
INFORME TÉCNICO DA VACINA PAPILOMA VÍRUS 
HUMANO 6, 11, 16 E 18 (RECOMBINANTE) – 2015 

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – SVS
Centro de Epidemiologia – CEPI

Divisão de Vigilância do Programa de  Imunização – DVVPI



Início da vacinação em 2015

 9 de março de 2015
Setembro 2015

Divulgação será realizada apenas pela 
mídia (TV e rádio)

 Não haverá cartaz



Relembrando ...

O HPV é um vírus com mais de 200 
genótipos diferentes, 12 deles considerados 
oncológicos.

Os contemplados na vacina, relacionados a 
verrugas genitais, 6 e  11 e ao câncer do colo 
de útero são o 16 e 18.



População alvo – 2015
Rotina:
Meninas de 9 a 11 anos, 11 meses e 29 dias de 

idade; 
 Indígena: Meninas de 9 a 13 anos, 11 meses e 29 

anos de idade

Situação especial HIV e/ou AIDS - SOMENTE COM 
PRESCRIÇÃO MÉDICA, SEM EXIGÊNCIA DE 
CID
Mulheres de 9 a 26 anos, 11 meses e 29 dias de 
idade, incluindo as indígenas e privadas de 
liberdade que se encontram nesta condição



População alvo

Até que idade posso aplicar a vacina na 
rotina?
Adolescentes com idade até 13 anos, 

11meses e 29 dias que não receberam a 
primeira dose em 2014.

atenção!





Locais para vacinação
ROTINA:
Estratégia mista (a critério do gestor local)
Unidades de Saúde
Escolas 

ESPECIAIS:
Unidades de Saúde, em todo o PR
CTA / Casa de apoio e outros: poderão ser 

atendidos pela equipe da UBS após 
levantamento dos casos.



Cobertura vacinal 2014





EAPV
 Aspecto relevante a ser esclarecido, a 

vacina HPV quadrivalente é segura e os 
eventos adversos pós-vacinação quando 
presentes são leves e autolimitados.

 Eventos adversos graves são muito raros, 
entretanto quando acontecem necessitam de 
avaliação e assistência médica imediata e 
adequada por profissionais devidamente 
qualificados na rede de serviço do SUS 



PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO
imunizapr@gmail.com 

(41) 3330-4579 e 3330-4560


