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UTILIZAÇÃO DA VACINA CONTRA O HPV NA PREVENÇÃO DO CÂNCER 

UTERINO 

 

USE OF THE HPV VACCINE IN CANCER PREVENTION CANCER 

  

Saúde Coletiva 

 

Resumo  

O câncer de colo de útero é considerado um problema de saúde pública. É a 
terceira causa de morte em mulheres de países do terceiro mundo, entre eles o 
Brasil. Tido como afecção progressiva, caracteriza-se por alterações 
intraepiteliais cervicais possui etapas bem definidas e de lenta evolução.  No 
Brasil, observa-se o aumento da incidência de neoplasias malignas como o 
câncer de colo uterino, dentre os fatores que predispõem o desenvolvimento 
dessa neoplasia, destaca-se a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV).  A 
prevenção do câncer de colo uterino (CCU) é uma das áreas prioritárias de 
intervenção na atenção básica, por essa razão, a Agência de Regulamentação 
Americana (Food and Drug Administration-FDA) e a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária aprovaram a comercialização da primeira vacina para 
prevenção das infecções que ocasionam o câncer uterino (HPV 16 e 18). A 
inclusão do imunobiológico ao calendário do Sistema Único de Saúde (SUS) foi 
anunciada em julho de 2013. A vacina é um do principal fator para essa 
prevenção. Este trabalho é uma revisão bibliográfica. O objetivo demostrar que 
as assistências existentes na atenção básica não é suficiente para diminuir o 
numero de mulheres acometidas pelo câncer uterino e que a vacina é a 
estratégia futura para a diminuição da mortalidade feminina.  
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Palavras-chave: Câncer Uterino, HPV, importância da enfermagem, atenção 

básica, vacina. 

 

Abstract 

 

Cancer of the cervix is considered a public health problem . It is the third 
leading cause of death in women in third world countries , including Brazil . 
Considered progressive disease , characterized by cervical intraepithelial 
changes has well defined and slowly evolving stages . In Brazil , there is an 
increased incidence of malignancies such as cervical cancer , among the 
factors that predispose the development of this malignancy , there is infection 
with Human Papillomavirus ( HPV ) . The prevention of cervical cancer ( CC ) is 
one of the priority areas of intervention in primary care , for this reason , the 
American Regulatory Agency ( Food and Drug Administration - FDA ) and the 
National Health Surveillance Agency approved the marketing of the first vaccine 
prevention of infections that cause uterine cancer (HPV 16 and 18) . The 
inclusion of immunobiological the Single Health System ( SUS ) timetable was 
announced in July 2013 . The vaccine is one of the main factors for this 
prevention. This paper is a literature review . The objective demonstrate that 
existing assists in primary care is not enough to decrease the number of women 
affected by cervical cancer and the vaccine is the future strategy for the 
reduction of female mortality.  

Keywords: Uterine Cancer, HPV, importance of nursing, primary care, vaccine. 

 

Introdução 

O câncer de colo de útero é considerado um problema de saúde pública. 

É a terceira causa de morte em mulheres de países do terceiro mundo, entre 

eles o Brasil, mesmo apresentando um dos mais altos potenciais de prevenção 

e cura em 10% de todos os tumores malignos incidentes(1-2). 

Tido como afecção progressiva, caracteriza-se por alterações 

intraepiteliais cervicais, que pode se desenvolver para um estágio invasivo ao 

longo de uma ou duas décadas. Possui etapas bem definidas e de lenta 

evolução, por isso permite sua interrupção a partir de um diagnóstico precoce e 
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tratamento oportuno a custos reduzidos. Medidas de prevenção são 

consideradas de suma importância, pois envolve rastreamento de lesões na 

população sintomática e assintomática, identificação do grau de evolução e 

tratamento adequado. (3)  

No Brasil, observa-se o aumento da incidência de neoplasias malignas 

como o câncer de colo uterino, que é responsável pelo óbito de 

aproximadamente 230 mil mulheres por ano. Dentre os fatores que predispõem 

o desenvolvimento dessa neoplasia, destaca-se a infecção pelo Papiloma vírus 

Humano (HPV), visto que, 99% dos tumores malignos e lesões precursoras 

cervicais são causadas por um dos 15 tipos oncogênicos do HPV, sendo os 

tipos 16 e 18 os mais prevalentes (4). 

Dados epidemiológicos mostraram que existe uma íntima relação entre o 

câncer uterino e o comportamento sexual das mulheres, onde a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) assinalou os fatores sociais, ambientais e os hábitos 

de vida como os de maior incidência para essa patologia. Destaca-se ainda as 

baixas condições sócio-econômicas, início precoce da atividade sexual, 

multiplicidade de parceiros, tabagismo, precárias condições de higiene e uso 

prolongado de contraceptivos orais. Outro fator de risco importante é o histórico 

das doenças sexualmente transmissíveis (DST), principalmente na exposição 

ao vírus HPV, cujos estudos tem demonstrado papel importante na 

transformação de células cancerígenas (5). 

A faixa etária de maior incidência é de 35 a 49 anos de idade, com 

destaque para aquelas mulheres que nunca realizaram o exame de 

Papanicolau (5). Este exame é o instrumento mais adequado, prático e barato 
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para o rastreamento do câncer de colo uterino. Também chamado de 

colpocitologia e mais popularmente conhecido como exame preventivo. O 

mesmo consiste na retirada de células esfoliadas do epitélio cervical e vaginal 

(esfregaço), para prevenção e para o diagnóstico, pois possibilita a descoberta 

de lesões pré-neoplásicas e da doença em seus estágios iniciais (6-7). 

Médicos e enfermeiros devidamente treinados estão aptos a realizar o 

exame de Papanicolau (8). No cotidiano das equipes do Programa de Saúde da 

Família (PSF), o enfermeiro está engajado em todas as atividades de 

prevenção do câncer uterino, sendo relevante seu papel quando se enfatiza 

que o maior número de coletas citológicas, em nível da atenção básica, é 

realizado por enfermeiros (9). 

A prevenção do câncer de colo uterino (CCU) é uma das áreas 

prioritárias de intervenção na atenção básica, sendo o exame ginecológico e a 

entrega dos resultados citopatológicos uma das atribuições do enfermeiro, 

como componente da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF). Nesse 

sentido, é importante que este profissional esteja atento às alterações 

detectadas no exame com a finalidade de realizar o encaminhamento 

adequado de pacientes que necessitem realizar procedimentos mais 

invasivos,(10) visto que desvalorizar a presença de alterações menores pode 

acarretar o desenvolvimento da lesão para fases mais avançadas(11). 

As mulheres devem ser incentivadas a ter cuidado com sua saúde, não 

só relacionado ao câncer do colo uterino, mas também a outras doenças, que 

podem comprometer sua saúde e qualidade de vida. É necessário orientá-las 

sobre os fatores de risco para o câncer e a sua eliminação, além da 
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importância da prática do cuidado de si. Isso tudo é possível com o emprego de 

ações educativas, que possam melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, 

para que se sintam úteis à sociedade e conquistem cada vez mais seu espaço, 

pois sem saúde isso não é possível (12). 

O rastreamento do câncer do colo uterino representa um processo 

complexo em múltiplas etapas: aplicação do exame de rastreamento, 

identificação dos casos positivos (suspeitos de lesão precursora ou câncer), 

confirmação diagnóstica e tratamento (13).  

O câncer uterino é precedido por uma longa fase de doença pré-

invasiva, denominada de neoplasia intraepitelial cervical (NIC). A NIC é 

classificada em graus I, II e III, dependendo da proporção da espessura do 

epitélio que apresenta células maduras e diferenciadas. Os graus mais 

elevados são os mais graves, pois apresentam uma maior proporção da 

espessura do epitélio composto de células indiferenciadas (14) e, devido à sua 

maior probabilidade de progressão para o câncer, se deixadas sem tratamento 

(15), são consideradas seus reais precursores. A maioria das NIC I regride em 

períodos entre 12 a 24 meses ou não progride à NIC II ou III e, portanto, não é 

considerada lesão precursora (16). Se a lesão precursora II ou III não for tratada 

está evoluirá para um adenocarcinoma in situ (AIS) (14). 

Cerca de 10% das lesões histologicamente classificadas como neoplasia 

intra–epitelial cervical grau 1 (NIC1) podem evoluir para NIC2 ou 3; estima–se 

que 22% dos casos não tratados de NIC2, por sua vez, possam evoluir para 

NIC3. As mulheres com NIC3, que inclui o carcinoma in situ, apresentam risco 

substancial para o câncer cervical invasivo. O objetivo dos programas de 
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rastreamento do câncer cervical é identificar estas lesões pré neoplásicas, 

acompanhá–las e tratá–las (17,18,19). 

Embora o câncer do colo uterino seja doença teoricamente passível de 

prevenção primária, a detecção e o tratamento adequado das lesões 

precursoras é atualmente a base para o controle da doença. Ainda são 

necessários esforços para aumentar a conscientização das mulheres em 

relação à prevenção(20) . 

Segundo o Pacto pela Vida, a Política Nacional de Saúde visa o controle 

do câncer uterino e de mama para atingir uma cobertura de assistência de 80% 

nos exames preventivos e capacitar à realização de cirurgias de alta freqüência 

em ambulatório(21). 

No entanto, o que se observa na rotina da atenção primária oferecida 

nos postos de saúde, é que o exame preventivo acontece, marca-se o retorno 

para o resultado, mas a paciente com diagnóstico positivo para malignidade 

tem dificuldade de acesso ao início do tratamento. 

Portanto, somente as políticas de saúde voltada para prevenção e 

diagnóstico, não garantem a diminuição do número de mulheres acometidas, 

devido às dificuldades elencadas neste trabalho. 

Como o SUS ainda apresenta esta dificuldade de acesso e a não 

integralização da prevenção com o tratamento, este trabalho sugere que a 

Pesquisa Nacional em Saúde (PNS) incentive a vacinação compulsória contra 

o HPV na adolescência como uma forma de reduzir significativamente a 

incidência desse vírus na população. 
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Metodologia 

 

Este estudo foi construído através do levantamento de dados 

encontrados na literatura já existente. Foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, nas bases de dados da Scielo onde foram consultados quatorze 

artigos, sendo onze originais e três de revisão de literatura. Foram utilizados os 

seguintes descritores para a busca: câncer do colo uterino, HPV, vacina HPV, 

cuidados de enfermagem na atenção básica, enfermagem e câncer do colo 

uterino. 

Os critérios de inclusão foram artigos publicados entre 2005 e 2013, com 

os descritores acima especificados. O período da busca foi de janeiro a outubro 

de 2013. Foram excluídos artigos que não atenderam os critérios acima 

especificados. Após a busca foi realizado fichamento de todos os artigos, de 

acordo com título, ano de publicação, fonte, gênero, palavras-chaves e 

objetivo. 

 

Resultados e discussões  

A prevenção do câncer do colo uterino ocorre em dois níveis: a 

prevenção primária que pode ser realizada pelo uso de preservativos durante a 

relação sexual, sendo uma das formas de evitar o contágio pelo vírus papiloma 

humano (HPV), o qual tem importante papel no desenvolvimento do CCU e 

suas lesões precursoras; e a prevenção secundária que é realizada por meio 

do exame preventivo do câncer uterino (exame Papanicolau) (22). 
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No ano de 2002 o INCA publicou orientações sobre a Prevenção do 

câncer uterino no Brasil: a) oferecer rastreamento com o teste de Papanicolau 

em mulheres a partir dos 18 anos de idade ou com vida sexual ativa em 

qualquer idade; b) periodicidade do rastreamento a cada três anos, após dois 

exames normais consecutivos com intervalo de um ano; c) mulheres em grupos 

de risco (portadoras do vírus HIV ou imunodeprimidas) devem realizar o 

rastreamento anualmente; e d) mulheres histerectomizadas por outras razões, 

que não o câncer uterino, não devem ser incluídas no rastreamento (23).  

O câncer uterino praticamente é inexistente nas mulheres que não 

iniciaram a atividade sexual, contudo, a possibilidade da doença aumenta com 

o início precoce da atividade sexual, com o número de parceiros, exposição às 

doenças sexualmente transmissíveis e o baixo poder aquisitivo (24-25). Segundo 

a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, 33% dos 

jovens brasileiros entre 12 e 17 anos já iniciaram a vida sexual e destes, 61% 

são meninos (26-27). O Governo Federal já prevê a antecipação da Educação 

Sexual. Para o Ministério da Saúde, o público-alvo deixou de ser jovens de 13 

aos 24 anos, devendo priorizar a faixa etária de 10 a 15 anos (28). 

Estima-se que pode ocorrer uma redução de até 80% da mortalidade por 

este tipo de câncer quando o rastreamento em mulheres na faixa etária de 25 a 

65 anos com o teste Papanicolau,for realmente fixado (29) 

Apesar dos programas de rastreamento específicos para identificação e 

tratamento das lesões pré ou cancerígenas, a mortalidade por câncer do colo 

uterino continua alta em todo o mundo. Segundo dados do Programa de 

Aprimoramento das Informações de Mortalidade (figura 1), e estimativas para o 
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ano de 2020, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são possíveis 

a continuação de dados alarmantes, com expectativa de 662.110 novos casos 

e 356.251 números de óbitos por essa causa. (30) 

Figura 1: Índice de mortalidade por câncer uterino anual: 1996 a 2004. 

Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade Fonte: PROAIM. Acesso 

em 26 de novembro de 2013.  

  

 Por essa razão, a Agência de Regulamentação Americana (Food and 

Drug Administration-FDA) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA/MS) aprovaram a comercialização da primeira vacina para prevenção 

das infecções que ocasionam o câncer uterino (HPV 16 e 18) (29). 

O câncer como um problema de Saúde Pública no Brasil é merecedor de 

grande atenção por parte dos profissionais de saúde, em especial da 

Enfermagem, que pode contribuir, de forma significativa, para o controle da 

doença, por meio das ações de prevenção de saúde e a detecção precoce. As 

ações educativas, quando desenvolvidas com a participação da comunidade, 

visam ampliar o conhecimento sobre os fatores de risco, o desenvolvimento da 

doença e sobre a importância da realização periódica do exame Papanicolau 

(12). 
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No Brasil, os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde 

demonstraram as disparidades de cobertura do exame de Papanicolau entre as 

capitais do país. As taxas variam de 69,3% a 95,6% entre as mulheres de 25 a 

59 anos (Figura 2) que realizaram a citologia oncótica alguma vez na vida e 

nos últimos três anos (31). 

Figura 2: Distribuição proporcional de exames citopatológicos por faixa etária 
de 2005 a 2010.  

 

Sabe-se que o vírus do papiloma humano (HPV) de transmissão sexual, 

está relacionado com o desenvolvimento de aproximadamente 98% dos casos 

da neoplasia.(32) 

A contaminação só pode ser efetivamente evitada com abstinência 

sexual completa para todas as práticas sexuais, porque os preservativos não 

garantem proteção total e o HPV pode ser transmitido mesmo por atividades 

sexuais sem penetração (33). Por essa razão os cientistas desenvolveram a 

vacina, em uma tentativa de diminuir a propagação do vírus na população (34) 

Utilizada em alguns países a partir da aprovação em junho de 2006, a 

vacina quadrivalente foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações, e 

futuramente no calendário de vacinação da adolescente (34-35). A vacina 
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quadrivalente é recomendada entre os 11 e 12 anos, podendo ser ampliada 

entre 9 e 26 anos, preferencialmente antes da primeira relação sexual(36).  

Essa recomendação baseia-se nos seguintes dados: a vacina 

administrada em meninas jovens mostrou 100% de eficácia sem nenhum 

evento adverso (37); nessa faixa etária, os mais altos níveis de anticorpos foram 

encontrados após a vacinação; meninas que não tenham sido infectadas por 

nenhum dos quatro sorotipos presentes na vacina terão maiores benefícios; há 

alta probabilidade da aquisição da infecção pelo HPV logo após o primeiro 

contato sexual.(37) 

A inclusão do imunobiológico ao calendário do Sistema Único de saúde 

(SUS) foi anunciada em julho de 2013. Na época, a previsão era de administrar 

a vacina em pré-adolescentes de 10 e 11 anos, com dose inicial; a segunda um 

mês; e a terceira seis meses após a inicial. Entretanto, o Ministério da Saúde 

decidiu adotar o esquema estendido baseado em estudos recentes que 

comprovam a eficácia desta medida (38). 

O Ministério da Saúde está ampliando a faixa etária para a vacinação 

contra o vírus do papiloma humano (HPV), usada na prevenção de câncer do 

colo uterino. Já em 2014, meninas dos 11 aos 13 anos receberão as duas 

primeiras doses necessárias à imunização, a dose inicial e a segunda seis 

meses depois. A terceira dose deverá ser aplicada cinco anos após a primeira 

(38). 

As três doses serão aplicadas nas pré-adolescentes com autorização 

dos pais ou responsáveis. A estratégia de imunização será mista, ocorrendo 

tanto nas unidades de saúde quanto nas escolas públicas e privadas. A 
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incorporação da vacina complementa as demais ações preventivas do câncer 

de colo do útero, como a realização rotineira do exame preventivo 

(Papanicolau) e o uso de camisinha em todas as relações sexuais (38). 

Embora o câncer do colo do útero seja doença teoricamente passível de 

prevenção primária, a detecção e o tratamento adequado das lesões 

precursoras é atualmente a base para o controle da doença. Ainda são 

necessários esforços para melhorar a sensibilidade, especificidade e valores 

preditivos positivos e negativos dos testes diagnósticos, assim como para 

aumentar a conscientização das mulheres em aderirem aos programas de 

controle (20). 

Os serviços de saúde oferecidos no Sistema Único de Saúde (SUS) 

estão organizados para a atenção a este agravo, e constitui em uma das 

prioridades do Pacto pela Vida, documento base do Ministério da Saúde.(22) 

Estimativas indicam que 270 mil mulheres, no mundo, morrem devido à 

doença. No Brasil, 5.160 mulheres morreram, em 2011, em decorrência deste 

tipo de câncer. Para 2013, o Instituto Nacional do Câncer estima o surgimento 

de 17.540 novos casos (38). 

Diante dessas estimativas, de que modo os serviços públicos de saúde 

poderiam contemplar a integralidade da mulher quanto aos processos de 

produção de cuidado no controle do CCU, (22) sendo que, o que foi proposto no 

Pacto pela Vida não foi ainda alcançado. 
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Considerações finais 

Ao final dessa pesquisa conclui-se que há muito tempo o CCU é um problema 

de saúde pública no Pais, mas que pode ser realizado de várias formas o modo 

de evitar que esse mal se propague na população, realizando as prevenções 

primárias e secundárias. 

A vacina é um do principal fator para essa prevenção, visto que apenas 

o exame Papanicolau não consegue diminuir as estatísticas vista no que foi 

exposto no trabalho. A vacinação é muito importante, porque visa de uma 

forma mais eficaz a erradicação da infecção do HPV que é o maior causador 

dessa neoplasia. 

Sugere-se que o Ministério da Saúde amplie os locais de vacinação, não 

deixando nenhum município sem, já que os programas existentes não 

conseguem eliminar o principal fator que leva ao câncer uterino. 
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