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Vacina para HPV 
(Human Papiloma Virus)



O que são

Os HPV são vírus capazes de infectar a pele ou as 
mucosas. Existem mais de 150 tipos diferentes de 
HPV, dos quais 40 podem infectar o trato genital. 
Destes, 12 são de alto risco e podem provocar 
câncer (são oncogênicos) e outros podem causar 
verrugas genitais.



Tipos de vacinas

Até o momento foram desenvolvidas e registradas 
duas vacinas HPV. A vacina quadrivalente 
recombinante, que confere proteção contra HPV 
tipos 6, 11, 16 e 18, e a vacina bivalente que 
confere proteção contra HPV tipos 16 e 18.
Tipo 6 e 11 relacionados as verrugas genitais em 
homens e mulheres e o Tipo 16 e 18 às lesões pré-
cancerosas .



Qual a idade para vacinar

A vacina quadrivalente tem indicação para 
mulheres e homens entre 9 e 26 anos de idade, e a 
vacina bivalente tem indicação para mulheres a 
partir de 9 anos, sem restrição de idade, conforme 
registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA)



Melhor idade para vacinar

Quanto mais jovem, melhor é a resposta à vacina 
devido à maior quantidade de anticorpos produzida



A vacina HPV provoca algum 
efeitocolateral (evento adverso)?

A vacina HPV é uma vacina muito segura, 
desenvolvida por engenharia genética, com a 
ocorrência de eventos adversos leves como dor no 
local da aplicação, inchaço e eritema. Em casos 
raros, pode ocasionar dor de cabeça, febre de 38º C 
ou mais e síncope (ou desmaios).



Adolescentes podem tomar a vacina 
sem a autorização dos pais?

Os adolescentes (na faixa etária de 10 a 17 anos de 
idade) são reconhecidos como sujeitos capazes de 
tomarem decisões de forma responsável. Sendo 
assim, não há necessidade de autorização dos pais ou 
responsáveis para receber qualquer vacina nos postos 
de saúde.
No entanto, por se tratar de uma importante ação de 
saúde pública e ter como estratégia a vacinação nas 
escolas, aqueles pais que se recusarem a permitir que 
seus filhos sejam vacinados nas escolas deverão 
preencher o Termo de Recusa de vacinação contra 
HPV e enviar para a escola durante o período em que 
ocorrer a vacinação nestas localidades



Grávidas podem se vacinar?

Não é recomendado, pois  não existem estudos 
que demonstrem a segurança da vacina nesses 
casos.



Quem já teve diagnóstico de 
HPV pode vacinar?

Pode, desde que esteja na faixa etária 
estipulada. Existem estudos com evidências 
promissoras de que a vacina previne a reinfecção ou 
a reativação da doença.



A vacina é feita em outros 
países?

As vacinas contra o HPV são aprovadas em mais 
de 130 países e fazem parte de mais de 60 
programas nacionais de imunizações. Desde 2006, 
mais de 200 milhões de doses foram distribuídas 
em todo o mundo.



Como é transmitido

O vírus HPV é altamente contagioso, sendo 
possível contaminar-se com uma única exposição, e 
a sua transmissão acontece por contato direto com 
a pele ou mucosa infectada. A principal forma é pela 
via sexual, que inclui contato oral-genital, genital-
genital ou mesmo manual-genital



O que acontece com o 
indivíduo contaminado

a) A maioria dos indivíduos consegue eliminar o vírus 
naturalmente em cerca de 18 meses, sem que ocorra 
nenhuma manifestação clínica.
b) Em um pequeno número de casos, o vírus pode se 

multiplicar e então provocar o aparecimento de lesões, como 
as verrugas genitais (visíveis a olho nu) ou “lesões 
microscópicas”. Sabe-se que a verruga genital é altamente 
contagiosa e que a infecção subclínica tem menor poder de 
transmissão, porém esta particularidade ainda continua sendo 
estudada.
c) O vírus pode permanecer no organismo por vários anos, 

sem causar nenhuma manifestação clínica e/ou subclínica. A 
diminuição da resistência do organismo pode desencadear a 
multiplicação do HPV e, consequentemente, provocar o 
aparecimento de lesões clínica s e/ou subclínicas.



Qual a relação do HPV com 
o câncer

A infecção pelo HPV é muito frequente embora 
seja transitória, regredindo espontaneamente na 
maioria das vezes. No pequeno número de casos 
nos quais a infecção persiste pode ocorrer o 
desenvolvimento de lesões precursoras que, se não 
forem identificadas e tratadas, podem progredir 
para o câncer, principalmente no colo do útero, mas 
também na vagina, vulva, ânus, pênis, orofaringe e 
boca.



Relação do HPV e câncer

100% dos casos de câncer do colo do útero;
 91% dos casos de câncer anal;
 75% dos casos de câncer de vagina;
 72% dos casos de câncer de orofaringe;
 69% dos casos de câncer vulvar;
 63% dos casos de câncer de pênis.



HPV e câncer

A relação do HPV no câncer de colo de útero é 50 
vezes maior do que a relação entre o fumo e o 
câncer do pulmão 



Resultados clínicos com a 
vacinação

Os efeitos na redução da incidência do câncer do 
colo de útero e da mortalidade pela doença serão 
observados em longo prazo, em torno de dez a 
quinze anos após o início da vacinação. No caso das 
verrugas genitais, que possuem período de 
incubação curto, é possível verificar o efeito em 
menor tempo. Na Austrália, país que implantou a 
vacina HPV quadrivalente em 2007, após quatro 
anos foi observada redução significativa das 
verrugas genitais, com seu quase desaparecimento 
em mulheres menores de 21 anos.



Mulher vacinada deve continuar 
fazendo exame Papanicolau?

Sim. Os tipos 16 e 18 do HPV são responsáveis por 
70% dos casos de câncer do colo do útero, mas 
existem outros tipos desse vírus. Portanto, é preciso 
continuar fazendo o exame Papanicolau 
anualmente.



HPV e preservativo

É importante ressaltar que o seu uso, apesar de 
prevenir a maioria das DSTs, não impede totalmente 
a infecção pelo HPV, pois, frequentemente as lesões 
estão presentes em áreas não protegidas pela 
camisinha. Na presença de infecção na vulva, na 
região pubiana, perineal e perianal ou na bolsa 
escrotal, o HPV poderá ser transmitido apesar do 
uso do preservativo. A camisinha feminina, que 
cobre também a vulva, evita mais eficazmente o 
contágio se utilizada desde o início da relação 
sexual.
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