventivas embora sejam eficazes e resolutivas diante do problema que 

pode ser acarretado pelo HPV, ainda torna necessário o envolvimento maior da 

população para atingir a expectativa de vacinação esperada e assim isentar esta 

geração emergente dos comprometimentos futuros atribuído pela não vacinação. 

A vacina propicia proteção profilática, ou seja, ação preventiva indicada a 

pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus HPV, evidenciado por uma 
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maior eficácia. Ressaltando que não protege contra outras formas de infecção 

sexualmente transmissíveis (IST), a meta é reduzir a incidência de 

morbimortalidade desencadeada por esta enfermidade.  

 

2. PERCEPÇÃO DA SOCIEDADE QUANTO A IMPORTÂCIA DO 

ESQUEMA VACINAL DO PAPILOMA VÍRUS HUMANO 

 

A sociedade de modo geral não tem conseguido assimilar e ter uma 

compreensão coerente quanto à importância vacinal, contra o Papiloma Vírus 

Humano, cuja vacina é preventiva de Infecção Sexualmente Transmissível.  

A carga conceitual da efetividade vacinal preventiva de doença sexual 

infectocontagiosa tem gerado uma negativa aceitação, resultando na baixa 

adesão. Fator este de preocupação para Ministério da Saúde e muito 

agentes/atores comprometidos com a saúde desta geração jovem, que representa 

prospectiva população. 

Diante da polêmica recusa da população contra o HPV, por ter 

necessidade iniciar precocemente o esquema vacinal, que a médica Rosana, 

manifesta contrapondo-se:  

Que estudo aponta e sugere a inicialização da vacina com 
criança a partir dos 9 anos, pois esta faixa etárias indicada, tem uma 
explicação terapêutica, pois neste período etário, o sistema imunológico 
tem maior resposta, produz muito mais anticorpos, potencializa a 
efetividade da vacina e protege consideravelmente melhor do que 
alguém com 23 anos. São todos jovem com menor faixa etária, 
resultarão em distintas resposta se comparando os jovem adultos. Então, 
a vantagem de você vacinar o adolescente é exatamente essa, explica a 
infectologista (RITCHMANN, 2017). 

 

A médica infectologista demonstra a preocupação da baixa adesão 

percentual vacinado, do número total esperando, exemplifica que a maior cidade, 

São Paulo em uns dos Centros de Referências em vacina do País, Instituto de 

Infectologia Emilio Ribas Hospital e Maternidade Santa Joana Membro do CTAI, 

que na prática cotidiana a população tem demonstrado um total desinteresse na 

procura pela vacina. 

Salienta a preocupação dos inúmeros tipos de cânceres imunoprevenível 

mediante a plena vacinação contra o HPV, pois o vírus está diretamente ligado ao 

câncer de colo do útero, sendo a segunda maior causa de morte de mulheres por 
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tumor no mundo, ficando atrás apenas do câncer de mama, e a quarta causa de 

morte geral em mulheres ficando atrás apenas do acidente vascular cerebral 

(AVC), infarto agudo do miocárdico e câncer de mama. Suscitando um problema 

de saúde pública, com alto impacto de doenças crônicas em mulheres e homens, 

conforme revela anexo A. 

A taxa de incidência do câncer no colo do útero é crescente mundialmente, 

cujo número de proporção é consideravelmente acentuado para o sexo feminino, 

sendo as mulheres mais atingidas quantitativamente e por mais tipos de câncer, 

anexo B. 

O tempo de incubação do vírus varia de 1 mês a 2 anos o tempo de 

manifestação esta relativamente ligado as condições imunológica do infectado, 

durante este período apesar de não haver sintomas, o indivíduo já pode 

contaminar outros, porque já pode  estar apresentar verrugas invisíveis a olho nu, 

mas que podem passar e/ou transmitir o vírus para o outro. As mulheres 

gestantes têm um agravante, pois na hora do parto também podem transmitir o 

HPV para o bebê se a escolha for pelo parto normal. 

Em alguns casos, o HPV pode causar verrugas na parte genital, tanto nos 

homens quanto nas mulheres. Outros sintomas nos homens são manchas ou 

coloração diferente na glande, mas o vírus também pode não apresentar nenhum 

sinal. O homem deve investigar a suspeita de contaminação com um urologista, 

por meio do exame de peniscopia. 

Na mulher, há três formas de manifestação do HPV a fase clínica, que são 

as verrugas, subclínica pelas lesões no colo do útero pré-cancerígenas e que só 

no exame papanicolau é possível detectar, e na forma latente quando o vírus fica 

encubado com atuação assintomática. 

A maioria das infecções é transitória, sendo combatida espontaneamente 

pelo próprio sistema imunológico, principalmente nos indivíduos mais jovens, com 

idade inferior a 30 anos. Em média de 80% dos casos, o organismo combate o 

vírus em cinco anos. 

Como pode acontecer em outro tipo de paciente infectado pelo HPV, de 

não conseguir combater, podem reaparecer e ao manifestar as células da pele 

são alteradas, apresentando deformidades. Mas isso não é percebido 

imediatamente, porque fica numa camada profunda. À medida que a pele 
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superficial é substituída, as camadas de baixo chegam à tona e a lesão se torna 

visivelmente aparente. 

Pois de 50 mulheres por dia no país que recebem diagnósticos, 
13 delas morrem. Por ano, são mais de 18 mil casos e quase 4.800 vão 
óbitos, 90% de todos os tumores de colo do útero são decorrentes do 
HPV. E os principais sinais de alerta são sangramento vaginal, 
corrimento e dor no ato sexual (BENTO, 2012).  

 
Segundo José Bento, o HPV também pode desencadear lesões na boca, 

garganta e no ânus. E uma doença mais séria, como propriamente o câncer, 

embora possa levar até 15 anos para ser desenvolvido após a instalação do vírus. 

Por isso, o exame precoce é fundamental. 

 
 
 

2.1 PESPECTIVA TECNOLÓGICA 

 

A biotecnologia tem desenvolvido significantemente novas vacinas. 

Mudanças que refletem avanços na descoberta de novos antígenos, adjuvantes, 

vetores, mudanças práticas e conhecimentos aplicados para desenvolvimento das 

vacinas. Cuja história das vacinas e sua aplicação na perspectiva prevenção de 

doenças infecciosas já acumulam mais de 200 anos de dedicação e muito 

trabalho, iniciado pelos primórdios Edward Jenner e Louis Pasteur. 

As pesquisas têm caminhado na busca de aumentar a segurança sem 

comprometer a eficácia. Embora os pesquisadores se apropriem de técnicas 

modernas, mas a sociedade enfrentar desafios, com surgimento de novos vírus, 

os quais ainda não produzirem vacinas que combatem, como no caso do HIV. 

 As vacinas representam imunoterapias que viabiliza a qualidade de vida 

dos cidadãos e também para sistema de saúde pública, com os investivementos 

das vacinas em doenças imunopreviníveis numa perspectiva de médio e longo 

prazo, com o investimento primário (vacina na prevenção do HPV), resultará num 

custo mais baixa do que tratar as causas terciárias (tratamento do câncer 

propriamente dito).     

A cada dia surgem novas descoberta de vírus e de doenças, um amplo 

leque, embora a tecnologia tenha realizado grandes avanços, não tem dado conta 

das novas demandas, exemplo disso é o HPV que são descrito em  200 subtipos, 
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onde 13 são reconhecidos como causadores de câncer pela Agência 

Internacional para Pesquisa sobre o Câncer (IARC).  

Desses vírus, os mais comuns são os 6 e 11 responsável por 80% da 

lesões verrugosa, vírus de baixo risco e os 16 e 18 responsável por 90% das 

casos de câncer no colo do útero, considerados de alto risco, gerando uma 

preocupação maior nas mulheres, por serem responsável pelo maior índice de  

câncer do colo de útero, caracterizado o segundo tipo de tumor mais comum entre 

mulheres.  

Devido a isso torna necessário que as mulheres se atentem e se previnam 

contra essa doença. Sendo preciso realizar anualmente seguindo a orientação do 

Ministério da Saúde e os critérios de realização para cada caso, frequentemente o 

exame papanicolau. 

 

2.2 ORIENTAÇÃO QUANTO AO CONTAGIO E REALIZAÇÃO DO EXAME 

PAPANICOLAU 

 

A infectividade do HPV é alta, estimando-se que 60% dos parceiros de 

pacientes infectados adquiram o vírus após um único contato sexual. As lesões 

epiteliais ocorrem em áreas sujeitas a trauma durante o ato sexual, pois é preciso 

a existência de condições que favoreçam a penetração do vírus. O déficit local da 

imunovigilância favorece a passagem de infecção latente para a ativa. O intervalo 

entre a exposição e a evidência clínica varia de 4 a 6 semanas à 8 meses, com 

média de 3 meses, sendo no trato genital dividido de acordo com autor (MURTA, 

2001).  

O vírus do HPV afeta cerca de 75% da população mundial, por vias sexual, 

sendo responsável por 90% do câncer do colo do útero, tornando responsável por 

um relevante número de vitimas, principalmente mulheres com câncer do colo do 

útero, além de afetar outros órgão como ânus, vagina, pênis e cavidade oral. 

Tornando urgente sua aplicabilidade da cobertura 100% pelo PNI (Programa 

Nacional de Imunização), disponibilizado pelo SUS, hoje tem se clareza da 

relação custo e benefícios (INSTITUTO ONCOGUIA, 2015). 

A forma clínica da infecção pelo HPV é caracterizada pela presença de 

lesões exofíticas na região anogenital, que são visíveis a olho nu sem técnicas de 



 

 

 

25

magnificação e chamadas de verrugas genitais ou condilomas. O aspecto das 

lesões é de neoformações sésseis, papilares, múltiplas, com a forma de 

pequenas cristas, origem do termo vulgar "crista-de-galo". Podem ser brancas ou 

hipercrômicas. Estão mais presentes em áreas úmidas expostas ao atrito durante 

o coito, ou seja, pequenos lábios e vestíbulo vulvar, além das regiões anal e 

perianal. São menos frequentes no colo uterino e a biópsia neste local é 

mandatória para diferenciar de doença invasiva (RUSSOMANO, 2000).  

As principais orientações para se evitar o contagio é não  compartilhar 

roupas íntimas e toalhas, pois o HPV também pode ser transmitido por material e 

superfícies contaminados, embora seja caso raro. 

Recomenda-se que, dois dias antes da coleta do exame papanicolau, não 

tenha relações sexuais, nem com camisinha; evite duchas, medicamentos 

vaginais e anticoncepcionais locais. 

 Não realizar a coleta do exame menstruada, porque a presença de sangue 

pode alterar o resultado.  A mulher tem direito a um acompanhante no momento 

do procedimento de coleta. 

 Embora não seja possível a proteção plena do HPV no ato sexual, é 

recomendado que se use sempre camisinha, para minimizar o risco de 

contaminar e proteger-se de outras ISTs, pois este por estar sobre a pele, e não 

necessariamente nos órgãos genitais, a transmissão pode ocorrer por outras 

áreas da pele desprotegidas durante o contato. 

O tabagismo contribui e eleva o risco de desenvolver qualquer tipo de 

câncer, principalmente na garganta como também o do colo uterino, pois o fumo 

afeta e declina o sistema imunológico do indivíduo tornando incapaz de ativar 

uma resposta imune intensa e de qualidade adequada. A maior parte das 

infecções por HPV são benignas e elas desaparecem espontaneamente dentro de 

1 a 5 anos. 

Há várias décadas tem se investigado vacinas com propriedades 

anticancerígenas, na esperança de encontrarem alternativas mais eficazes e 

menos invasivas para o tratamento de alguns tipos de câncer. Porém a 

disponibilidade de vacinas com características profiláticas estão voltadas para o 

controle da infecção do vírus, resultando na viabilidade e relevância das vacinas 
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terapêuticas, com finalidade de controlar o ciclo infeccioso, e baixar o custo, 

tornando menos oneroso e melhorar o aspecto da saúde pública. 

Com o investimento, fortalecimento, continuidade e a adesão da vacina 

HPV, objetiva alcançar numa perspectiva de longo prazo reduzir a incidência de 

mortalidade relacionada diretamente por cânceres provocados pelo HPV. A um 

prazo intermediário a redução de novas lesões precursoras de cânceres. Em 

curto prazo, baixa incidência pela infecção pelo vírus HPV.  

No Brasil, estudos nacionais registraram um perfil de prevalência da 

infecção por HPV de alto risco semelhante ao dos países subdesenvolvidos: 

17,8% (31) a 27% (34), com uma prevalência maior nas mulheres na faixa etária 

abaixo de 35 anos, e a partir dos 35 até 65 anos, as taxas permanecem de 12 a 

15%. 

Esses dados mostram que o vírus HPV encontra-se com maior prevalência 

nos países dos continentes mais pobres do mundo: África e América do Sul, 

incluindo o Brasil, e as taxas mais baixas encontram-se nos países da Europa e 

da Ásia Central.  

Esse quadro reflete também nas taxas de morbidade e mortalidade, uma 

vez que as medidas de combate à doença dependem também da implantação do 

programa de prevenção e controle da doença adotada em cada país, como pode 

se observar experiências bem sucedidas de países de terceiro mundo que 

conseguiram reduzir os casos da doença com a implantação política do programa 

de rastreamento e combate à doença (Nakagawa Et Al, 2010). 

A adesão da vacina imunoprevinível HPV, não somente é um problema nos 

países subdesenvolvidos, mas também para os países de primeiro mundo, 

embora esta problemática esteja mais evidente nos países mais pobres, cujo nível 

de pobreza é acentuado. 

 Questões estas que está diretamente relacionada ao nível cultural, 

populações muitas vezes desprovidas do acesso ao sistema de saúde e 

atendimento/acompanhamento assistencial.   
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3 LEGISLAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E QUESTÕES ILUCIDATIVA DA 

VACINA HPV NO PNI  

 

A legislação específica sobre imunizações e vigilância epidemiológica (Lei 

6.259 de 30-10-1975 e Decreto 78.231 de 30-12-76) deu ênfase às atividades 

permanentes de vacinação e contribuiu para fortalecer institucionalmente o 

Programa. Ao longo do tempo, a atuação do PNI, consolida-se uma estratégia em 

âmbito nacional (BRASIL, 2014). 

Na década de 1990 o Programa Nacional de Imunizações (PNI) passou a 

trabalhar em articulação com entidades de defesa dos direitos da criança – 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Pastoral da Criança, Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef) e Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). 

Em 1991, foi criado o Comitê Técnico Assessor em Imunizações (CTAI), que 

passou a respaldar o PNI técnica e cientificamente (BRASIL, 2014). 

O PNI é, hoje, parte integrante do Programa da Organização Mundial de 

Saúde, com o apoio técnico, operacional e financeiro da UNICEF e contribuições 

do Rotary Internacional e do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). A informatização do PNI foi desenvolvida pelo 

DATASUS (GEIPS), segundo especificação da Coordenação Geral do Programa 

Nacional de Imunizações - CGPNI (BRASIL, 2014). 

De 1990 a 2003, o PNI fez parte do CENEPI/FUNASA - Fundação Nacional 

de Saúde. A partir de 2003, passou a integrar a DEVEP/SVS - Secretaria de 

Vigilância em Saúde, inserido na Coordenação Geral do Programa Nacional de 

Imunizações - CGPNI. 

A vacina contra o HPV é um avanço tecnológico na Saúde Pública contra o 

câncer no colo do útero, embora meios a dificuldades operacionais e culturais, 

para esclarecimentos da população a efetividade da vacina. A prevenção do 

câncer pode ser primária por meio da vacina e/ou secundaria pelo tratamento das 

lesões precursoras (NOVAIS, 2012). 

Embora tenha todo um aparato na perspectiva preventiva por meio da 

vacinação do HPV, ainda lidamos com um número significativo de mulheres que 

se verem obrigado a submeter-se ao tratamento terciário, através da 

quimioterapia e/ou a radioterapia.  
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Vivenciamos a magnitude das altas taxas de mortalidade e incidência de 

tumores quase inteiramente passíveis de prevenção, como o câncer do colo do 

útero, tornando necessária reforçar a justificativa para as ações preventivas do 

INCA para direcionar a redução do risco dessa neoplasia. 

A neoplasia do Câncer do colo do útero acomete e transforma os tecidos 

intra-epiteliais progressivamente, tornando imprescindível detectar precocemente, 

para dos quais tratamentos ofertados sejam efetivo e resolutivo. Mas por diversos 

fatores como baixo nível socioeconômico, surgimento assintomático, normalmente 

leva a um diagnóstico tardiamente, traz conseqüentemente a invasão dos órgãos 

(metástase), automaticamente reduzindo a efetividade do tratamento e sobre vida 

do sujeito. 

Os indivíduos acometidos por câncer, geralmente são subjugados, e 

sofrem determinada discriminação e rejeição social, desde o âmbito familiar até 

as atividades produtivas, onde este, além de vivenciar a situação da doença em 

si, necessita enfrentar o descrédito social. 

Devido a estes típicos apontamentos que chamamos a atenção de toda a 

sociedade, principalmente os profissionais envolvidos na saúde, pois esta 

patologia consiste ainda como um problema de saúde pública. Merecendo uma 

significativa atenção por parte da sociedade e principalmente dos profissionais 

Enfermagem, que podem contribuir diretamente no controle da doença, por meio 

das ações de promoção de saúde, prevenção e detecção precoce, que são 

realizadas nos serviços de saúde da atenção primária. 

O câncer do colo uterino é, potencialmente, único passível de prevenção, 

comparando aos quaisquer outros tipos de câncer que acometem a saúde das 

mulheres, devido à disponibilização da vacina HPV e o rastreamento pelo exame 

Papanicolau.  

Para evolução das lesões precursoras comumente leva um longo período 

após a instalação da infecção, por outro lado, a facilidade em detectar alterações, 

na fase inicial, sinaliza boas oportunidades para uma intervenção e/ou prevenção 

dessa neoplasia, o que a torna diferenciada.  

As ações para seu controle contam com tecnologias para diagnóstico e 

tratamento de lesões precursoras, permitindo a cura em 100% dos casos quando 

diagnosticados na fase inicial. 
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Em 2014, o SUS começou disponibilizar vacina contra o HPV a 

quadrivalente (vírus 6, 11, 16, 18), para meninas entre 11 e 13 anos, em unidades 

de saúde em parceria com as escolas. No ano seguinte, a idade foi ampliada, 

passando a vacinar meninas de 9 a 13 anos e hoje as meninas entre 9 e 14 anos 

11 meses e 29 dias estão sendo vacinadas. Nos primeiros anos administravam 

três doses; com o intervalo da segunda dose de seis meses e da terceira 

sessenta meses (5 anos), ambas após a primeira dose (BRASIL, 2013). 

Em inúmeros estudos e ensaios clínicos, foram observados que 
os eventos adversos leves, como dor local e raro os eventos adversos 
graves, como choque anafilático. São poucas as contraindicações, 
principalmente para gestantes, pacientes com doenças agudas e com 
alergia aos componentes da vacina, podendo ser administrada 
concomitantemente a outras vacinas (BRASIL, 2013). 

A introdução da vacina e/ou a expectativa de adesão da vacina, caso 

contrário pode ter um sério agravante para população feminina, comentado pelo 

Dr. Gérvas: a redução do gasto com rastreamento para câncer de colo de útero, e 

com redução da cobertura. Há várias razões para a continuidade do rastreamento 

dessa neoplasia por longo tempo mesmo após a introdução e adesão da vacina.  

A idade recomendada para vacinação é 11-12 anos, podendo ser 

administrada em mulheres desde nove até 26 anos de idade. Portanto, as 

mulheres com maior risco de câncer cervical (idade igual ou superior a 40 anos) 

não estarão protegidas nos próximos anos/décadas. Outra razão é a não 

proteção, ou proteção limitada, contra os tipos de HPV de alto risco não incluídos 

na vacina. Além disso, é provável que a proteção diminua com o tempo 

(WRIGHT, 2006). 

O Ministério da Saúde iniciou o investimento em 2014 na perspectiva eficaz 

de inibir o câncer por meio da adesão desde público de crianças e adolescente na 

vacinação contra o HPV, com uma faixa etária delimitada de 11 a 13 anos, hoje 

esta abrangência ampliou, iniciando dos 9 a 15 anos incompletos para sexo 

feminino e masculinos de 12 a 15 anos incompletos. Pois quanto mais cedo 

receberem a dose profilática, antes do primeiro contato sexual, maior a margem 

de segurança quanto à resposta imunitária (BRASIL, 2015). 

O aumento da eficácia da vacina enquanto medida preventiva da forma 

mais grave do câncer no colo do útero, quando administrada na faixa etária indica 

e doses subsequentes aprazados, pois é neste período que tem maior resposta 
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imunológica, e preferencialmente que estes adolescentes ainda não tenham 

contato sexual (HERCOWITZ, 2016). 

As vacinas se constituem em tecnologias consideradas prioritárias para a 

saúde das populações, e dois fatores podem ser destacados como importantes 

para as transformações recentes nesse setor: desenvolvimento científico e 

tecnológico e de inovação (genômica, proteômica) e a proposição pelas 

organizações internacionais de fundos globais de financiamento das vacinas, com 

o desenvolvimento de novas vacinas, investimentos crescentes por parte das 

indústrias de medicamentos e incorporação de novas vacinas nos sistemas de 

saúde.  

Observam-se nas vacinas as mesmas dinâmicas que caracterizam 

atualmente os processos de produção de tecnologias e sua incorporação e 

difusão nos sistemas de saúde, porém com uma tendência para o encurtamento 

dos tempos entre a demonstração da segurança e eficácia, realização de estudos 

de custo-efetividade, aprovação para o mercado, difusão em escala populacional 

e incorporação em programas de saúde (NOVAES, 2007). 

 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DO PAPILOMA 

VÍRUS HUMANO 

 

No primeiro século da era Cristã, Martins, um historiador romano, referiu-se 

metaforicamente aos condilomas acuminados, as verrugas genitais. Naquela 

época as verrugas genitais eram bastante comuns e os médicos gregos e 

romanos foram os primeiros a observar a presença dessas lesões. O enfoque era 

dado à descrição dos sinais, dos sintomas e do tratamento das doenças, mas 

suas causas eram desconhecidas (FARIA, 2007).  

Contemporaneamente identificou-se que o início da atividade sexual tem 

acontecido mais cedo, fato que sugere uma importante causa para o aumento da 

prevalência de HPV e as lesões causadas por sua infecção. Adolescentes que 

são sexualmente ativas apresentam as taxas mais altas de infecções incidentes e 

prevalentes por HPV, variando entre 50 e 80%, a partir de dois a três anos do 

início da atividade sexual (ROTELI-MARTINS, 2007). 
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O Papilomavírus humano (HPV) é um DNA vírus da família Papovaviridae, 

capazes de induzir lesões de pele ou mucosa, as quais mostram um crescimento 

limitado e habitualmente regridem com espontaneidade. Representa o nome de 

um grupo de vírus que incluem mais de 100 tipos, que em seu processo de 

transmissão ocorre por meio de relações sexuais (GOMPEL; KOSS, 2006).  

Este vírus também causa uma doença infecciosa de contágio 

frequentemente sexual, cujo agente etiológico é um vírus DNA 

(desoxirribonucléico) não cultivável, que pertence à família papillomavíridae, 

conhecida usualmente como condiloma acuminado, verruga genital ou crista de 

galo (BRASIL, 2006). 

O câncer do colo do útero é causado por infecção proveniente de alguns 

tipos de vírus do HPV, que levam ao desenvolvimento e alterações celulares, que 

resultam em neoplasias malignas e podem ser diagnosticadas precocemente por 

meio da coleta do Papanicolau e/ou prevenível com a vacinação (ALMEIDA, 

2016). No entanto, a maioria das infecções por HPV é assintomática e auto-

resolutiva, ou seja, nem toda infecção irá evoluir para o câncer, e pelo menos 

80% delas regridem sem intervenções médica (BRASIL, 2013). 

No Brasil a mortalidade por neoplasia do colo do útero é elevada, 

chegando em 530 mil novos casos por ano, além dos 265 mil óbitos, essa alta 

mortalidade pode ser associada à baixa cobertura do exame citopatológico e a 

qualidade do mesmo, diagnóstico ginecológico tardio, além das limitações do 

Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO). (BATISTA, 

2012). 

De acordo com as estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), a 

maior incidência é na região Norte, com 23,57/100 mil mulheres, seguidas das 

regiões Centro-Oeste com 22,19/100 mil, Nordeste com 18,79/100 mil, Sudeste 

com 10,15/100 mil e Sul com 15,87/100 mil de casos reportados de câncer de 

colo do útero (INCA, 2014). 

Desde 1992, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que a 

persistência da infecção pelo Vírus do Papiloma Humano (HPV) em altas cargas 

virais representa o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença. 

Sabe-se também que a infecção pelo HPV é essencial, mas não exclusivamente 

suficiente para a evolução do câncer (WIRA, 2004).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vacina HPV dentre outras vacinas esta inserida no calendário Nacional, 

disponibilizada pelo PNI, sustentada pelo SUS, algumas importadas, porém 

quando produzidas nacionalmente representa um custo menor. A prática vacinal é 

uma estratégica de intervenção com relação custo-benefício, e uma garantia no 

que tange contemporaneamente na perspectiva da saúde pública individual e 

coletiva, na prevenção inerente de doenças e assegurar a qualidade de vida dos 

indivíduos. A imunidade criada através da vacina baseia-se na capacidade de 

reação do organismo aos agentes infecciosos ao produzir anticorpos que 

combaterão os agentes quando infectados e/ou acometidos. 

A vacinação é o modo mais eficaz de evitar diversas doenças 

imunopreveníveis. A manutenção do calendário como as campanhas de 

vacinação promovidas Ministério da Saúde traz em bojo o controle ou mesmo 

erradicar determinas doenças no território brasileiro, que ao longo tempo das 

décadas tem se estruturado e ampliado sua oferta.  

Apesar dos avanços tecnológicos e descobertas de vacinas na perspectiva 

da saúde humana, as taxas de morbi-mortalidade por câncer de colo de útero 

continuam altas em países em desenvolvimento, por ser uma patologia de lenta 

evolução, sem manifestação clínica imediata e principalmente por se tratar de 

uma infecção de transmissão sexual pelo HPV. Pois nos países subdesenvolvido 

a grande camada populacional está suscetível e vulnerável a contaminação, 

devido ao nível de formação, grau de instrução para buscar a acessibilidade.  

Em países como o Brasil, em que o seu combate depende quase que 

exclusivamente do exame citológico, ainda são necessários esforços para 

detectar precocemente. Pois são milhares de mulheres que já foram expostas ao 

vírus HPV, e necessitam de seguimento e tratamento adequado para a infecção 

não evoluir para o carcinoma. 

Não há evidência que a vacina contra o HPV causem as reações adversas 

catastrófica, como focalmente tem-se sustentado. Pois várias pesquisas e 

estudos desenvolvidos e defendidos, alegam que as reações adversas são 

comuns e rotineiras como quaisquer outras vacinas disponibilizadas pelo 

calendário nacional.  
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Nos ensaios clínicos feitos com oito mil pessoas, foram registrados vários 

casos graves, inclusive de morte. Em todos eles, foi comprovado que a vacina 

não era a causa. São reações temporais, ou seja, coisas que iriam acontecer 

independentemente da vacina, mas que, por acaso, se manifestaram após a 

vacinação (VILLA, 2013). 

Diante deste panorama de potencialidade efetiva de infectividade do Vírus 

Papiloma Humano, para desenvolver uma série e grave doença como o câncer do 

colo do útero, buscas incessantes e estudo por pesquisadores vêem para novas 

descobertas em controlar o alto índice de Câncer proveniente do HPV.  

Mesmo com a ausência de evidências de reação adversa e malefício direta 

para população, e o alto investimento por parte do governo federal no quantitativo 

de doses vacinas ofertado, ampliação de faixa etária do público alvo, divulgação 

massificada nos meios de comunicação. São inúmeras estratégicas adotadas que 

ainda não foi satisfatório para resolver o problema que implica na baixa adesão da 

vacina.  

Embora os estudos apontem o controle com total sucesso das doenças 

imunopreveníveis por meio de vacinação, no Brasil o PNI tem sido muito exitoso, 

alcançando uma das mais altas taxas de cobertura de imunização do mundo em 

referência de outros países, sem o uso de estratégias coercitivas. Todas as 

vacinas são ofertadas ao público gratuitamente nos pontos de vacinação nas 

Unidades Básicas de Saúde. Dentre os inúmeros programas disponibilizados SUS 

o PNI é um deste presente em todo território nacional. 

Quanto o HPV a sociedade precisam rever a construção conceitual em 

relação à vacina, porém essa expectativa se construirá com o passar das 

décadas. Pois é sabido que o novo causa impacto, e de certa forma leva a recusa 

e resistência.  

A vacinação é o modo mais eficaz de evitar diversas doenças 

imunopreveníveis, cujas campanhas de vacinação promovidas pelo Ministério da 

Saúde têm o objetivo erradicar e controlar as respectivas doenças. A vacinal 

contra o vírus HPV é a medida mais eficaz de prevenção e para frear o alarmante 

número de incidência de casos de câncer em todo território nacional. 
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ANEXO A 

Tipos de Cânceres Relacionados ao HPV  

 

 

 

 

Fonte: RICHTMANN; Rosana. Vacina HPV: Onde estamos e para onde 

vamos? 
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ANEXO B 

Impacto do HPV em Homens e Mulheres no Mundo 

 

 

Fonte: RICHTMANN; Rosana. Vacina HPV: Onde estamos e para onde 

vamos? 


