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RESUMO  
Visando a redução dos casos de câncer de colo de útero foram desenvolvidas vacinas 

profiláticas contra o principal agente causador do papilomavírus humano (HPV). O Ministério 

da Saúde estabeleceu como meta imunizar 80% das adolescentes brasileiras entre 9 e 13 anos, 

em um esquema vacinal de 0 e 6 meses. Deste modo, objetivam as autoras analisar o 

desenvolvimento da Campanha de Imunização contra o HPV no município de Marabá no ano 

de 2015. Para isso, foi realizado o levantamento de dados da Campanha de Imunização do 11º 

Centro Regional de Saúde (CRS) do ano de 2015. Observou-se a partir dos dados coletados 

que no município de Marabá apenas 67,3% do total das meninas foram vacinadas na primeira 

dose, valor este que caiu para 17,6% na segunda dose. Concluiu-se que é necessário que haja 

estudos que elejam os possíveis fatores envolvidos nessa discrepância a fim de propor 

medidas de intervenção. 
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INTRODUÇÃO 

O papilomavírus humano (HPV) é um vírus e, sabe-se que, atualmente, ele apresenta 

mais de 200 genótipos diferentes. Dessa maneira esse vírus pode ser classificado em dois 

tipos: vírus de baixo risco (6, 11, 42, 43 e 44) e de alto risco (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58, 59, 66, 68 e 70). Os tipos virais que comumente causam câncer são HPV 16 e 18, 

por sua vez os capazes de causar verrugas anogenitais são 6 e 11. (CAMARA, 2015) 

 Foram desenvolvidas e registradas duas vacinas contra o HPV. A vacina quadrivalente 

recombinante, que confere proteção contra HPV tipos 6, 11, 16 e 18, e a vacina bivalente que 

confere proteção contra HPV tipos 16 e 18. A vacina quadrivalente está aprovada no Brasil 

para prevenção de lesões genitais pré-cancerosas do colo do útero, de vulva e de vagina em 

mulheres, e anal em ambos os sexos, relacionadas aos HPV 16 e 18, e verrugas genitais em 

mulheres e homens, relacionadas aos HPV 6 e 11. A vacina bivalente está aprovada para 

prevenção de lesões genitais pré-cancerosas do colo do útero em mulheres, relacionadas aos 

HPV 16 e 18. Conforme registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

essas vacinas têm indicações para faixas etárias distintas. O esquema completo de vacinação 

composto de três doses. O esquema normal da vacina (0, 2 e 6 meses) é 1ª dose, 2ª dose após 



 
VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 

Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 
28 a 30 de Setembro/2016 

 

 2 

dois meses e 3ª dose após seis meses. No entanto, o Ministério da Saúde que adotara o 

esquema estendido (0, 6 e 60 meses): 1ª dose, 2ª dose seis meses depois, e 3ª dose após cinco 

anos da 1ª dose (BRASIL, 2015); a partir deste ano, utilizará apenas duas doses da vacina, 

sendo que a segunda acontece seis meses após a primeira aplicação, exceto para meninas e 

mulheres de 9 a 26 anos portadoras do HIV. (BRASIL, 2016) 

O principal objetivo da vacinação contra o HPV no Brasil é a prevenção do câncer do 

colo do útero, refletindo na redução da incidência e da mortalidade por esta enfermidade. 

Considerando-se que será utilizada a vacina quadrivalente, com os sorotipos 6, 11, 16 e 18, 

teremos também a prevenção das verrugas genitais 9, 10. A população a ser vacinada serão as 

adolescentes de 9 a 13 anos, assim distribuídas: - em 2014: meninas com 11, 12 e 13 anos de 

idade; - em 2015: meninas com 9, 10 e 11 anos de idade; - a partir de 2016: meninas com 9 

anos de idade. Sendo que este ano a Campanha de Imunização continua a contemplar meninas 

de 9 à 13 anos de idade (BRASIL, 2016). A meta é vacinar 80% da população alvo, o que 

representa no Brasil 4,16 milhões de adolescentes. Objetiva-se alcançar elevadas coberturas 

vacinais e, com isso, reduzir a transmissão do vírus HPV mesmo entre as pessoas não 

vacinadas (imunidade coletiva ou de rebanho). (SÃO PAULO, 2014)
 

 Diante disso, observou-se que a nível de Brasil a Campanha de Imunização atingiu a 

meta estipulada de 80%, todavia em alguns municípios o alcance da vacinação foi pequeno. 

Tendo em vista tal situação, é de suma importância a realização de uma pesquisa para analisar 

a dimensão dessa discrepância entre a quantidade de meninas que tomaram a primeira e a 

segunda dose no município de Marabá comparando com o total do 11º CRS, tendo intuito 

evidenciar os municípios que obtiveram as maiores diferenças, para que a partir deste trabalho 

sejam elaboradas resolutivas voltadas a reversão dessa situação nesses municípios. 

O objetivo é analisar o desenvolvimento da Campanha de Imunização contra o HPV 

no município de Marabá no ano de 2015. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo observacional, transversal de abordagem quantitativa dos 

dados obtidos. A pesquisa foi realizada através da coletados dados do Sistema de Informação 

do Programa Nacional de Imunização (SIPNI) relacionados as quantidades de meninas que 

foram imunizadas contra o HPV durante a aplicação da primeira e da segunda dose. Após a 

obtenção dos dados foram elaboradas tabelas para análise dos dados obtidos. 



 
VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 

Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 
28 a 30 de Setembro/2016 

 

 3 

Os dados referentes à quantidade de adolescentes que se vacinaram na primeira e na 

segunda dose da vacina contra o HPV foram coletados nos bancos de dados do Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunização – SIPNI da Secretaria de Estado de Saúde 

Pública (SESPA) localizada no município de Marabá. 

Primeiramente foi realizado a comparação dos dados da primeira com a segunda fase 

da Campanha de Vacinação do município Marabá em 2015. Em seguida, foi feita a mesma 

comparação, mas, dessa vez, com a média alcançada pelo 11º Centro Regional de Saúde do 

Estado do Pará, no qual está inserido o município de Marabá. Finalmente, realizou-se a 

análise dos dois resultados obtidos também os comparando. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sucesso da Campanha de Imunização contra o HPV no Município de Marabá é 

fundamental para a redução dos casos de câncer de colo do útero, o qual, não só no município, 

mas também nacionalmente é um dos mais incidentes e responsável por óbitos entre a 

população feminina. Estima-se que o número de mulheres portadoras do vírus HPV em todo o 

mundo chega a 291 milhões e cerca de 105 milhões de mulheres terá infecção pelo HPV pelo 

menos uma vez na vida, o que evidencia a gravidade da situação
 
(NAKAGAWA, 2010). 

Todavia, dados coletados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização 

(SIPNI) revelaram que menos da metade das meninas que tomaram a primeira dose voltaram 

para tomar a segunda, já que o município de Marabá possuía no ano de 2015 um total de 7648 

meninas que seriam alvos da campanha de imunização, delas 5152 tomaram a primeira dose e 

apenas 1352 tomaram a segunda, ou seja, na primeira 67,36% e na segunda 17,68%, como 

pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – População de adolescentes previstas para serem vacinadas e as que foram alcançadas na aplicação da 

primeira e segunda dose na Campanha Nacional de Imunização do HPV do 11º Centro Regional de Saúde do 

Estado do Pará. 

MUNICÍPIO MENINAS 9, 10 E 11 
ANOS 

1ª DOSE VACINA 
HPV 

2ª DOSE VACINA 
HPV 

ABEL FIGUEIREDO 225 65,33% 65,33% 

BOM JESUS DO TOCANTINS 516 53,29% 53,29% 

BREJO GRANDE ARAGUAIA 231 62,77% 62,77% 

BREU BRANCO 2081 76,84% 76,84% 

CANAÃ DOS CARAJÁS 972 158,13% 158,13% 

CURIONÓPOLIS 594 91,75% 91,75% 

ELDORADO DOS CARAJÁS 1129 61,12% 61,12% 

GOIANÉSIA DO PARÁ 1191 91,52% 91,52% 

ITUPIRANGA 1847 89,88% 89,88% 

JACUNDÁ 1716 73,89% 73,89% 

MARABÁ 7648 67,36% 67,36% 
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NOVA IPIXUNA 513 97,86% 97,86% 

NOVO REPARTIMENTO 2358 60,09% 60,09% 

PALESTINA DO PARÁ 245 95,92% 95,92% 

PARAUAPEBAS 5065 76,72% 76,72% 

PIÇARRA 421 81,47% 81,47% 

RONDON DO PARÁ 1502 76,83% 76,83% 

SÃO DOMINGOS ARAGUAIA 821 74,06% 74,06% 

SÃO GERALDO DO 

ARAGUAIA 879 67,58% 67,58% 

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 466 49,79% 49,79% 

TUCURUÍ 3377 59,96% 59,96% 

TOTAL 33797 74,28% 74,28% 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI) 

 

Como pode ser observado, ainda no Gráfico 1, o município de Marabá foi o que 

apresentou a maior discrepância no alcance das metas da vacinação, seguido dos municípios: 

Breu Branco, Canaã dos Carajás, Abel Figueiredo e Nova Ipixuna. No GRÁFICO 2, 

relacionando o alcance das metas de Marabá com o total do 11º CRS, este também apresentou 

discrepância considerável (sendo na primeira dose 74,28% de cobertura, e na segunda, apenas 

37,37%), sabendo que a de Marabá foi relativamente maior. Essa discrepância torna-se um 

fator preocupante, levando em consideração que apenas uma das doses não garante a 

imunidade contra o HPV. Já o município de Piçarra, apesar de não ter alcançado o total da 

meta de vacinação, foi o que apresentou menor discrepância, apenas 4,75% (alcance da 

primeira dose de 81,47% menos a segunda que foi de 76,72). 

 

Gráfico 1 – Análise da discrepância entre as duas doses da vacina do HPV nos municípios mais 

representativos do 11ºCRS.

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI) 
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Gráfico 2 - Análise entre a discrepância de Marabá em relação ao 11ºCRS 

 
Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI) 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento realizado demonstrou que a discrepância entre a quantidade de 

meninas que tomaram a primeira e a segunda dose da vacina contra o HPV é uma realidade na 

maioria dos municípios do 11° Centro Regional de Saúde bem como, no município de 

Marabá. Dessa forma, observa-se a necessidade de que mais estudos voltados a análise das 

causas dessas discrepâncias sejam feitos para que a partir deles sejam desenvolvidas medidas 

para contorna-las. 
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