


O QUE É O HPV?

Sigla para Papilomavírus Humano, são vírus
capazes de infectar a pele ou a mucosa. Existem mais de
150 tipos diferentes de HPV, dos quais 40 podem infectar
o trato genital e, destes, 12 são de alto risco podendo
provocar o câncer e, outros podem provocar verrugas
genitais.



QUAIS OS TIPOS DE HPV MAIS COMUNS QUE
PODEM CAUSAR CÂNCER?

Dentre os HPVs de alto risco oncogênico (capaz de
causar câncer), os tipos 16 e 18 estão presentes em 70%
dos casos de câncer do colo do útero. E os tipos 6 e 11 são
encontrados na maioria das verrugas genitais (ou
condilomas genitais) e papilomas laríngeos (ver slide: Dúvidas

sobre o HPV).



COMO SE PREVINIR DA TRANSMISSÃO DO HPV?

As medidas mais importantes são: uso de
preservativo (camisinha) nas relações sexuais; evitar ter
muitos parceiros ou parceiras sexuais; realizar a higiene
pessoal após a relação sexual; vacinar-se contra o HPV
(ver slide: Dúvidas sobre o HPV) .



QUAIS OS TIPOS DE VACINAS CONTRA O HPV?

Até o momento foram desenvolvidas e registradas
duas vacinas contra o HPV. A vacina BIVALENTE
(protege contra os vírus 16 e 18) e a vacina
QUADRIVALENTE (protege contra os vírus 16 e 18, que
são os mais importantes causadores de cânceres e os
vírus 6 e 11 que podem ocasionar as verrugas).



QUAL VACINA SERÁ INTRODUZIDA NO BRASIL
PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE?

A vacina QUADRIVALENTE, que protege contra
os vírus 6, 11, 16 e 18.



QUEM PODERÁ RECEBER A VACINA PELO SUS?

No ano de 2014, será ofertada para o grupo alvo,
adolescentes com faixa etária entre 11 anos a 13 anos 11
meses e 29 dias.

QUAL A META DE VACINAÇÃO CONTRA HPV
DEFINIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE?

No ano de 2014, a meta é vacinar pelo menos 80%
do grupo alvo.



COMO FUNCIONA A VACIANA CONTRA O HPV?

Estimula a produção de anticorpos específicos
para cada tipo de HPV.



 QUANTAS DOSES SÃO NECESSÁRIAS PARA A
IMUNIZAÇÃO?

O esquema completo de vacinação é composto de
três doses. E o Ministério da Saúde adotará o esquema
estendido, compreendendo (0, 6 e 60 meses): 1ª dose, 2ª
dose seis meses depois, e 3ª dose após cinco anos da 1ª
dose.



 POR QUE O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADOTARÁ O
ESQUEMA ESTENDIDO DE VACINAÇÃO?

Até maio de 2013, a vacina contra o HPV havia sido
introduzida em 51 países como estratégia de saúde pública. As
experiências de implantação da vacina têm mostrado
variações quanto à escolha e administração das vacinas, tanto
com a ampliação do intervalo entre as doses, quanto com a
redução do número de doses. Outro ponto interessante se
refere ao fato de que quanto maiores os intervalos entre as
primeiras duas doses de vacina quadrivalente, maiores são os
títulos de anticorpos obtidos imediatamente antes da terceira
dose, o que pode resultar em resposta imunológica mais
robusta em adolescentes e adultos jovens.



 MENINAS QUE JÁ TIVERAM DIAGNÓSTICO DE
HPV PODEM SE VACINAR?

Sim, existem estudos com evidências promissoras
de que a vacina previne a reinfecção ou a reativação da
doença relacionada ao vírus nela contido.



POR QUE O MINISTÉRIO DA SAÚDE NÃO INCLUI
OS MENINOS NA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO?

Estudos comprovam que os meninos passam a ser
protegidos indiretamente com a vacinação no grupo
feminino (imunidade coletiva ou de rebanho), havendo
drástica redução na transmissão de verrugas genitais
entre homens após a implantação da vacina HPV como
estratégia de saúde pública.

Esta mesma estratégia foi adotado em outros
países demonstrando resultados positivos.



É NECESSÁRIO FAZER O EXAME PREVENTIVO 
ANTES DE TOMAR A VACINA?

Não. A realização dos testes de DNA HPV não é
condição prévia ou exigência para a vacinação.



O QUE É O EXAME PREVENTIVO?

Também conhecido como Exame de Papanicolau
ou ginecológico. É feito a coleta de material do colo
uterino em mulheres que já iniciaram as atividades
sexuais (ver slide: Dúvidas sobre o HPV).



A VACINAÇÃO CONTRA HPV SUBSTITUIRÁ O
EXAME PREVENTIVO?

Não. É importante lembrar que a vacinação é uma
ferramenta de prevenção primária e não substitui o
rastreamento do câncer do colo do útero em mulheres na
faixa etária compreendida de 25 a 64 anos. Tal exame é
realizado gratuitamente nos Postos de Saúde Municipal.



MESMO VACINADA É NECESSÁRIO UTILIZAR O
PRESERVATIVO DURANTE A RELAÇÃO SEXUAL?

Sim. Pois é imprescindível manter a prevenção
contra outras Doenças Transmitidas por via Sexual
(DST), como HIV, Sífilis, Hepatite B, C e D, outros tipos
de vírus de HPV e outras.



A VACINA CONTRA HPV PODE CAUSAR INFECÇÃO 
PELO VÍRUS?

Não, a vacina foi desenvolvida apenas com a “capa”
viral, sem qualquer genoma em seu interior, é chamada
de partícula semelhante ao vírus.

Essa partícula, imita o HPV, fazendo com que o
organismo identifique tal estrutura como invasor e
produza contra ele um mecanismo de proteção.



A VACINA PODE SER ADMINISTRADA EM
GESTANTES?

No momento, não existe estudos demonstrando o
seu comprometimento na formação fetal e desta forma a
orientação é que seja evitada na gestação. No entanto, no
período de lactação (amamentação do recém-nascido), a
vacina quadrivalente pode ser administrada, pois as
informações disponíveis não demonstram nenhum
efeito prejudicial a criança.



A VACINA CONTRA HPV CAUSA MÁ FORMAÇÃO
GENÉTICA OU CONGÊNITA AOS BEBÊS?

Até a presente data não existe qualquer relato
sobre dano para o feto caso a mulher engravide no curso
do esquema vacinal contra HPV.

Entretanto, por precaução, recomenda-se que
uma pessoa que queira engravidar em seguida a
administração das doses de vacina contra HPV, espere
pelo menos, um mês após a aplicação da dose, e seu
médico assistente deve ser avisado.



EM QUAIS SITUAÇÕES A VACINA CONTRA HPV
NÃO DEVE SER ADMINISTRADA?

No caso de hipersensibilidade ao princípio ativo
ou qualquer um dos excipientes da vacina; Com história
de hipersensibilidade imediata grave a levedura; ou, Que
desenvolveram sintomas indicativos de
hipersensibilidade grave após receber uma dose da
vacina HPV (caso ocorra, comunique a enfermeira responsável do posto de

vacinação); Gestantes, uma vez que não há estudos
conclusivos em mulheres grávidas até o momento.



 COMO SERÁ INTRODUZIDA A VACINA NO
MUNICÍPIO?

A 1ª dose será administrada exclusivamente nas escolas
com datas e horários pré-estabelecidos. Os pais serão
informados através dos informativos entregues as meninas e
que deverão apresenta-los preenchidos e assinados (TERMO
DE RECUSA, INFORMAÇÃO DA VACINA E ORIENTAÇÕES
SOBRE AS PRÓXIMAS DOSES) para apresentarem no dia da
vacinação. Entretanto, uma exceção será concedida para as
meninas que estudam fora do município e que poderão
procurar o posto de vacinação mais perto da sua residência.



 QUANDO INICIARÁ A CAMPANHA CONTRA HPV?

A vacina contra HPV será introduzido como vacinação
de rotina e por esse motivo não haverá o “Dia D” (dia da
Campanha) como é de costume.

A data prevista para a introdução da vacina é dia 10 de
março de 2014. No entanto, iniciaremos as atividades a partir
do dia 11 de março, por questões de logística da vacina.

Ressaltamos que a vacina será introduzida nas escolas
do município em datas pré-estabelecidas e informadas.
Sendo a única exceção, para quem estuda fora do município.





Qualquer dúvida procure o serviço de
enfermagem numa Unidade de Saúde do município
(Centro de Saúde, Posto de Saúde da Juréia, Posto de
Saúde da Santa Cruz e PSF Cândido Bernardes) ou o
enfermeiro do setor de epidemiologia no horário das
07:00 às 13:00h.

Quando for vacinar, leve a CADERNETA DE 
VACINAÇÃO. Não se esqueça!
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