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O papilomavírus humano (HPV) é um vírus de transmissão sexual e vertical, que se instala na pele e 

mucosas. Em 2006 foi aprovada a primeira vacina contra o HPV, possibilitando ações em nível primário. 

O objetivo deste trabalho foi analisar a luz da literatura científica os aspectos gerais relativos à vacina 

HPV. Revisão da literatura nas bases de dado MEDLINE, em fevereiro/2014, com os descritores: 

“vacinas contra papillomavírus”, “vacina contra HPV” e “Prevenção de Câncer de Colo Uterino”, 

considerando publicações de 2006 a 2013, em português. Para análise utilizou-se um quadro sinóptico e 

a discussão de forma descritiva. Foram analisados 07 artigos. Destaca-se que a vacinação, bivalente 

(16, 18) e quadrivalente (6, 11, 16, 18) apresentou redução na incidência de infecções pelo HPV, 

próxima de 100%. A vacina demonstrou eficácia na prevenção do HPV, além de ser relevante medida de 

controle tanto de lesões intraepiteliais precursoras quanto da instalação da neoplasia maligna. Contudo, 

outras medidas profiláticas, como a citologia oncótica, e a prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis não podem ser excluídas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O papilomavírus humano (HPV) é um vírus DNA de transmissão sexual e vertical (mãe-bebê), que se 

instala na pele e mucosas, acometendo tanto homens quanto mulheres, sendo considerada a doença 

sexualmente transmissível (DST) mais frequente (INCT-HPV, 2013).  

Os adultos jovens sexualmente ativos, basicamente no início da vida sexual são os que estão mais 

sujeitos ao risco de adquirir o HPV. A prevalência de infecção neste grupo é de três ou quatro vezes maior 

do que em mulheres de 35 a 55 anos, e uma tendência de declínio da curva, em faixas etárias mais velhas 

(NAKAGAWA; SCHIRMER; BARBIERI, 2010). 

A maior parte da população infectada tem um quadro transitório da doença, ou seja, o próprio sistema 

imunológico reage e elimina o vírus, entre seis meses e dois anos. As primeiras manifestações clínicas 

aparecem em torno de dois a oito meses, mas podem demorar até 20 anos (BRASIL, 2013). 

Presentemente, não há forma efetiva para prevenir nem para curar as manifestações clínicas (NADAL; 

MANZIONE, 2010). 

Existem 200 tipos de HPV, podendo ser classificados como de alto, intermediário e baixo risco para 

câncer cervical. Dentre estes, 40 podem afetar a mucosa genital, sendo que 15 possuem potencial 

oncogênico. Entre os sorotipos de alto risco, os 16 e 18 são responsáveis por 70% de todos os cânceres 

cervicais e, entre os de baixo risco, os 6 e 11 são os que mais se relacionam com os condilomas genitais 

(BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011; BRASIL, 2011). 

Estima-se que 20% dos indivíduos saudáveis no mundo estão contaminados com HPV. Avalia-se, 

ainda, que apareçam 500.000 novos casos por ano, em que 70% dos casos ocorrem em países em 

desenvolvimento (LINHARES; VILLA, 2006). Ainda que grande parte das infecções não tenha sintomas, o 

tratamento é necessário para evitar o câncer cervical, o principal complicador. 

No Brasil, o câncer cervical ocupa o terceiro lugar entre as mulheres, perdendo apenas para cólon e 

reto, e câncer de mama, que continua em primeiro lugar no país, sendo a região norte, com o maior número 

de casos (24/100 mil mulheres). De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o número de mortes no país 

em 2011 foi de 5.160, e, são esperados 17.540 novos casos, com um risco estimado de 17 casos a cada 

100 mil mulheres com Câncer (INCA, 2013). 

O controle do câncer do colo do útero é baseado na análise microscópica de alterações no esfregaço 

cervical (exame de Papanicolaou), o qual permite detectar precocemente as lesões precursoras ou o próprio 

câncer, sendo considerado o melhor método de prevenção, possibilitando identificar de 80 a 95% dos 

casos, inclusive nos estágios iniciais (BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011; BRASIL, 2011; INCT-HPV, 

2013). 

Ainda pensando em prevenção, as vacinas profiláticas entraram em cena contra o HPV e trouxeram a 

possibilidade de ações em nível primário, já que até então a prevenção só ocorria em nível secundário. 

Atualmente, são disponíveis dois tipos de vacinas, a bivalente, que contém os sorotipos virais 16 e 18, e a 

quadrivalente, que contém os tipos 6, 11, 16 e 18 (NADAL; MANZIONE, 2006). 

Foi aprovado em 2006 pela ANVISA, a primeira vacina contra o HPV no Brasil, somente para mulheres 

de 9 a 26 anos contra os tipos 6, 11, 16 e 18, que são responsáveis por cânceres de colo do útero, vagina e 

vulva e por verrugas genitais. Já a bivalente, que previne contra os tipos de HPV 16 e 18, foi aprovada no 

Brasil, para mulheres de 10 a 25 anos no ano de 2008, que tem como objetivo, prevenir o câncer de colo de 



útero. Em junho de 2013, foi aprovada a vacinação para meninas e mulheres a partir dos 9 anos sem limite 

de idade (INCT-HPV, 2013). 

Em julho de 2013, o Ministério da Saúde anunciou a inclusão da vacina quadrivalente (vírus 16, 18, 

6, 11) no Programa Nacional de Imunização (PNI) a partir de 2014, indicada para meninas de 11 a 13 anos, 

com previsão para 2015 para as adolescentes de 9 a 11 anos e no ano de 2016, fixada no calendário aos 9 

anos (INCA, 2013; BRASIL, 2013). 

Acredita-se que cerca de metade das mulheres diagnosticas com câncer de colo de útero têm entre 

35 e 55 anos de idade muito provavelmente foram expostas ao HPV na adolescência, em geral, por meio de 

relações sexuais com um parceiro infectado. Frente a esta situação, o Ministério da Saúde tem como meta 

vacinar 80% das meninas adolescente, reduzindo as futuras taxas de câncer de colo de útero (BRASIL, 

2013). 

Tendo em vista a recente introdução da vacina no calendário público de imunização e as inúmeras 

questões envolvidas relacionadas à faixa etária a ser vacinada e sua estreita relação com a sexualidade, 

este trabalho visa analisar a luz da literatura científica, os aspectos gerais relativos à vacina Papilomavírus 

Humano Recombinante. 

 

 

2. METODOS 

 

Na elaboração deste trabalho foi realizada uma revisão narrativa da literatura, que tem como finalidade 

reunir e sintetizar resultados de estudos já investigados sobre a vacina contra papilomavírus humano. 

Foi realizada a busca dos artigos na base de dado: Medical Literature Analysisand Retrieval System 

Online (MEDLINE), durante o mês de fevereiro de 2014. Foram utilizados como descritores controlados: 

“vacinas contra papillomavírus” e “Prevenção de Câncer de Colo Uterino”. 

A busca totalizou 3.766 publicações. Como critérios de inclusão, definiram-se: publicações no período 

entre 2006 e 2013, com idioma em português.  

Quanto à amostra, os artigos foram selecionados a partir da variável de interesse, totalizando sete 

artigos. 

Para análise e posterior síntese dos dados, foi utilizado um quadro sinóptico especialmente construído 

para esse fim, que contemplou os seguintes aspectos considerados pertinentes: título, periódico ano, 

resultados encontrados.  

A apresentação dos resultados e discussão se eu de forma descritiva buscando estabelecer uma 

compreensão e ampliar o conhecimento sobre o tema pesquisado. 

 

3. RESULTADOS 

 

Após o processo sistematizado de busca e avaliação metodológica foram selecionados sete artigos, 

cujos resultados estão descritos no Quadro 1. 

 

 

 



Quadro 1. Características dos principais estudos selecionados para revisão. 

 

Título do Artigo Autor Periódico 

 

Ano Resumo dos resultados 

Vacinas Contra o 

Papilomavirus Humano. 

 

NADAL, S.R; 

MANZIONE, C.R. 

Rev bras 

Coloproct,  

 

2006 

 

- A vacina bivalente mostrou eficácia de 

91,6% contra infecção incidental e 100% 

contra as persistentes pelos HPV 16/18. A 

vacina foi segura, bem tolerada. 

- A vacina quadrivalente que protege contra 

os tipos oncogênicos e não oncogênicos 

mais comuns, conferiu 100% de eficiência 

para prevenir doenças dos tipos 16 e 18, 

sugerindo que a vacinação em massa 

diminuirá o ônus provocado pelas doenças 

associadas ao HPV. 

Vacinas contra rotavírus e 

papilomavírus humano (HPV). 

LINHARES, A.C; 

VILLA, L.L. 

Jornal 

de Pediatria 

2006 - Recentemente, foram publicados os 

resultados de duas vacinas profiláticas 

compostas de VLP de HPV, seja contendo 

dois tipos (16 e 18), seja da vacina 

quadrivalente (6, 11, 16, 18). Finalmente, 

nos dois ensaios clínicos publicados, as 

vacinas apresentaram elevada eficácia, 

tendo controlado entre 90 e 100% das 

infecções pelos tipos de HPV incluídos nas 

vacinas, além de prevenir entre 95 e 100% 

das lesões causadas por esses vírus. 

Vacinas contra o 

Papilomavírus Humano HPV. 

 

BRAGUETO, T.; 

SUZUKI, E.L. 

Revista 

Newslab. 

2008 - A vacina funciona estimulando a produção 

de anticorpos específicos para cada tipo de 

HPV. A vacina tem demonstrado de 90% a 

100% de eficácia em prevenir a infecção 

persistente de tipo específico de HPV, ou 

seja, tipos 6, 11, 16 e 18. 

Prevenção da infecção por 

HPV e lesões associadas com 

o uso de vacinas. 

GIRALDO, P.C et 

al. 

J bras 
Doenças Sex 
Transm 

 
. 

2008 

- A vacina apresentou de 90% a 100% de 

eficácia em prevenir a infecção do HPV, dos 

tipos mais comuns (6, 11, 16 e 18). 

Prevenção do HPV: A 

utilização da vacina nos 

serviços de saúde. 

 

SANCHES, E.B. Revista 

Saúde e 

Pesquisa. 

2010 - No Brasil, atualmente são comercializadas 

duas vacinas: a quadrivalente, que protege 

contra o HPV 6, 11, 16, 18, e a bivalente, 

que protege contra o HPV 16 e 18. 

- A vacina contra o HPV é uma importante 

ferramenta no controle do câncer do colo 

útero. Sua implantação no Sistema Único de 

Saúde beneficiará, ao longo dos anos, 

milhões de mulheres ameaçadas pelo 

câncer do colo de útero. 

Vacina contra o HPV e a 

Prevenção do Câncer do Colo 

do Útero: Subsídios para a 

Prática. 

BORSATTO, A. 

Z.; VIDAL, M. L. 

B.; ROCHA, R. C. 

N.P. 

Revista 

brasileira de 

cancerologia. 

2011 - Nesse estudo, a vacina foi 100% efetiva na 

prevenção de lesões intraepiteliais vaginais, 

vulvares e perianais e verrugas genitais 



 associadas aos tipos presentes na vacina. 

Também se mostrou 100% efetiva na 

prevenção de NIC 1, 2 e 3 e 

adenocarcinoma in situ. Demonstrou que a 

vacina é altamente efetiva na prevenção 

dessas lesões associadas ao HPV tipos 6, 

11, 16 e 18, em mulheres sorologicamente 

negativas para esses sorotipos.  

- Não há interferência entre os quatro tipos 

presentes na vacina, já que a eficácia foi de 

100% para cada tipo específico. 

Vacina contra papilomavírus 

humano na prevenção do 

câncer cervical. 

 

ARAÚJO, A.M et 

al. 

Revista da 

Universidade 

Vale do Rio 

Verde. 

2013 - Os resultados revelam redução dos índices 

de infecção por HPV e do desenvolvimento 

da neoplasia cervical em mulheres que 

utilizaram a vacina.  

- Conclui-se que há necessidade de novos 

estudos que reforcem a vacinação, como 

importante medida profilática, apesar dos 

entraves sociais, econômicos e culturais que 

concernem à prevenção do câncer cervical. 

 
 
4. DISCUSSÃO 

 

 Apesar dos programas de controle de câncer uterino serem amplamente difundidos, o carcinoma 

cervical se mantém como uma doença de alta incidência, prevalência e mortalidade, destacando o HPV 

como um grave problema de saúde pública, tendo em vista sua relação direta com o câncer (SANCHES, 

2010). 

A vacinação, tanto bivalente (16, 18) quanto quadrivalente (6, 11, 16, 18) apresentou significativa 

redução na incidência de infecções pelo HPV, com eficácia próxima de 100% para a prevenção de doenças 

associadas ao câncer de colo de útero. A avaliação da vacina mostrou que, além de proteger contra os tipos 

virais que fazem parte da composição vacinal (6, 11, 16 e 18) também houve proteção de alto grau contra o 

HPV 31 e o HPV 45, respectivamente, o terceiro e o quarto tipos virais associados ao câncer cervical mais 

comum (NADAL; MANZIONE, 2006).  

O estudo de Linhares e Villa (2006) testou a eficácia das vacinas em pacientes com carcinomas 

avançados de colo de útero. Os resultados indicaram uma precária resposta imune de forma especifica aos 

antígenos virais, possivelmente pelo fato das pacientes estarem imunodeprimidas, devido à doença estar 

em um estágio avançado.  

Após o primeiro teste, foram chamadas para participar voluntárias saudáveis, com idade entre 16 e 24 

anos e que não tiveram mais de quatro parceiros sexuais. Tanto a vacina bivalente quanto quadrivalente 

foram bem toleradas pelas voluntárias jovens e evidenciaram ser seguras. As vacinas apresentaram uma 

eficácia elevada, demonstrando ter controlado entre 90 e 100% das infecções, além de prevenir entre 95 e 

100% das lesões que são causadas pelo HPV (LINHARES; VILLA, 2006). 

Outros estudos realizados com adolescentes de ambos os sexos e idade entre 9 a 15 anos, também 

apresentaram resultados excelentes com relação à resposta imunogênica na produção de anticorpos que 



neutralizam os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18, demonstrando níveis superiores aos de mulheres jovens com 

idade de 16 a 26 anos sexualmente ativas (GIRALDO et al., 2008; BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011).  

No grupo de mulheres jovens, a vacina quadrivalente apresentou uma eficácia de 100% para neoplasia 

intraepitelial de vulva (NIV2) e neoplasia intraepitelial de vagina (NIVA) associadas aos HPV 16 e 18 e 

eficácia de 99% para condilomas acuminados associados aos HPV 6 e 11. Em homens jovens sexualmente 

ativos, a eficácia foi de 100% para lesões pré-cancerosas penianas e 90% para verruga genital (GIRALDO 

et al., 2008). 

Sendo assim, comprova-se que a vacina bivalente e quadrivalente têm eficácia próxima de 100% contra 

os tipos HPV 16/18, e com o uso amplo da vacina, sejam evitados 70% dos cânceres cervicais 

(BRAGUETO; SUZUKI, 2008). Pesquisas sinalizam a inclusão de vacinas polivalentes podendo contemplar 

5 a 8 tipos de HPV, o que faria resultar na extensão da proteção contra mais de 90% dos tipos oncogênicos 

do HPV (ARAÚJO et al., 2013). 

Apesar dos inúmeros benefícios da vacinação, ela não substitui a triagem do colo uterino que deve ser 

de rotina, através do exame preventivo, chamado teste de Papanicolaou (BRAGUETO; SUZUKI, 2008). O 

Papanicolaou é um exame que pode detectar com clareza e com baixos custos até 90% dos cânceres de 

colo do útero, até mesmo antes dos sintomas se manifestarem. Conceituado como o melhor método na 

detecção do câncer uterino, consegue identificar entre 80% e 95% dos casos da doença, inclusive nos 

estágios iniciais. O procedimento é seguro, geralmente não apresenta incômodo e é realizado em poucos 

segundos (INCT-HPV, 2013).  

Apesar dos inúmeros benefícios da vacina, do impacto do câncer de colo uterino e de sua estreita 

relação com o vírus do HPV, e da necessidade de implantação do imunobiológico para todas as mulheres, a 

vacinação só era adquirida por meios próprios, não sendo disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) até o ano de 2014 (SANCHES, 2010; BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011). 

O calendário vacinal adotado pelo sistema privado, preconiza o chamado esquema padrão 0, 2 e 6 

meses. Entretanto, após estudos e resultados de implantação da vacina em outros países, o Ministério da 

Saúde optou pelo esquema estendido, 0, 6 e 60 meses para a implantação na rede pública (ARAÚJO et al., 

2013). A decisão sobre este esquema vacinal foi tomada a partir da recomendação do Grupo Técnico 

Assessor de Imunizações da Organização Pan-Americana de Saúde (TAG/OPAS), já sendo usado em 

países como Canadá, México, Colômbia e Suíça (BRASIL, 2013). 

Com a adoção do esquema vacinal estendido, poderá ser possível ampliar a vacinação do grupo alvo, 

inicialmente recomendado para adolescentes com idade de 10 a 11 anos, para adolescentes de 11 a 13 

anos de idade, possibilitando, assim, o ingresso a vacinação de mais duas faixas etárias e a grupos 

populacionais com condições especiais. O intervalo maior da segunda dose e a terceira pode vir a ter uma 

resposta imunológica mais potente entre as adolescentes (BRASIL, 2013).  

A vacina contra o HPV tem como meta vacinar 4,16 milhões de meninas o que equivale 80% da 

população alvo. Em termos de saúde coletiva o impacto da vacinação se dá por meio da obtenção de 80% 

de cobertura vacinal, gerando o que se pode chamar de “imunidade coletiva”, podendo reduzir a 

transmissão até mesmo entre as pessoas não vacinadas. A estratégia adotada é realizar a vacinação em 

unidades básicas de saúde (UBS), em escolas públicas e privadas de acordo com as realidades de cada 

região. Para isso, é recomendado que tanto as Secretarias Estaduais quanto as Municipais de Educação se 

envolvam para execução das ações (BRASIL, 2013). 



A vacinação realizada em UBS não necessita autorização ou acompanhamento de pais ou responsável, 

já a vacinação em escolas se faz necessário, se por ventura o pai ou responsável não autorize a vacinação 

da adolescente é preciso que assine e encaminhe a escola o “Termo de Recusa de Vacinação contra HPV”, 

que é entregue às adolescentes antes da vacinação. Após pai/responsável assinar o termo o mesmo deverá 

retornar a instituição escolar que vai encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde e seguidamente a 

Unidade de Saúde de referência com antecedência de uma semana (BRASIL, 2013). 

O uso da vacina HPV é baseado em estudos científicos de eficácia e segurança, mas podem ocorrer 

eventos adversos pós-vacinação (EAPV), locais ou sistêmicos (BRASIL, 2013). Entre os eventos adversos 

mais freqüentes estão febre, dor no local de aplicação, edema e eritema de intensidade moderada, cefaleia, 

e a síncope que é uma das maiores preocupações (BRASIL, 2013). 

A síncope é a perda da consciência e tônus postural causada por uma diminuição do fluxo 

sanguíneo no cérebro de recuperação espontânea, podendo ser causadora de lesões como fraturas. Sendo 

mais comum em adolescentes e adultos jovens, a Síncope Vasovagal geralmente tem como estímulo dor 

intensa, medo e longos períodos em jejum. Portanto, para evitar outras complicações decorrentes da 

síncope, é preconizado que após a administração, a menina permaneça sentada em observação por 

aproximadamente 15 minutos, isto, pois, estudos mostram que em torno de 90% dos casos de síncope 

ocorrem neste período (BRASIL, 2013). 

É contraindicada à vacinação em quem tem hipersensibilidade aos componentes da vacina, ou qualquer 

um de seus excipientes, assim como em gestantes, por não ter estudos conclusivos sobre esta situação 

(BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011). Se a adolescente engravidar depois de iniciar o esquema vacinal, as 

próximas doses deverão ser adiadas até o término da gestação (BRASIL, 2013). 

 

 

5. CONCLUSÃO 
 

 

O estudo oportunizou o levantamento de uma ampla revisão acerca do tema a que se propôs, utilizando 

a literatura disponível sobre o assunto. 

Com base nos estudos a vacina quadrivalente demonstrou uma excelente eficácia na prevenção da 

infecção HPV e lesões associadas além de ser uma relevante medida de controle tanto de lesões 

intraepiteliais precursoras quanto da instalação da neoplasia maligna. Contudo, outras medidas profiláticas, 

como a citologia oncótica, e a prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis não podem ser 

excluídas. 
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