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O que você 
precisa saber 

sobre  a 
vacina contra o

a vacina contra o HPV é realmente eficaz?
Indiscutivelmente. Estamos falando de duas vacinas 
preventivas contra os tipos de HPV mais comuns 
em todo o mundo: o 16 e o 18, causa dos 70% dos 
cânceres de colo de útero e mais uma série de outros 
tumores da região genital e do trato respiratório superior 
em mulheres e homens. No grupo feminino, que 
compreende a faixa etária de 16 a 26 anos, a eficácia é 
de 98% a 100%. Os inúmeros estudos comprovando 
esse fato permitiram que a vacina fosse aprovada em 
centenas de países, e pelo menos 30 deles a incluíram 
em seus sistemas nacionais de imunização. 

Como ela funciona? 
Ela atua de forma semelhante a qualquer outra  
vacina preventiva para doenças infecciosas, isto é, 
disparando no organismo anticorpos em número 
elevado, que são capazes de neutralizar os vírus no 
momento em que eles entram no corpo.

Quanto tempo dura essa proteção?
As vacinas se diferenciam pelo alcance de sua proteção 
e, assim, podem ser bivalentes, prevenindo a infecção 
pelos vírus 16 e 18, mais comuns e mais carcinogênicos; 
ou quadrivalentes, abrangendo os tipos 6, 11, 16 e 18, 
que protegem também contra lesões benignas (como as 
verrugas anogenitais). Em relação ao tempo, a vacina é 
capaz de estimular respostas do tipo imune celular e, por 
isso, mantém a proteção por longo período de tempo, 
talvez por décadas. Ainda estamos observando esse 
dado, que denominamos memória imunológica. 

Quem deve ser vacinado? 
O risco de infecção é geral e pode acontecer em 
qualquer tempo, pois a transmissão do vírus se dá 
por contato sexual, mãos, instrumentos, objetos, etc. 
Entretanto, as projeções indicam que as jovens meninas 
devem ser vacinadas em primeiro lugar para que se 
obtenha maior benefício. Alguns países já aprovaram 
para meninos e adolescentes, antes do início da 
atividade sexual. Embora ela possa ser benéfica  
para uma ampla faixa etária, em todo o mundo a 
escolha tem sido feita entre 11 e 14 anos de idade,  
e pode se estender até os 26 anos. 

e quanto aos homens?
Os estudos sobre os homens estão em andamento, e 
é por isso que eles ainda não estão sendo vacinados. 
Muitos países já aprovaram a medida, e os EUA fo
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á 25 anos, Luisa Lina Villa era uma  
bióloga recém-saída do doutorado. Tra-
balhando como pesquisadora, recebeu 
uma incumbência de seu então chefe: 
estudar o papilomavírus humano, o 

HPV. Com mais de cem tipos diferentes, esses vírus se 
transmitem sexualmente ou pelas mãos, mas nem todos 
afetam a saúde. Os tipos 16 e 18 são responsáveis por 
70% dos cânceres do colo de útero e os 6 e 11 são a causa 
do aparecimento de 90% das verrugas genitais, além dos 
20% a 50% dos cânceres de vagina e vulva.  

Naquela época, Luisa ainda não sabia quais seriam os 
resultados de seu trabalho, mas desde logo intuiu a pro-
porção dos benefícios decorrentes do desenvolvimento 
de uma vacina. Atenta à realidade atual, que coloca o Bra-
sil entre um dos líderes mundiais de incidência do HPV 
e dos tumores causados por esse vírus, hoje a bióloga co-
ordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do 
HPV (INCT-HPV), cuja inauguração tem data marcada 
para o final de 2010, início de 2011.  

O instituto nasce com a missão de se tornar referência 
nacional na pesquisa sobre o HPV, e uma de suas princi-
pais metas é compartilhar, para o maior número de pes-
soas possível, o conhecimento técnico de um grupo de 
especialistas composto por médicos, biólogos e farmacêu-
ticos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, do Ins-
tituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, do Instituto de 
Medicina Tropical de São Paulo, do Hospital de Barretos 
e de outras instituições do País. Como não há cura para 
o HPV, a coordenadora demonstra entusiasmo quando 
declara que a vacina veio não só para educar, “mas  repre-
senta uma oportunidade única de garantir maior proteção 
às jovens, tirando-as das estatísticas do câncer”. Confira a 
entrevista exclusiva concedida à VivaSaúde.

Geralmente assintomático, esse vírus pode
 infectar 50% da população sexualmente ativa 

em algum momento da vida

por cristina almeida
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acabaram de recomendá-la para a prevenção de 
verrugas genitais. As pesquisas atuais indicam 
que a vacina quadrivalente é imunogênica em 
meninos e adolescentes de 9 a 15 anos. Espera-
se que, no futuro, eles também sejam incluídos 
nas campanhas de vacinação.

alguns médicos têm indicado a 
vacina para mulheres acima dos 
30 anos. ela funciona nesses casos?
No Brasil, assim como na grande maioria dos 
países do mundo, a indicação é de 9 a 26 anos. 
Acima desses limites etários, a vacinação será 
eletiva e decidida entre o médico e a paciente. 
A rigor, não se poderia vacinar, pois a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não 
aprovou essa medida. Mas os profissionais 
podem solicitar que a cliente assine um termo 
de responsabilidade. O fato é que não existe 
uma recomendação, embora as vacinas tenham 
sido aprovadas até os 26 anos. Uma informação 
importante são os resultados dos estudos 
epidemiológicos que mostram um pico de 
incidência da doença em jovens no início da 
atividade sexual, e que decai, com o passar do 
tempo, em razão das próprias defesas naturais 
que se desenvolvem. A partir dos 40-45 anos, 
há novo pico. Uma pesquisa feita por brasileiros 
e canadenses indicou que esse aumento está 
associado ao fato de que essas mulheres  
passam a ter outros parceiros. 

a vacina ainda não chegou 
à rede pública. O que pode ser 
feito para que isso aconteça?  
Pensa-se que a vacina ainda não está disponível 
porque seus custos são elevados. De fato, se 
observarmos que o preço no mercado privado 
brasileiro, para as três doses, corresponde ou 
supera R$ 1 mil, realmente seria inviável. Mas 

quando uma vacina entra para o sistema público 
de saúde, esse não é o preço negociado entre 
o governo e as indústrias farmacêuticas. Existe 
um processo para que a vacinação em grande 
escala seja instaurada, pois, além da aprovação 
pelos órgãos competentes, há outros detalhes 
importantes que precisam ser considerados. 
E eles vão desde a capacidade e a qualidade 
de armazenamento (no caso dessa vacina é 
preciso que ela seja mantida sob refrigeração) e 
transporte, até registros adequados para controle 
da aplicação das três doses, entre outras coisas. 
Eu já fui mais otimista sobre a perspectiva de 
tempo dessa disponibilização, mas os trabalhos 
em andamento ainda durarão de 3 a 5 anos. Isso 
significa que a vacina estaria disponível na 
rede pública em uma década.

existem contraindicações 
ou efeitos colaterais?
Não se administra a vacina na gravidez porque 
não há emergência. Porém, ela não causa 
anomalias congênitas. Se a mulher tomou a 
primeira dose e depois engravidou, ela deverá 
tomar as outras após o término da gravidez. 
Pessoas com raras anomalias do sistema imune 
ou alérgicas aos componentes da vacina devem 
abster-se. Mas, de modo geral, ela é aplicável 
em larga escala e 50 milhões de jovens meninas 
em todo o mundo já foram vacinadas. Quanto 
aos efeitos colaterais: na maioria das vezes, eles 
se dão apenas no local da injeção intramuscular 
(braço ou coxa). Dói bastante e algumas jovens 
até desmaiam; pode ocorrer enrijecimento, ardor 
e coceira. Esses efeitos duram 1 ou 2 dias, 
no máximo, e são insuficientes para que 
se desista de tomar as três doses.

Fazer testes papanicolau e de HPV  
são necessários após a vacinação?
Sim, as mulheres precisam do papanicolau 
porque a vacina não protege contra todos 
os tipos de câncer. No caso do teste de HPV 
estamos estudando se ele será necessário nos 
casos em que houve a vacinação, mas a pessoa 
desenvolveu alguma doença na vulva, vagina 
ou útero. Pode ser também que sejam 
requisitados exames, que não serão de rotina, 
para descartar casos de eventual falha da vacina.
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A vacina é indicada para 
mulheres de 9 a 26 anos. 

Acima desta idade a aplicação 
deve ser decidida entre o 

médico e a paciente


