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Papiloma Vírus Humano - HPV

 O HPV é um vírus transmitido pelo contato direto com 
pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. 
Também pode ser transmitido de mãe para filho no 
momento do parto. 

 290 milhões de mulheres no mundo são portadoras do 
HPV* 

 32% estão infectadas pelos tipos 16, 18 ou ambos, 
presentes em 70% dos casos do câncer do colo do 
útero*                                                           *Estimativa da OMS 



Câncer do colo do útero

Situação no Brasil 

3º tipo de câncer mais frequente entre mulheres

Estimativa de 17 a 21 casos a cada 100 mil mulheres

15 mil casos novos e cerca de 4,8 mil mortes* 

*Dados do Inca 



 População-alvo: meninas de 9 a 13 anos (maior eficácia)

• de 11 a 13 anos (2014)
• de 9 a 11 anos (2015) e
• de 9 anos (a partir de 2016)

Proteção contra os tipos 6, 11, 16 e 18

Vacinação contra o HPV no Brasil

A vacinação contra o HPV é uma prevenção do câncer do colo do 
útero. A vacina não substitui a realização do exame preventivo, o 
Papanicolau ou o uso de preservativos



Vacina contra o HPV no Brasil

Eficácia de 98,8% contra o 
câncer de colo de útero

Objetivo é vacinar  80% da 
população- alvo formada por  5,2 milhões de meninas



Vacina contra o HPV no Brasil

Início da aplicação da 1ª dose a partir do dia 10/03

Estratégia de vacinação 
36 mil salas de vacinação 
 2.000 UBS - PR
em serviços de saúde

Escolas públicas e privadas 



Vantagens do esquema vacinal estendido

 Administração de três doses: 0, 6 meses e cinco 
anos

 Esquema é recomendado pela OPAS é adotado 
por países como Canadá, Suíça, México e Colômbia

 Intervalo de 6 meses entre a 1ª e a 2ª doses e a 
realização da 3ª dose após cinco anos gera resposta 
imunológica mais robusta



Cronograma de vacinação

Doses Esquema Estratégia

1ª dose 0
Escolas públicas e privadas e 

Unidade de saúde 

2ª dose
6 meses após a 

primeira 
Unidade de Saúde 

3ª dose
5 anos após a 

primeira 
Unidade de Saúde 



USF : 01 – C. Mello - 01
USF : 02 - R. G. Correa – 01
USF : 03 - J. G. Martins – 01
USF : 04 - JLGC – 02
USF : 05 - O. G. Campos - 02
USF : 06 – J.A. Neto – 02
US 24hs.  - Natyflávia – 01
Hospital Regional
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Estudos de avaliação de impacto 
da vacina contra o HPV 

 Ministério da Saúde realizará estudos para 
avaliar a redução da prevalência do HPV em 
adolescentes sexualmente ativos e a redução 
da incidência e mortalidade pelo câncer do 
colo do útero



Acordo do Ministério da Saúde prevê a transferência de 
tecnologia e envolve o Instituto Butantan e o laboratório 
MerckSharpDohme (MSD) – Parceria tem duração de cinco 
anos

Custo da dose: R$ 31,02 (menor preço de mercado)

Aquisição de 15 milhões  de doses em 2014 (primeiro ano)

Ao longo dos cinco anos da parceria, aquisição  de 41 milhões de 
doses da vacina

Produção nacional da vacina contra o HPV



Custo da vacina no primeiro ano: R$ 465 milhões

Economia no primeiro ano: R$ 83 milhões

Investimento durante a parceria (cinco anos): R$ 1,1 bilhão

Economia no final da parceria (cinco anos) : R$ 316 milhões

Investimento do Ministério da Saúde



Fortalecimento do Complexo da Saúde  

O Ministério da Saúde mantém oito parcerias com o Instituto 

Butantan, que irão modernizar a sua infraestrutura. 

As parcerias vão ampliar de R$ 348 milhões para R$ 1,1 bilhão 

o faturamento do laboratório

Investimento do Ministério da Saúde



Informação e Capacitação

 Em dezembro, distribuição do informe técnico às 
secretarias  municipais e estaduais de saúde

 Em fevereiro, início da capacitação a distância para 
profissionais de saúde e professores (UNASUS)

 E reforço nas escolas sobre a importância da vacina 
contra o HPV para adolescentes, pais e professores

 Distribuição do Guia Prático sobre HPV



Campanha publicitária

 Sensibilização e mobilização 
para a importância da vacina



Campanha publicitária



Campanha publicitária



Assista ao vídeo da campanha:

www.youtube.com/watch?v=uN1joMbCIXc 

Campanha publicitária



Melhorar  sua vida, nosso compromisso

Programa Nacional de Imunizações (PNI)

Secretaria de Vigilância em Saúde

Ministério da Saúde 


