
Administração Municipal informa que no próximo dia 03 de março será lançada a introdução 

da vacina quadrivalente contra o papilomavírus humano (vacina HPV) 

 

A Secretaria de Saúde de Bela Vista da Caroba vem Comunicar que o Ministério 

da Saúde lança dia 03 de março a introdução da vacina quadrivalente contra o papilomavírus 

humano (vacina HPV) no Sistema Único de Saúde (SUS). A campanha abrangerá crianças de 9 a 11 

anos de idade, pois a vacina é altamente eficaz nas meninas dessas faixas etárias. Além disso, serão 

vacinadas as adolescentes e mulheres portadoras do vírus HIV, de 12 a 26 anos e as que encontram 

em privação de liberdade. 

 

A Enfermeira Cristina Bertochi nos conta que nas etapas ocorridas no ano de 2014 

abrangendo a população de 11 a 13 anos, as metas foram abaixo do esperado na primeira etapa 75% 

e na segunda etapa 45%, no Brasil 1ª etapa 80% e na 2ª etapa 49,89%. Nossa meta mínima é 80%, 

ideal 95% e ótima se conseguirmos atingir 100%. Segundo o Ministério da Saúde uma das 

dificuldades encontradas por não atingir a meta foram as divulgações de eventos adversos pós 

vacinal não confirmados, tivemos casos no RS, SP e RJ e em nossa regional de saúde, o município 

de Capanema, sendo  eventos simultâneos de outras causas. 

 

A vacina HPV está contemplada atualmente na rotina em 50 países, com sucesso 

em todos na introdução desta vacina, sendo que na Austrália e Reino Unido esta introdução foi 

realizada somente na atenção primária. A meta de vacinar no mínimo de 80% das mulheres na faixa 

etária de 09 a 11 anos é preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) o que garante uma 

prevenção de acima de 95% do câncer de colo de útero em mulheres e redução das DSTs 

Condilomatoses tanto em meninos e meninas em 99 %. A OMS garante a eficácia e efetividade da 

vacina HPV dentro das normas da rede de frio do PNI, e em outro estudo por esta instituição as 

mulheres vivendo com HIV tem o risco cinco vezes mais (5xs) de contrair o câncer do colo de útero 

por HPV. 

 

Estudo realizado pela UNICAMP em 2014 sobre o conhecimento da vacina HPV 

(de que forma as pessoas foram informadas), 45% a informação chegou através da mídia; Menos 

de 20% dos Profissionais de Saúde tinham ouvido falar sobre a vacina. Por aqui se evidencia a 

importância deste informe, solicitando o auxilio da imprensa não só na divulgação como na 

conscientização da importância desta vacina, ou qualquer fator relacionada a este ou outro 

imunobiológico (vacina) dispensado pelo Programa Nacional de Imunização. 



A Equipe de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde está à disposição da 

população para fornecer informações adicionais que se acharem necessárias desta nova inserção de 

faixa etária da vacina HPV, doenças imunopreveniveis, campanhas do PNI a serem realizadas em 

2015, entre outros assuntos vinculados ao Programa Nacional de Imunização (PNI).  

 

Contamos com o auxílio de todos para que possamos reduzir o câncer de colo de 

útero, o primeiro em mortes de mulheres, com estudos de que esta ocorrendo cada vez em faixa 

etária menores. 

 

 


